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Bevezetés 

 

 

 

 

 Az alábbi dolgozat a szerzőnek az ELTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszékére az ELTE 

Doktori Szabályzata szerint benyújtott PhD-értekezése, amely részt vett a tanszék 2016. 

január 20-án megtartott kutatóhelyi vitáján. A kézirat 2017. július 1-én zárult. 

A dolgozat lényegében három nagyobb részből áll. Az első rész – az értekezés első két 

része – egyfajta teoretikus felvezetés, mindenekelőtt jogelméleti, alkotmánytani alapvetés, 

amely elsősorban dogmatikai problémafelvetésre, fogalomtisztázásra törekszik. Az értekezés 

harmadik és negyedik része – a dolgozat második nagyobb egységeként – az államfőváltások 

világgyakorlatából nevez meg példákat – nem megkerülve időnkénti teoretikus 

megfontolásokat sem –, és elsősorban ismeretgyűjtő, információközlő céljai vannak. Végül az 

értekezés ötödik része – mely a dolgozat harmadik, záró egységét képezi – arra tesz kísérletet, 

hogy bizonyos történelmi előzményekre visszatekintve a magyar alkotmányjog 

államfőváltásra vonatkozó hatályos szabály-együttesét mutassa be. E három dolgozat 

egybeszerkesztése magyarázza a rendkívüli terjedelmet, amelynek megengedéséért a szerző 

köszönettel tartozik a dolgozatot befogadó intézménynek. 

 Ezen túlmenően a szerző őszinte köszönetét fejezi ki egykori tanárainak, egykori és 

jelenlegi kollegáinak – és a családjának. Azoknak is köszönet jár, akik tudásukat nem 

személyesen, hanem könyveik, munkáik által adták át, hagyományozták örökül 

mindannyiunkra. Mindenekelőtt azonban azokat illeti a köszönet, akik hasznos tanácsaikkal, 

értő bírálataikkal, befolyásukkal, bátorításaikkal, biztatásaikkal – és türelmükkel – e dolgozat 

évekig tartó elkészültéhez személyes segítséggel járultak hozzá, illetve a kutatóhelyi vitán 

hozzászólásaikkal álltak az értekezés mellé. Közülük is a szerző különösen a konzulenseinek, 

Sári Jánosnak és Kukorelli Istvánnak, továbbá Csink Lórántnak, Egedy Gergelynek, Forgács 

Ágnesnek, Halász Ivánnak, Kovács Virágnak, Krasztev Péternek, Máthé Gábornak, Pablényi 

Magdolnának, Petrétei Józsefnek, Szalai Andrásnak, Schweitzer Gábornak, Somogyvári 

Istvánnak, Szigeti Péternek, Szoboszlai Györgynek, Takács Albertnek, Takács Péternek, 

Téglási Andrásnak, Tóth Zoltánnak, Vörös Imrének és Wiener Györgynek fejezi ki a háláját. 

Nem kell mondani, hogy a dolgozat bizonyosan számos esetleges hibájáért – amely a 

felsoroltak minden igyekezete ellenére kerülhetett a szövegbe, vagy maradhatott benne – 

természetesen nem őket, hanem kizárólag és egyedül a szerzőt terheli a felelősség. 
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AZ ALKOTMÁNYOS FORMÁK DICSÉRETE 

 

 

„Mi olyan alkotmány alapján élünk, melynek neve, minthogy a hatalom nem egyes 

kevesek, hanem a többség kezében van, demokrácia.” – állapította meg Thükididész mintegy 

két és fél évezreddel ezelőtt. Az athéni történetíró szóhasználatában azonban – a kor 

szellemének megfelelően – az alkotmány egyfajta állami berendezkedést jelentett, és nem 

modern értelemben vett alaptörvényt.
1
 

Az alkotmány modern értelmében olyan eszköz – hogy már most, e dolgozat első 

soraiban előreszaladjunk –, amely a modern alkotmányos demokráciákban racionalizálja és 

egyben korlátok közé szorítja a többség uralmát, megakadályozva a többség zsarnokságát, 

hogy más -kráciáknak is teret nyújtson, s ezzel a technokrácia és a bürokrácia, továbbá az 

uralom több más szerkezeti eleme is jelentőséghez jusson, mindenekelőtt pedig az egyén 

szabadsága érvényesülhessen.
2
 

Mármost ebben az értekezésben mindenekelőtt ezt az állítást szem előtt tartva 

igyekszünk megvizsgálni az alkotmányos demokrácia intézményi alapjait – egy sajátos 

szemszögből. E nézőpont szerint rendszerezzük és csoportosítjuk a demokráciákat – 

hamarosan –, majd az államformák taglalása után az egyes kormányformák szerint 

újraosztályozzuk, csoportosítjuk és rendszerezzük újjá a választott országokat. 

Ezt követően államformák és kontinensek szerint mutatjuk be az egyes államfőváltási 

gyakorlatokat és tapasztalatokat a világ sok országában, majd végül Magyarországra térve az 

államfőváltás magyar szabályait ismertetjük. A dolgozat végén bizonyos intézményi 

javaslatokat is teszünk. 

E kifejezetten hosszúra nyúló, helyenként részletező dolgozatban nem célunk a világ 

összes országának szóba hozása, de ország-választó igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy 

viszonylag teljes képet kaphassunk a gyakorlatokról és az intézményi megoldásokról. 

Körképünk során talán időnkét új információkkal szolgálhatunk, de bizonyosan megemlítünk 

                                                 
1
 Ha a harmadik évezred elején a tervezett európai alkotmány, vagyis az EU „alkotmánya” az eredetileg 

tervezett, Giscard d’Estaign által jegyzett formában valósult volna meg, annak mottójául ez a gondolat szolgált 

volna ógörögül és az unió nyelvein. Vö: az úgynevezett lisszaboni szerződéssel. Thükididész – és a kor – 

szóhasználatában az alkotmány nem demokráciakorlátozó jellegével, hanem az állam alapvető intézményeit leíró 

jellegével tűnik fel, és legfeljebb előzménye lehet a polgári korszak alkotmányfogalmának.  
2
 A modern, normatív alkotmányfogalomról is lásd BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html, továbbá Giovanni SARTORI: Demokrácia (Fordítota: Soltész 

Erzsébet), Osiris, Budapest, 1999, valamint jelen dolgozat következő részeit. 
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majd olyan jelenségeket is, amelyek széles körben eléggé ismertek és világosak lehetnek, ám 

– George Orwell szavait citálva – „immár olyan mélységekbe süllyedtünk, ahol a nyilvánvaló 

dolgok újbóli kimondása az intelligens emberek kötelessége.”
3
 

Ebből következően jelen értekezés öt nagyobb részből áll. Az elsőben az alkotmányos 

demokráciának a politikai alkotmány szempontjából releváns fogalmait járjuk körül, majd a 

másodikban a kormányzati rendszer szempontjából fontos alapfogalmakat igyekszünk 

tisztábban látni. A harmadik részben a világ monarchiáinak államfőváltásait vesszük 

szemügyre, majd a negyedik részben a világ köztársaságai közül a hatalmas amerikai 

kontinens déli felének államfőváltási gyakorlatát tekintjük át. Végül az ötödik részben 

Magyarországra térve hazánk államfőváltás-történetével, joginorma-világával és politikai 

gyakorlatával foglalkozunk – röviden. 

Szóhasználati választásainkat illetően azt kell kiemelnünk, hogy választott témánkat 

államfőváltásnak hívjuk, mert olyan kifejezés megtalálására törekedtünk, amely egyaránt 

felöleli az elsősorban monarchiákra jellemző öröklés és az elsősorban köztársaságokra 

jellemző választás intézményét, de nyitva hagyja annak lehetőségét is, hogy ez éppen fordítva 

történjék. 

A pillanat mindenesetre, amelyet ez az értekezés körüljár, a hatalomátszállás pillanata, 

vagyis az a momentum, amikor a korábbi államfő helyét az új államfő veszi át. Ez a pillanat 

az úgynevezett politikai alkotmány legérdekesebb mozzanata, és éppen azért van politikai 

alkotmány, hogy ezt a mozzanatot rendezze, hasonlóképpen valamennyi közjogi tisztség 

átszállásának pillanatához. A politikai alkotmány ugyanis a „ki és mikor” kormányozzon 

(uralkodjék, vezessen, szolgáljon stb.) kérdésre adja meg a választ, vagyis arra a kérdésre, 

hogy mettől meddig legyen egy személy egy tisztségben – egy alkotmányos demokráciában. 

Monarchiák esetében a trónörökös pozíciójába az alkotmányosan – és az élet által is – 

adott személy sok esetben a születése pillanatában bekerül, és sok esetben halálának 

pillanatáig betölti az államfői – vagy adott esetben a trónörökösi – tisztet. Köztársaságok 

esetében az államfői mandátum rendszerint az alkotmány által megadott – években, 

hónapokban és napokban számított –, adott pillanattól adott pillanatig tartó időszakasz, amely 

a legtöbb esetben csak egyszer hosszabbítható meg egy ugyanilyen hosszúságú időszakasszal, 

és e periódus leteltével új államfő beiktatására kerül sor. Az új államfő kiválasztásának – vagy 

a régi újra-kiválasztásának – legelterjedtebb metódusa köztársaságok esetében maga a 

                                                 
3
 Idézi John LUKACS: Demokrácia és populizmus. Félelem és gyűlölet. (fordította: Komáromy Rudolf), Európa, 

Budapest, 2008, p. 15. 
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választás, amely természetesen közvetlen, közvetett, kvázi-közvetlen vagy látszólag közvetlen 

is lehet, de előfordulhat, hogy a személy mégsem választással jelöltetik ki. 

A számtalan eset közül ez az értekezés számosat igyekszik bemutatni, de 

mindenekelőtt arra törekszik, hogy rendet találjon, rendszert fedezzen fel az egyes 

gyakorlatok kavalkádjában. Ezért különösen ügyelnie illik a formákra, amelyeket e 

gyakorlatok betartanak. 

Az egyes alkotmányok közötti, nemkülönben az államformák és a kormányformák 

közötti kézenfekvő különbségek figyelembevétele mellett ilyenformán e dolgozatnak érdemes 

számításba vennie a dolgozatírás általános formai követelményeit is, továbbá az 

értekezésektől általánosan elvárt tudományosság formai kritériumait, valamint a hosszú 

szövegek esetében óhatatlan, sőt kötelező struktúraépítés – vagy fennköltebb kifejezéssel: 

kompozícióképzés – formai követelményeit is, nem szólva a magyar nyelv szabályaiból 

adódó természetes formai követelményekről. 

E formák figyelembevétele esetén tudnak ugyanis csak érvényesülni azok a 

jótétemények, amelyek a nyugati politikai gondolkodás legszembetűnőbb és leghasznosabb 

gyümölcseit adják, és amelyeket összefoglalásképpen a hatalomról való beszéd szépségének, 

vagy – tekintve, hogy többnyire a hatalom korlátozásának nyelvéről van szó – az 

alkotmányról való strukturált és nyilvános gondolkodás élvezetének, vagyis a közjogi 

bölcselkedés szeretetének nevezhetnénk. 

Ez a megtapasztalt gyönyörűség szolgáltathatja az olvasónak azt az erőt – és a 

kitartásnak azt az esélyét –, amelyre az egyetemes alkotmánygondolat legfontosabb műveinek 

elolvasásához alighanem szükség lehet. Az érvelésnek az a módja, ahogyan a legkiválóbb 

szerzők a mi értekezésünknek is tárgyát képező gondolatot előtárták, az olvasásnak azt az 

élményét nyújtja, amely újabb gondolatok forrásává válhat, hiszen – ahogy Immanuel Kant 

bevallotta – „édes dolog magunknak alkotmányokat kigondolni.”
4
 

Alkotmányok „kigondolásához” ezért természetesen az a politikai filozófiai 

hagyomány nyújt segítséget, amely immáron világtörténetének harmadik évezredében járván 

korszakunkban újból valósággal virágzásnak indult, és amelynek modern változata – ahogyan 

John Rawls megfogalmazta – nem más, mint az alkotmányos demokrácia elmélete.
5
 

                                                 
4
„Es ist süss sich Staatsverfassungen auszudenken.” Idézi BRAGYOVA András: Kant és az 

alkotmánybíráskodás. A neokonstitucionalista alkotmány kanti elvei. IN: Nótári Tamás – Török Gábor (szerk.): 

Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. MTA Jogtudományi Intézete, 

Budapest, 2010, p. 43. 
5
 John Rawls: Political Liberalism. New York, 1993, XXXVII, p. 135. Vö: KIS János: Alkotmányos demokrácia. 

Budapest, 2000. 
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Ezért szűkre fogott, speciális tárgyunkat az alábbiakban mi is e távoli horizontról, az 

alkotmányos demokrácia elméletéből közelítjük meg, mielőtt a következő fejezetekben 

részletesebben megvizsgálnánk a – Kölcsey szavaival – „szeretetünkre és szolgálatunkra 

egyaránt számot tartó” elmélet egyes gyakorlati megvalósulásait a világban – és nálunk.
6
 

 

 

 

ÁLLAMBERENDEZKEDÉSEK VÁLTÁSA ÉS VÁLTOZÁSA 

 

 

Az államforma-fogalom tisztázása érdekében ezen a ponton illendő egy múló 

pillantást vetni a fogalom antik eredetére, éppenséggel azt hangsúlyozva, mennyire más ennek 

a fogalomnak a mai értelme, mint az a jelentés, amelyet egykoron tulajdontottak neki. Ezért 

látszólag messziről indulva itt csak a legnagyobb szerzőket idézzük fel. 

Tulajdonképpen beszédesnek kell tartanunk, hogy a nyugati filozófia története egy 

olyan gondolkodóval vette kezdetét, aki egész életében semmit le nem írt (annál többet 

beszélt), lényegében semmit sem állított (annál inkább kérdezett), és saját bevallása szerint 

(bár ezt a világ vitatja) semmit sem tudott.
7
 Szókratész – hiszen róla van szó – nemigen 

törekedett másra, mint nálánál bölcsebb embert találni az athéni piactéren.
8
 Bölcsességeit nem 

foglalta egységes műbe, hacsak nem tekintjük annak híres védőbeszédét, amelyet Platón 

jegyzett le.
9
 

Bizonyos fokig az is állítható, hogy ebben a műben már a politikai filozófia csírái is 

megjelennek, de a műfaj megteremtője természetesen nem Szókratész, hanem előkelő 

tanítványa, Platón volt, aki – a nevezetes platóni fordulat óta – a politikai filozófiát 

feltalálta.
10

 Ebbéli életműve akár több részre is osztható, de bizonyosan különbözik egymástól 

                                                 
6
 Az alkotmányos demokrácia fogalmáról és elméletéről lásd mindenekelőtt PETRÉTEI József: Az alkotmányos 

demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2009, 2011, különösen pp. 11-46. 
7
 Szókratész igencsak meglepődött, amikor egy kortársa a delphoi jósdában kérdésére, hogy van-e bölcsebb 

ember Szókratésznél, különös módon egyenes választ kapott. A delphoi orákulum rendszerint talányos 

feladvánnyal, képlettel, jelképes beszéddel, rejtvénnyel, nem egyértelmű válaszokkal nehezítette a kérdezők 

dolgát, ez esetben azonban világosan kimondta: nincs bölcsebb férfiú Szókratésznél. Vö: Nigel WARBURTON: 

A filozófia rövid története (fordította: Dippold Ádám). Kossuth, Budapest, 2014, pp. 9-16. (Érdekességképpen 

jelezhető, hogy bizonyos újabb kutatások rámutatnak, miszerint Platón alighanem mégiscsak írhatott valamit 

életében, mert a vádiratra a törvények szerint írásban kellett reagálnia, márpedig ő híresen betartotta a törvényt.)  
8
 Miáltal jónéhány tisztes polgárt kellően zavarba hozott. 

9
 Van olyan – radikális – felfogás is, amely szerint ez az egyetlen mű, amelyet morálfilozófia címen tanítani illik. 

10
 A platóni fordulatra és más kiváló felismerésekre lásd Pierre MANENT: Politikai filozófia felnőtteknek 

(Fordította: Kende Péter). Osiris, Budapest, 2003, különösen pp. 73-87. 
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Az állam és A törvények című két könyve, utóbbiban ugyanis nagyrészt tagadta és meghaladta 

az előbbiben lefektetett tanait.
11

 

Jó oka volt rá. Az állam illúziói nem bizonyultak sem helyeseknek, sem – szerencsére 

– megvalósíthatóknak,
12

 de témánk szempontjából az tekinthető figyelemre méltónak, hogy 

Platón ekkor elképzelt állama – mai értelemben vett államformáját tekintve – köztársaság 

volt, miközben egyfajta filozófusi arisztokrácia uralta volna, vagyis – a korabeli államforma-

felfogás és a szerző szerint – arisztokráciának minősült. (Jellemző ugyanakkor, hogy több 

ismert nyelven a könyv címét köztársaságként fordították le.)
13

 

Platón államforma-felfogása az antik, sőt még a korai modern szerzőkre is egyaránt 

jellemző volt – ez a szemlélet általában három „államformát” különböztetett meg egymástól: 

a monarchiát (amelyet monokráciának vagy akár autokráciának is neveztek), az arisztokráciát 

és a demokráciát. A modern – és közjogi – államforma-felfogás csupán két államformát 

ismer: a monarchiát és a respublikát, vagyis a köztársaságot, de természetesen az egyes 

szerzők szabadon dönthetnek az államformák antik vagy mai felfogása-felosztása között. 

Azok tehát, akik az államok osztályozása során egyáltalán használják az „államforma” 

kategóriáját, a modern államok jellemzésekor két rendszer közül választhatnak. Vagy azt 

mondják, hogy az államformák a hatalom gyakorlóinak száma szerint különböznek (hármas 

felosztás; triász), vagy azt, hogy aszerint változnak, mi van az állam élén álló személy fején: 

kalap vagy korona (duális felosztás).
14

 

Az öt jellegzetes államforma (a monarchia és a köztársaság, illetőleg a 

monokráciaként vagy autokráciaként felfogott monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia) 

egyikét-másikát a szerzők olykor tudatosan kombinálják egymással, vagy minősítő jelzőkkel 

látják el. E jelzős szerkezeteket néhányan, mint majd később jelezni fogjuk – kissé meglepően 

– “kormányformáknak” is mondják, így vegyes kategóriák jönnek létre.
15

 

                                                 
11

 Lásd erről a következő fejezetet. 
12

 Létezik olyan – radikális – felfogás is, amely szerint a mindenkori politikai filozófusnak éppenséggel úgy kell 

megfogalmaznia a művét, hogy azt lehetőleg senki se értse meg, mert ellenkező esetben esetleg valaki 

megpróbálná megvalósítani a benne foglaltakat, márpedig az mindig bajjal, súlyos esetben tragédiával járhat. 
13

 A mű angol nyelvű olvasói például Amerikától Ausztráliáig a The Republic címen ismerik. 
14

 A triászt manapság kevesebb elemzésben használják, a duális rendszert többen, főleg, ha az egyes eseteket 

példákkal kell szemléltetni. Hisz a demokráciákat és a monarchiákat könnyű azonosítani, de vajon ki tud 

meggyőző mai példákat hozni az arisztokráciára? – teszi fel a kérdést Takács Péter (Lásd TAKÁCS Péter: 

Államtan. Az állam általános sajátosságai. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2011), majd hozzáteszi: a 

duális rendszer mellett szól az is, hogy manapság meglehetősen gyakran koronás fő áll egy-egy demokratikus 

állam élén (aki – ahogy mondani szokták – „uralkodik” ugyan, de „nem kormányoz”), vagyis az állam egyszerre 

demokrácia és monarchia, természetesen, ahogyan erről a dolgozat későbbi szakaszaiban bőséggel szólunk majd. 
15

 Ezek esetén érdekes lehet annak kibogozása, hogy egy adott elméletben a szóban forgó kategória államforma, 

államtípus, vagy államformának tetsző kormányforma-e. Ezzel a kérdéssel a következő fejezetben foglalkozunk. 
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Platón tanítványa, a nemes Arisztotelész ugyanakkor mindenesetre nemcsak 

megkülönböztette egymástól az államformákat (természetesen a triász alapján), sőt nemcsak 

leírta azok jó és rossz változatait (a demokráciát például éppenséggel rossz változatnak 

tartva), hanem arról is beszámolt, hogyan változnak, illetve mennek át egymásba az 

államformák az idők során. 

Eleinte mindenütt királyság van, mint írja, ebből alakul ki a politeia (ebben az esetben 

Arisztotelész alighanem az arisztokráciára gondolt?), amikor már számos kiváló férfiú tud 

versenyre kelni a királyokkal – erényei tekintetében. Csakhogy a vagyonra törekvés – mint a 

szerző megjegyzi – lezülleszt egyeseket, s ők – a kisebb vagyonnal rendelkezőket kizárva a 

hatalomból – létrehozzák az oligarchiát. Haszonlesésük miatt azonban egyre kevesebb 

emberre korlátozzák a hatalmat, s e kevesek közül emelkedik ki az első tyrannosz. A 

tyrannisz ugyanakkor szükségszerűen a népre támaszkodik az arisztokratákkal szemben, ezzel 

túlságosan hatalmassá téve a démoszt, amely végül elkergeti urát, és létrehozza a 

demokráciát.
16

 

Az arisztotelészi rendszer tehát a tipikus államformákat strukturális és történeti 

szempontból vizsgálta meg, s a modellt minden poliszra nézve érvényesnek tartotta. Mint 

ismert, Arisztotelész vizsgálódásainak alapját az a hatalmas gyűjtemény jelentette, amelyet 

tanítványaival együtt állított össze: ez nem kevesebb, mint százötvennyolc – javarészt görög – 

állam strukturális és történeti leírását tartalmazta. E gyűjtemény, mint tudjuk, sajnos elveszett, 

csak Az athéni állam majdnem teljes szövege került elő mintegy száz évvel ezelőtt egy 

egyiptomi papirusztekercsen. (Ugyanakkor további negyvenhárom államleírás kivonatait 

őrizte meg Hérakleidész Lembosz a Krisztus előtti 2. században.)
17

 

Bár az említett százötvennyolc államleírás nem maradt fönn, más források alapján 

ellenőrizhető, hogy milyen mértékben volt jellemző a görög poliszokra az arisztotelészi 

fejlődési modell.
18

 

Németh György jelenleg elérhető – általa is hangsúlyozottan nem teljes – adatbázisa 

alapján az alábbi számokhoz jutunk. A valószínűsíthető királyságok száma hatvanhárom, az 

ismert tyranniszoké ötvenkilenc, a demokráciáké pedig tizenhárom. Ha az adatokat a hétszáz 

                                                 
16

 Vö: NÉMETH György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, pp. 19-22. 
17

 Minderről részletesen és kitűnően számol be NÉMETH György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 

1996, pp. 19-22. 
18

 Hérakleidész Lembosz említett kivonatai, valamint az Arisztotelész neve alatt fennmaradt Az athéni állam 

megjelent az Államéletrajzok (szerk. Németh György, Budapest, 1994) című kötetben. 
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poliszhoz viszonyítjuk, a királyságok és a tyranniszok aránya tíz százalék alatt marad, a 

demokrácia pedig kifejezetten ritkának tekinthető.
19

 

Arisztotelész általános fejlődési modelljét már e számok is messzemenően 

megkérdőjelezik, ha azonban azt is vizsgáljuk, hogy hány poliszban volt kimutathatóan 

királyság utáni tyrannisz, a poliszok száma huszonháromra csökken. A királyság–tyrannisz–

demokrácia fejlődési szakaszain pedig mindössze tíz polisz ment át.
20

 

Ha az arisztotelészi modell szerint normálisnak tekinthető fejlődésű városállamok a 

vizsgált száz polisznak mindössze 0,7%-át képviselik, fölvetődik a kérdés, hogy a többi 

államban milyen rendszer uralkodott, és az is, hogy milyen okokra vezethető vissza, hogy az 

átlagos görög polisz ilyen mértékben különbözött az egyes filozófusok által mintaszerűnek 

tekintett államtól.
21

E kérdés felvetésével azonban a magunk részéről legfeljebb odáig 

szeretnénk csak eljutni, hogy érzékeltessük a történettudomány (vagy éppenséggel a 

közjogtudomány, esetleg a politikatudomány) és a politikai filozófia közötti különbségeket. 

A történettudomány – mint köztudott – mint társadalomtudomány, csakúgy, mint 

minden tudomány, leíró, azaz deszkriptív, vagyis a sein világában járó tiszteletreméltó 

diszciplína, ezzel szemben a politikai filozófia, mint minden filozófia – miként ez ugyancsak 

köztudott –, előíró, azaz preszkriptív, vagyis normatív, ekként a sollen világában járó, de 

ugyancsak tiszteletreméltó diszciplína. Mindkét diszciplína művelése számtalan 

jótéteménnyel, haszonnal és élvezettel jár, ám ha a fenti különbségtétel nem volna érvényes, 

az egyebek között azzal a sajnálatos következménnyel is járna, hogy semmit sem érthetnénk a 

nyugati politikai filozófia egyik legnagyobb vívmányából, a társadalmi szerződésnek nevezett 

normatív fikcióból, vagyis az összefoglalóan társadalmiszerződés-elméleteknek nevezett 

csodálatos teóriákból, amelyek a modern (liberális) alkotmánygondolat alapját adták (és John 

Rawls óta újból adják). 

Igen ám, csakhogy Arisztotelész idézett műve – szemben a szerző több más kitűnő 

művével – elsősorban nem politikai filozófiai alkotás, hanem nagy részben egyfajta leíró, a 

városállamok berendezkedését bemutató, empírián alapuló, igazságokat feltáró és 

                                                 
19

 A tyranniszok számának megállapításához Németh György az alábbi munkákat használta: H. Berve: Die 

Tyrannis bei den Griechen. 1-2. München, 1967; C. Mossé: La tyrannie dans la Gréce antique. Paris, 1969. 
20

 Ezek a városállamok Argos, Athén, Élis, Chios, Korinthos, Megara, Milétos, Mytiléné, Samos és Syrakusai. E 

szám Németh György szerint feltehetőleg még nőni fog, ha a demokrácia fogalmát néhány olyan poliszra is 

kiterjesztjük, amelyeket soha senki nem minősített annak, de a demokrácia minimális feltételeinek megfeleltek. 

Arról azonban éles vita folyik a szakirodalomban, hogy melyek ezek a feltételek. Akármennyire is nő azonban ez 

a szám, az már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy Arisztotelész elsősorban Athén története alapján dolgozta ki 

fejlődési modelljét, s e modell inkább tekinthető filozófiai általánosításnak, mint történelmi elemzésnek. Lásd: 

NÉMETH György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, p. 19. 
21

 Lásd: NÉMETH György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, p. 19. 
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következtetéseket levonó, összehasonlító szellemű tudományos mű, amely a korban nem volt 

általános, hiszen a politikáról való strukturált gondolkodás műfaja akkoron és még vagy 

kétezer négyszáz éven át elsősorban a politikai filozófia volt. Ekként Arisztotelészt egyfajta 

korai politikatudósnak is tarthatnánk – abból a korból, amikor természetesen még nem létezett 

politikatudomány, amely huszadik századi találmány –, szemben például Montesquieu-vel, 

aki legnagyobb hatású művét politikai filozófiai szellemben írta, miközben talált egy olyan 

országot a korban (Nagy-Britanniát), amelyre igazak voltak azok a megállapítások, amelyeket 

ő normatíve fogalmazott meg a hatalommegosztás tanában.
22

 

Erre a különös jelenségre Bibó István hívja fel a figyelmet széles körben ismert 

akadémiai székfoglaló beszédében, amelyben éppen a normatív és a leíró diszciplínákra 

jellemző, egymástól eltérő szemlélettel, a közöttük lévő különbséggel magyarázza azt a tényt, 

hogy ma a hatalommegosztás tanának atyjaként (Locke előfutári szolgálata után) 

Montesquieu-t tiszteljük, és nem Arisztotelészt, aki az athéni állam leírásakor világosan 

megkülönböztette a közügyekről tanácskozó szervet a további hatalmi ágaktól.
23

 

Ez a felismerés minket is arra ösztönöz, hogy a továbbiakban az antik és a 

klasszikusan modern szerzők jelentős műveit egyaránt kellő távolságból és tisztelettudó 

hűvösséggel olvassuk és értelmezzük. Ennek a szemléletnek az elfoglalására teszünk 

kísérletet a következő fejezetben. 

 

 

 

ÁLLAMBERENDEZKEDÉSEK EGYKOR ÉS MOST 

 

 

“Az uralom és a birtoklás minden fajtája, amely valaha is hatalmában tartotta az 

embereket, köztársaság vagy egyeduralom volt, s ma is az.” Ez az első mondata annak a 

műnek, amelyet szerzője ötszáz évvel ezelőtt vetett papírra. Machiavelli legendás könyvéről, 

A fejedelemről van szó, amely félezer éve, 1513-ban született, noha csak majdnem két 

évtizeddel a megírása után, 1532-ben jelent meg.
24

 

                                                 
22

 Vö: Charles-Louis de Secondat MONTESQIUEU: A törvények szelleméről. Osiris-Attraktor, Budapest, 2000. 
23

 BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
24

 Niccolo MACHIAVELLI: A fejedelem (Fordította: Lutter Éva), Carlaphilus, Budapest, 2006, p. 7. 
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Nem vitás, hogy a korszakos műnek nem csupán elmélettörténeti jelentősége van, 

hanem a mai államtudomány szempontjából is jelentős munkának számít, nemkülönben az 

alkotmányosság, vagyis a jog és az erőszak, továbbá a politika és az erkölcs sajátos 

viszonyrendszerének egyedi megközelítése miatt, amely a művet egyben politikatudományi 

alapművé is teszi.
25

 

A vitatott szerző – mindjárt a mű legelső mondatában megcsillantatott – államforma-

felfogása azonban nem számított újnak a megírás idejében. Az ő államforma-értelmezésének 

ugyanis természetesen – mint annyi másnak abban a korban – antik eredete volt. A politikai 

filozófia megteremtője, Platón a maga idejében például nem kevesebbet állított, mint 

Machiavelli könyvének nyitómondatához szinte szó szerint hasonlóan azt, hogy az 

államformákat két csoportra lehet osztani. 

 „Két anyaállamforma van” – írja az antik mester –, „a többi mind ebből a kettőből 

ered. Az egyiket nevezik monarchiának, azaz egyeduralomnak, a másikat demokráciának, 

vagyis népuralomnak; az első a perzsáknál, a második nálunk érte el legmagasabb fokát. A 

többi államforma ezekből van összevegyítve.”
26

 

Az összevegyítést mindenesetre Platón kívánatosnak ítéli. „Mármost hogy a 

szabadság, az összetartás és a belátás együttesen megvalósulhasson, ahhoz mindkét 

államformának hozzá kell járulnia” – írja később, majd hozzáteszi: „az olyan állam, amely 

ezeknek híjával van, sohasem rendelkezhet helyes (kormány)formával.”
27

 

A kormányforma és az államforma közötti különbségekre később térünk ki, sőt 

jószerivel másról se fog szólni ez a bevezető rész, de azt itt kell elmondanunk, hogy 

mindezeket Platón azok után gondolta el, hogy belátta saját eszményi államának szicíliai 

kudarcát, és mellesleg átélte saját létező államának, az athéni demokráciának katonai és 

politikai bukását is. Életének immár a vége felé, a Törvények című művében – módosítva 

korábbi teóriáit – a filozófus bölcsek vezetése helyett a törvények szerepét emelte 

ki,
28

megelőlegezve Montesquieu majdani „szellemének” nagy alkotását.
29

 

Érdekes ugyanakkor, hogy egy korábbi művében Platón Machiavelli főművéhez 

ugyancsak hasonló gondolatokat fogalmaz meg A fejedelemhez műfajában is hasonló 

munkájában. Amikor az állam irányításához szükséges tudásról ír, az ideális államformáról is 

vallomást tesz. 
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 PLATÓN: Törvények, Atlantisz, Budapest, 2008. p. 114.   
27
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28

 Lásd erről különösen NÉMETH György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, pp. 19-22. 
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„Egy tömeg, akármilyen emberekből áll, soha nem lehet képes arra, hogy szert tegyen 

erre a tudásra, és értelmesen irányítsa a várost” – írja Platón. „Nem, az a bizonyos egyetlen, 

megfelelően irányított állam csakis egy kis kör, kevés vagy éppen egyetlen ember kezében 

képzelhető el. Az összes többi államforma, ahogy ez kicsit korábban is elhangzott már, 

utánzat csupán, némelyek jóravaló, mások rossz utánzatok.”
30

 

Arisztotelész Politika című művében ugyanakkor – mint ez széles körben ismert, és 

részben már szó volt róla – a görög poliszok társadalmi rendszereit vagy államformáit két 

szempont szerint is tipologizálta. Az egyik szempont az volt, hogy hány polgár vesz részt az 

állam vezetésében, a másik pedig az, hogy az illető államforma helyes-e vagy sem. 

A helyes államformák – mint erről már volt szó – Arisztotelész ítélete szerint a 

királyság, az arisztokrácia és a politeia,
31

a helytelen államformák a tyrannisz, az oligarchia és 

a demokrácia. A helyes államformák a közösség, a helytelen államformák pedig a vezetők 

érdekeit szolgálják.
32

  

A görög fogalmak szerint szóba jöhető államformák a királyságon, tyrannison és 

demokrácián kívül az arisztokrácia, az oligarchia, a hoplita politeia voltak. Az arisztokrácia a 

születési előjog alapján vezető szerepet játszó családok uralma, az oligarchia a 

leggazdagabbak vagy a volt uralkodó család házassági-politikai elitjének dominanciája, a 

vagyoni cenzuson alapuló rendszer pedig azok meghatározó szerepe az államban, akik saját 

erőből képesek fölszerelni magukat a nehéz fegyverzetű gyalogosok, a hoplitészek 

fegyverzetével.
33

 

A legismertebb cenzusos államberendezkedést Szolón valósította meg Kr. e. 594-ben 

Athénban. A szolóni modell Athén polgárait négy vagyoni kategóriára osztotta.
34

A beosztás 

ugyan ebben a formában valóban Szolón nevéhez fűződik, de feltűnő, hogy a vagyoni cenzus 

legtöbb elemét Az athéni állam Drakón korára (Kr. e. 621) vetíti vissza.
35

 

Akárhogy volt is, az egyes formák vegyítése, egymással való összebékítése jelentős 

törekvése volt az egyes teoretikusoknak. A monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia 
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 PLATÓN: Az államférfi (Fordította: Horváth Judit), Atlantisz, Budapest, 2007. p. 81. 
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előnyeinek kihasználása, hátrányainak kiküszöbölése fontos szándékként jelentkezett 

Rómában is.“A tökéletes római alkotmány valójában az alkotmányos elvek egyensúlyában és 

harmóniájában rejlik” – állította Cicero. Az arisztotelészi alkotmányos formákat alkotmányos 

elvekké alakítva a leghelyesebb formát ő maga mindenesetre a vegyes rendszerben látta, 

amennyiben a vegyes államforma a három elv egyesítéseként jöhetett létre.
36

 

A sokak, a kevesek és az egy kormányzása olyan elveket testesítenek meg, amelyek 

egymástól jelentősen különböznek ugyan, de valamiképpen a vegyítésük, összeolvasztásuk, 

összehangolásuk olyannyira nem elképzelhetetlen, hogy az alkotmányos gondolkodás 

évszázadai alig szólnak másról, mint ezen elvek hasznáról és harmóniájáról. Az államhatalmi 

ágak egymáshoz illesztésének és egymástól való elválasztásának hasonlóképpen a különböző 

elvek összeegyeztetéseként kell megvalósulnia, ahogyan erről a politikai filozófia története 

normatív éllel számol be azoknak, akik e történet tanulmányozására adták a fejüket, 

aminthogy erről később még bőséggel szó lesz. 

Ebben a bevezető fejezetben mindenesetre annak kimondása a feladatunk, hogy az 

idézett szerzők államforma-fogalma természetesen nem egyeztethető össze azzal, ahogyan mi 

használjuk e fogalmat. Magától értetődően ugyanez áll a kormányforma-fogalomra is, 

amelyet ugyancsak egészen más értelemben használunk, mint az antik vagy középkori 

szerzők. 

A régi mesterek iránti tisztelet természetes módon akadályoz meg minket abban, hogy 

műveik közkézen forgó, kitűnő magyar fordításait a fogalomtisztázás szándékával 

újraértelmezzük. Erre már csak azért sincs semmi szükség, mert a modern politikatudományi 

dogmatika kialakításához mindenekelőtt az szükséges – s ez egyben elégséges feltétel is –, 

hogy kimondassék az antik és a modern fogalomhasználat közötti lényeges különbség. 

Amit a kiváló antik szerzők államformán vagy kormányformán értettek, az nem állam- 

vagy kormányforma a modern értelemben, hanem tulajdonképpen egyfajta társadalmi, 

politikai, vagy államberendezkedés, amely jelleget, formát, tartalmat és karaktert ad az 

államvezetésnek, miközben bizonyos fokig utal az államformára, de nem tartalmaz 

kormányformára utaló elemeket. 

Látnivaló, hogy a híres klasszikus szerzők által államformának tekintett kategóriák 

között van olyan, amit ma is államformának tartunk (monarchia); van olyan, amelyet egyfajta 

társadalmi jellegnek, jelenségnek, legtágabb értelemben társadalmi rendszernek tartanánk 

(arisztokrácia), és van olyan kategória is, amelyet ma politikai rendszernek ismerünk el 

                                                 
36

 BALÁZS Zoltán: Politikai értékelmélet. L’Harmattan, Budapest, 2007, pp. 125-126. 



23 
 

(demokrácia). Nyilvánvaló, hogy a további fogalmaknak ugyancsak létezik komoly történeti, 

elméleti és dogmatikai relevanciája, de az is világos, hogy e szavakon sok tekintetben ma 

mást értünk, mint egykoron értettek azok, kik e fogalmakat a tudományos és filozófiai 

gondolkodásba bevezették. 

Legyen nekik hála és hódolat, szavaiknak pedig kritikus tisztelet. A továbbiakban – 

ebben a dolgozatban is – egy viszonylag egységes és remélhetőleg koherens 

fogalomhasználatra törekedve saját fogalomértelmezések megadására teszünk kísérletet. 

 

 

 

AZ ALKOTMÁNY MINT FORMA 

 

 

Alkotmányon ebben az értekezésben – a fentiekre is visszautalva – a jogi normáknak 

azon összességét értjük, amelyek meghatározzák az állami (elsősorban központi állami) 

szervek rendszerét, továbbá ezeknek egymáshoz és az állam polgáraihoz való kapcsolatát. Az 

alkotmány politikai része továbbá arról rendelkezik, hogy ki, mikor és milyen célok 

betartásával kormányozzon, illetve kormányozhasson, vagyis milyen időközönként és hogyan 

cserélődhessen a legitim politikai hatalom (ideértve az államfői hatalmat is), míg a „jogi 

alkotmány” arra a kérdésre is választ ad, hogy az államirányítás milyen módon, milyen 

eszközökkel, milyen keretek között és a szabadság milyen garanciái mellett folyjék, illetve 

történjék. 

Ugyanakkor „annak, hogy egy kormányzatot mi tesz törvényessé vagy törvénytelenné, 

formai ismertetőjele nincs” – írja Bibó. De hagyománya, tekintélye, nyelve és kialakult 

szokásai vannak a törvényes kormányzatnak – tesszük hozzá. Ezért van, hogy „a mai 

demokratikus magyar kormányzat törvényességét aligha akarja bárki is komoly erővel 

kétségbe vonni. Mégis alapvető közjogi berendezkedéseinket az ideiglenességnek, 

rögtönzöttségnek, mondhatjuk nyugodtan, a formátlanságnak atmoszférája lengi körül.”
37

 

A formátlanság vádja a jelen értekezés szemléletét meghatározó felfogás számára a 

legsúlyosabb vádnak számít, és – mint látható lesz – az alábbiakban kevés dologról esik majd 

több szó, mint a formákról, ideértve az állam, a kormányzat, a politika és a demokrácia 

különböző formáit és rendszereit, és ezek egymáshoz való viszonyát, különös tekintettel az 
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államfőváltások különböző változataira az egyes rendszerekben, de az alkotmányfogalom már 

ezen a ponton kiegészítésre szorul. 

Még ha nem tekintjük is a konzervatív, történeti, vagy politikai alkotmány, a liberális, 

társadalmi-szerződéses, vagy „jogállami” alkotmány és a társadalmi, demokratikus vagy 

szociális alkotmánygondolat közötti különbségeket, amelyekről itt nem tisztünk külön szólni, 

az alkotmánynak a fent megadott szikár fogalma egyelőre kevés eligazításul szolgál 

számunkra akkor, amikor egy alaptörvényen tartalmi összetevőket kérünk számon. 

„Annak a társadalomnak, amelyben az emberi jogok nincsenek biztosítva, sem a 

hatalmak szétválasztva, nincs alkotmánya.” Mint ismert, Az ember és polgár jogai 

nyilatkozatának 16. cikke határozza meg így az alkotmányos államot. Az 1789-es francia 

deklaráció eme cikke szerint – más fordításban – „az olyan társadalomnak, amelyből a jogok 

biztosítékai hiányoznak, s ahol a törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztását nem 

hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.”
38

 

Ugyanakkor a modern alkotmány fő feladata – és egyben tartósságának feltétele is –, 

hogy biztosítsa a világnézeti tekintetben és erkölcsi-politikai értelemben egyaránt pluralista 

társadalomban a mindenki számára egyformán, vagyis egyenlően elfogadható közös 

alapot.
39

Ezért a modern alkotmányok tartalmi legitimációjának fő forrása a társadalomban a 

Rawls által „egymást kölcsönösen tartalmazónak” (overlapping) nevezett konszenzusra 

tarthat igényt.”
40

Hiszen a burke-i értelemben vett közösség, vagyis a tisztelni való elődökkel 

és a felelősségünkre bízott utódokkal kiegészült és teljessé tett társadalom számára e közös 

alap és hagyomány megtartása, de legalábbis ismerete a kollektív létet jelenti.
41

Emlékezet 

nélkül nincs emberi önismeret, nincs személyes identitás.
42
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És ahogyan az egyének, azonképpen vannak ezzel a közösségek is. Már a 

legprimitívebb népeknél is megvolt a legidősebb bölcsnek az a funkciója, hogy a legnagyobb 

fa alá leülvén maga köré gyűjtse a törzs ifjait, és színes történetekben meséljen nekik az 

ősökről, megidézve azok hőstetteit. Mert már a legegyszerűbb népeknek is szükségük volt 

arra, hogy történelmük legyen. Ez biztosította a közösség kollektív identitását.
43

 

Különösképpen így vannak ezzel azok a közösségek, amelyek társadalommá fejlődtek 

az idők során, mert kialakult, tisztelt és betartott normarendszerük épült ki a közösségi lét, és 

mindenekelőtt a rend elősegítésére (hiszen teljesen világos, hogy a biztonság garantálása és a 

közösség tagjainak védelme a legfőbb – ha nem az egyetlen, de legalábbis minimális – 

morálisan legitimáló államcél).
44

 

Maga az egész jogrendszer sem kevesebb, mint identitásképző tényező. A 

jogszabályokat nemcsak betartani kell, hanem tisztelni is lehet. Bennük is megtestesül a 

történelmi tapasztalat, elődeink tudása, és a legtöbb esetben jól látható a jogi norma mögött 

megbújó idea, amint Platón látta az ideát a tárgyban, és amint minden emberi tervezés látja a 

megvalósulást a gondolatban. 

A jó alkotmány mindezen okokból csak szerves lehet, a jogrendszer egészéből nőheti 

ki magát, abból a jogrendszerből, amelyet – a jogállami alkotmánygondolat egyik legsajátabb 

jellemzőjeként – éppenséggel maga teremt meg.
45

 Az alkotmánynak éppen ezért 

mindenekelőtt jogi alkotmánynak, azaz normatívnak kell lennie, a törvények törvényének, 

mely elismer, tiszteletben tart, garantál és véd. (Többnyire csak ilyen alkotmány érdemelheti 

ki az alkotmány nevet, leszámítva csupán a valóban legszerencsésebb csillagzat alatt kifejlett 

történeti alkotmányokat, amelyek elsősorban politikai alkotmányok.) 

 Mert az amerikai alkotmányos gondolat legsajátabb köztársasági eszméje, miszerint a 

demokratikus hatalom a néptől ered, a nép által gyakoroltatik és a nép érdekében végeztetik 

(of the people, by the people, for the people) igen szép, de igen veszélyes gondolat lenne, ha a 

hármasból nem az első két, hanem a harmadik követelményt vennénk komolyan. De éppen az 

első két követelmény formai súlyossága akadályozza meg a hatalom gyakorlóit, hogy a nép 

érdekére hivatkozva megsértsék a demokratikus hatalomgyakorlás alkotmányos normáit. 
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 A köz érdekében gyakorolt hatalom éthosza a felvilágosult monarchiáktól átvett és a 

modern monarchiákban is továbbvitt – nem tévedés – köztársasági eszme. Mindenesetre 

vigyázni kell vele. Mindenekelőtt egy jó alkotmány kell ahhoz, hogy a hatalom gyakorlói ne 

csábuljanak a rosszra. Legfőképpen a világ azon tájain, ahol a demokratikus hagyományok 

törékenyek. Közép-Európa ilyen térség. 

 De a jó alkotmány önmagában kevés. Az alkotmánygondolat legnagyobb paradoxonja, 

hogy egy alkotmány akkor jó, ha már tulajdonképpen nincs is szükség rá, mert a hatalom 

akkor is visszafogott lenne, ha nem lenne alkotmány.
46

 Csak egy jó államnak vagy jó 

társadalomnak lehet jó alkotmánya, de egy jó állam vagy társadalom alkotmány nélkül is jó. 

Igazából azért kell alkotmány, hogy az is maradjon. 

 Csakhogy ez nem túl meggyőző érv az alkotmány mellett. 

Ami azt illeti, alkotmányra voltaképpen abból a célból van szükség, akárcsak egy jó 

ajtózárra a lakásunk ajtaján. Jó, ha van, de nem old meg mindent. 

Mint sajnálatosan tudjuk, a bejárati ajtóra felszerelt, bonyolult zárberendezés nem 

akadályozza meg a profi betörőt, hogy behatoljon a lakásba. De természetesen nem véd meg a 

becsületes emberektől sem, mert azok meg zár nélkül sem hatolnának be. Vagyis a zár a 

profikkal szemben túl kevés, a mindennapi emberekkel szemben pedig túl sok. Végül is 

mindkét esetben felesleges. 

 Egyetlen értelme, hogy a lakás értékeit az alkalmi tolvajokkal szemben megvédje, 

mert azok hajlamosak volnának esetleg rabolni, ha könnyű lenne betörniük.
47

 

 Ezt a tanulságot kell elfogadnunk. Minden zár berobbantható. Feltörhetetlen ajtózár 

aligha létezik. Az alkotmány elszánt, robosztus, hatalmas ellenségeivel szemben az alkotmány 

tehetetlen. Nem tudja megvédeni magát, ha nagyhatalmú az ellensége. De a kis ellenségekkel 

szemben van ereje. Alkalmi sértegetőit legyőzi. 

Talán ez is valami. Arra jó, hogy valamennyi hitünk legyen benne. 

Márpedig az alkotmányokat a bennük való hit, vagyis a társadalmi bizalom, azaz a 

legitimitás élteti. Ezért attraktívaknak kell lenniük, és – mint jeleztük – meg kell felelniük 

egynémely tartalmi és formai követelménynek. A történelmi tapasztalat ugyanakkor ebben a 

tekintetben meglehetősen lesújtó. 
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 Ha a hatalom úgyis visszafogja magát, akkor az alkotmány szükségtelen, ha pedig úgysem fogja vissza magát, 

akkor hasztalan. 
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 Az ajtózár-hasonlat Finer professzor találmánya. Lásd: Samuel E. FINER: On Whether Constitutions Matter. 

IN: S. E. Finer – Vernon Bogdanor – Bernard Rudden (szerk.): Compering Constitutions. Clarendon Press, 

Oxford, 1995, p. 2.  
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„Minden alkotmány, amelyet Franciaországnak adtak” – jelentette ki Constant, az 

alkotmányos politika tanának egyik legnagyobb teoretikusa –, „egyformán biztosította az 

egyéni szabadságot, és ezen alkotmányok uralma alatt az egyéni szabadságot mégis folyton 

megsértették. Ez annyit jelent, hogy az egyszerű kinyilatkoztatás nem elegendő; tényleges 

jogi oltalmakra van szükség; megfelelő hatalommal felruházott testületek kellenek azért, hogy 

az elnyomottak érdekében alkalmazzák a védelem eszközeit, melyeket az írott törvény 

szentesít.”
48

 

Éppen a népre való hivatkozás, a nép érdekében tett lépések, a többségi felhatalmazás 

alapján a közjó szolgálatára, a köz javára végzett látszattevékenység, a demokratikus 

érvelésen alapuló beszéd, a népre, a közre, a többségre, a jövőre, a jóra, a célokra, az 

eszmékre való gyakori hivatkozások, önigazolások és elvszerűségek veszélyeztetik leginkább 

a racionalizált demokráciát, vagyis az alkotmányosan védett szabadságot.
49

 

És éppen ez a megfontolás biztosítja a demokráciákra leselkedő legnagyobb veszély 

elhárításának lehetőségét. A demokrácia erőtlen önvédelme ugyanis maga az alkotmány. 

Egyelőre ez a legjobb orvosság a demokrácia esetleges bajaira. De persze az alkotmány is 

megelőző jelleggel, preventíve szolgálja az öntisztulást, mint minden jó jogszabály. 

A zsarnokságnak (még a többség zsarnokságának is) „az alkotmányos jogállam 

jogállami alkotmányának” tisztelete, a formai, eljárási szabályok, a Hart-i értelemben vett 

másodlagos jogi normák betartása és szigorú betartatása lehet az ellenszere.
50

 

Mert „a formák tiszteletben tartása óvhat meg a zsarnokságtól” – írja Constant a már 

idézett helyen. „Az emberi társulások oltalmazó istenei a formák, ezek jelentik az ártatlanság 

egyedüli védelmét, a formák jelentik az emberek közötti egyedüli szilárd kapcsolatokat. 

Különben minden homályba vész, és minden a magányos lelkiismeret, a tétova vélemény 

kiszolgáltatottja lesz. Csak a formák nyilvánvalóak, csak a formákhoz menekülhet az 

elnyomott.”
51
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 Benjamin CONSTANT: Politikai alapelvek. Az egyéni szabadságról. Az adott részt fordította: Csepeli Réka. 

(A fordítás alapja: Benjamin Constant: De la liberté chez les modernes. Écrits politiques. Szerk. Marcel Gauchet. 

Paris, Libraire Générale Francaise, 1980.) In: Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága, Atlantisz, 

Budapest, 1997, p. 180.  
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 E fogalmak tartalmáról a következő fejezetekben lesz szó, a demokrácia fogalmát pedig külön fejezetben 

értékeljük. 
50

 Vö: Herbert HART: The Concept of Law. London, 1961. 
51

 Benjamin CONSTANT: Politikai alapelvek. Az egyéni szabadságról. Az adott részt fordította: Csepeli Réka. 

(A fordítás alapja: Benjamin Constant: De la liberté chez les modernes. Écrits politiques. Szerk. Marcel Gauchet. 

Paris, Libraire Générale Francaise, 1980.) In: Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága, Atlantisz, 

Budapest, 1997, p. 180. 



28 
 

 

 

ELSŐ RÉSZ 

MÁSODIK FEJEZET 

 

 

 

AZ ALKOTMÁNYOS ÁLLAM 

KORMÁNYFORMÁJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

A közhatalom alkotmányos formája 

Az állam- és kormányforma 

A kormányforma demokratikus jellege 

A kormányzati rendszerek rendszerezése 

 



29 
 

 

A KÖZHATALOM ALKOTMÁNYOS FORMÁJA 

 

 

Ebben a fejezetben az államformák modern értelméből indulunk ki, és nem állítunk 

értéksorrendet a két államforma, a monarchia és a respublika között. 

A köztársaság eszméje ugyanis, mit tudvalevő, minden kétséget kizáróan igen szép és 

magasztos eszme, és magához a republikanizmushoz is csak a legnemesebb jelzők illenek. 

Nem kérdéses, hogy az eszme a demokrácia ideájával rokon, és kétség kívül olyan érték, 

amelyet óvni kell. Nem érdemes vitatni, hogy a köztársasági gondolat a legtöbbször kiváló 

fejekben fogant meg, azt pedig csak a legőszintébb hódolat főhajtásával lehet elismerni, hogy 

a gondolat meghozta a maga áldozatát, megbűnhődte már a múltat s jövendőt, és világszerte 

százezrek áldott vérétől szenteltetett meg. 

 Igen ám, de az alkotmányosság eszméje ugyancsak nagyon magasztos, szép és nemes 

eszme, amely a republikánus gondolathoz hasonlóan viharos és áldozatokkal teli múlttal 

rendelkezik vagy büszkélkedhet. 

Ugyanakkor az alkotmányosságot ma már a világ legtöbb jogállamában egy írott, 

szerkesztett és chartába foglalt alkotmány testesíti meg jól-rosszul, és ha az adott alkotmány 

egy köztársaság alkotmánya, akkor a köztársaság kifejezést kizárólag két értelemben 

használja: az államforma meghatározásaként és az állam hivatalos neveként.
52

 

Így járt el természetesen a 2012. január 1-ig hatályos magyar alkotmány is, de – mint 

másutt van alkalmunk bemutatni – nem jól, szólván: „Magyarország: köztársaság. A Magyar 

Köztársaság független, demokratikus jogállam” (Alk. 1. § és 2. § (1) bek.). Mint ismert, a 

2012. január 1. óta hatályos Alaptörvény az államnévben nem szerepelteti az államformára 

való utalást.
53

 

Természetesen minden alkotmányos államnak van hivatalos neve (amennyiben az 

államnév „állami név”, vagyis hivatalos név), amelyet éppen az alkotmány ad meg, és minden 

államnak van államformája, amelyet sokszor az állam alkotmányban megadott hivatalos neve 
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 A kivételt jelentő országok jelentősek, de kisszámúak. Oroszország például alkotmánya szerint hivatalosan 

vagy Oroszországként, vagy Oroszországi Föderációként említendő. Románia bizonyos monarchikus ízt ad a 

köztársasági államformájának azzal, hogy hivatalos nevében nem utal az államformára, és az államfőt is 

Románia államfőjének, adott esetben államelnöknek, nem pedig köztársasági elnöknek nevezi. Ebben a 

tekintetben a hatályos magyar Alaptörvény nem következetes. Lásd erről: TAKÁCS Péter: Az államok nevéről. 

Állam- és Jogtudomány, 2015/1. 
53

 Az Alaptörvény néhány következetlensége és – mindenesetre – a korábban hatályos magyar alkotmány is okot 

adna arra, hogy a köztársaság mibenlétét főleg e két – államforma és államnév – értelemben értelmezzük, ám 

ebben a fejezetben elsősorban az európai alkotmánygondolat felől közelítünk a magyar alkotmányhoz is 
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jelenít meg. Ugyanakkor az államforma a mai Európában természetesen sokadrangú kérdés a 

demokráciához, a jogállamisághoz (az alkotmányossághoz) és a kormányformához mint 

értékhez és gyakorlathoz képest, de kétségtelen, hogy van némi értelme bizonyos 

eszmetörténeti különbséget tenni a szuverenitás egyes forrásai között. 

Elég jól bizonyítható, hogy Európában a népszuverenitás (bármennyire is vitatható) 

gondolatának elterjedése kedvezett a köztársasági eszme gyakorlati megvalósításának, sőt 

világosan ki lehet mondani, hogy kontinensünkön a népszuverenitás (némileg kétes értelmű) 

elismerését több helyen a köztársaság kivívása, kieszközlése vagy kikiáltása követte. A 

népszuverenitás eszméje és a köztársaság gondolata évszázadokon át együtt járt egymással, s 

ez még akkor is igaz, ha a republikánus gondolat elméleti megalapozottsága kétség kívül 

egyértelműbb, mint a népszuverenitásé.
54

 

Nem szorul magyarázatra, hogy a népszuverenitás gondolatához – bármit értsünk is 

rajta, de mindenekelőtt az eredeti, klasszikus értelemben véve – történetileg is a köztársasági 

államforma igénye passzol a legjobban. Köztársaságokban az államfői jogokat gyakorló 

személyt (pontosabban szervet vagy – ritkábban – testületet) többnyire maga a nép bízza meg 

az államfői jogok gyakorlásával egy előre meghatározott időre. E megbízás (különösen a 

parlamentáris rendszerekben) közvetetten is létrejöhet, vagyis a nép olyan testületet választ 

meg, amely ezt a megbízást kiadja, vagyis a nép közvetlenül egy olyan képviseleti szervet 

választ, vagy olyan szervek összességét alkotja meg (akár többféle választási metódussal és 

több időben is), amely az államfőválasztást elvégzi. Ugyancsak gyakorlat, hogy a nép által 

választott legfontosabb képviseleti szerv olyan választói kollégiumot hoz létre (esetleg a saját 

képviseleti szisztémájától eltérő, más reprezentációs elvek bekapcsolásával), amely 

államfőválasztásra jogosult.
55

 

Monarchiákban ugyanakkor általában és klasszikusan az államfői (vagyis az 

uralkodói) tisztség egész életre szól, és általában örökletes, vagyis (ha minden jól megy) nem 

kell hozzá külön választás. Elég világos, hogy ennek a szisztémának klasszikusan és általában 

kevesebb köze van a népszuverenitáshoz (akármi legyen is az), mint a köztársaságoknak.
56

 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az uralkodó személyének kiválasztása sem a 

klasszikus, sem a modern monarchiákban nem független a törvényhozásra hivatott képviseleti 

szervtől. A trónöröklés rendjét végső soron ugyanis – ha nem maga az alkotmány, akkor – a 

népképviseleti szerv határozza meg, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy a népképviseleti szerv 
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 A szuverenitás és különösen a népszuverenitás fogalmának kétes értékéről lásd TAKÁCS Péter: Államtan. Az 

állam általános sajátosságai. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2011, pp. 294-309. 
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 Ezekről az esetekről részletesen szólnak a következő rész fejezetei. 
56

 Az egyes kivételekről a következő nagyobb részben szólunk. 
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az uralkodót – ha ez ritkán fordul is elő – végső soron elmozdíthatja, lemondathatja, 

lemondásra szólíthatja fel, lehetetlenné teheti, mintha megtagadná tőle a hűséget. 

Nem a bizalmat, hanem a hűséget. 

Ennek semmi köze a politikai felelősséghez, amelynek érvényesítése vonatkozásában 

semmi különbség sincs a parlamentáris berendezkedésű köztársaságok és a parlamentáris 

berendezkedésű monarchiák államfői között, amennyiben a köztársaságok elnökei és a 

monarchiák uralkodói politikailag egyaránt felelőtlenek.
57

 Ugyancsak sok vonatkozásban 

hasonlít a státusuk a jogi felelősség tekintetében, amennyiben mind a királyok, mind a 

nagyhercegek vagy más fejedelmek éppen olyan felelősséggel tartoznak tetteikért, mint a 

köztársasági elnökök, vagyis nehezen érvényesíthető jogi felelősségük van.
58

 

Ráadásul a történelem és a jelenkor egyaránt számos köztes vagy átmeneti vagy 

közbülső vagy vegyes vagy eldönthetetlen vagy bonyolult (állam)formát ismer a 

köztársaságok és a monarchiák között. Elvileg létezhet köztársaság is, amelyben az államfőt a 

gyakorlatban életfogytiglanra választják, és létezhet monarchia, amelyben az uralkodói széket 

nem öröklés, hanem választás útján töltik be. Ez utóbbi formát már Rousseau is köztársasági 

monarchiának nevezte, az előbbit pedig egyfajta monarchikus köztársaságnak is hívhatjuk, de 

további számos érdekesség és különlegesség képzelhető el, illetve fedezhető fel a világon.
59

 

 Valójában azt kell állítanunk, hogy a köztársaságok és a monarchiák karakterjegyeiben 

sokkal több közös vonás van, mint azt a közvélemény általában el szokta ismerni. Ezért 

inkább azt indokolt hangsúlyoznunk, hogy a mai európai monarchiák éppúgy a közjó és – 

áthallásos módon – a közügy szolgálatában állnak, mint a köztársaságok, és még a 

szuverenitás forrásának meghatározása sem teremthet döntő különbséget az európai 
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 Az itt jelzett felfogástól eltérő nézetekkel szembeni érvelés a következő fejezetben található. 
58

 A jogi felelősség itt nem tárgyalható eseteire való utalás mellett indokolt hangsúlyozni a politikai felelősségi 

viszonyok parlamentáris természetét még akkor is, amikor erre a népszuverenitási gondolat összefüggésében 

kerítünk szót. 
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 A rövidség kedvéért – mivel a dolgozat más pontjain szólunk róluk – idézzük fel például csak Lengyelország 

esetét, ahol a köztársaság hivatalos neve ma éppúgy Rzeczypospolita, vagyis – lényegében – „köztársaság”, mint 

egykor a királyságé volt, amelyet nemesi köztársaságként ismer a magyar nyelv. Lássuk ugyanakkor a már 

említett Románia példáját is, amely köztársasági mivolta ellenére nem minden tekintetben köztársasági jellegű, 

ahogyan hivatalos neve sem tartalmazza az államformára való utalást. Utaljunk ugyanakkor a francia V. 

Köztársaságra, melyet létrehozói is – nagyon pontatlanul – egyfajta köztársasági monarchiának (monarchie 

républicaine) tartottak, amint erről maga Michel Debré nyilatkozott, s amint e fogalmat Maurice Duverger is 

átvette. Lásd: TRÓCSÁNYI László – KRUZLICZ Péter: Az V. Francia Köztársaság születése – francia 

alkotmányozás, átmenet a IV. és az V. Köztársaság között. IN: Dezső Márta – Kukorelli István (szerk.): 

Alkotmány – alkotmányosság. Konferenciakötet. Martin Opitz, Budapest, 2014, pp.71-73. Végül éppenséggel a 

magyar történelem legutóbbi évszázadát is felidézhetnénk, amelyben az államformák változásai nem ritkán 

különös, sőt nemegyszer kifejezetten csak hazánkra jellemzően furcsa hatalmi berendezkedéseket hoztak létre. 

Egynémely örökletes kommunista diktatúrára, mindenekelőtt a despotikus Észak-Koreára csak a forma kedvéért 

utalunk, mert e rendszerek – bár általában valamilyen jelzős köztársaságoknak hívják magukat – távolabb állnak 

a jogállamoktól, mint akár még a köztársaságoktól is. 
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államformák között. Teljesen világos, hogy az európai monarchiákban csak addig marad fenn 

a monarchia intézménye, amíg a közvélemény azt kívánja. Eziránt lényeges kétségünk nem 

lehet, és a megvalósult demokráciában való hit nem is mondathat velünk mást.
60

 

 A kérdés nyitja a szuverenitás és a politikai legitimitás fogalmának hasonulásában, sőt 

e két fogalom fokozatos, modern és látványos összecsúszásában, összegabalyodásában rejlik, 

amelynek oka és demokráciatörténeti magyarázata kézenfekvő.
61

 

 Demokráciákban a szuverenitás forrása legitimál.
62

 

 Márpedig a modern képviseleti demokráciákban a szuverenitás forrása a nép. Még 

akkor is, ha emellett létezik (mert történelmileg létezett) egy felülről kapott legitimitás, egy 

felfelé, vagyis az égben és a történelemben igazolást kereső, tekintélyes, ünnepélyes, 

„legitimista” és rendszerigazoló elfogadás, amely a monarchiákban a múltból származik, és a 

jelent élteti. Történelmileg, mint ismert, emellé nőtt fel a morális igazolás ama másik válfaja, 

amely demokratikus legitimációnak tartja magát – joggal –, és ez a parlamentáris 

kormányformájú, modern és – mindenekelőtt – európai monarchiákban ma éppen olyan stabil, 

mint a köztársaságokban. 

 Ezt a jelenséget – a szuverenitással, a legitimitással, a legalitással, a demokráciával, a 

jogállamisággal és a köztársasági gondolattal egyaránt összefüggő jellege és történeti 

összefüggései miatt – a monarchiák republikanizálódásának szeretnénk, illetve javasolnánk 

nevezni. Ebben a jelenségben – és annak elnevezésében – egyúttal a republikánus eszmének a 

szuverenitásról való közgondolkozás módosulásában és a demokratikus legitimitás 

meghonosításában játszott történelmi szerepét ismerhetnénk el. 

Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban, ahol a nyelv még mindig szuverénnek 

(pontosabban a szuverénnek, the souvereign) nevezi az uralkodót,
63

 miközben a kormányzás 

teljes formája – a király(nő) a parlamentben (the Queen/King in Parliament) formula – 

egyben a szuverenitás nem legfőbb, legelső vagy legfontosabb, hanem egyenesen egyetlen és 

kizárólagos letéteményese és birtokosa, a jelenség összetett volta plasztikusan mutatkozik 
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 Ma már éppen ezért lényegében kijelenthető, hogy a főhatalom forrása – ha ennek van értelme – az európai 

monarchiákban (ha áttételesen is) voltaképpen éppúgy a népben van, mint a köztársaságokban. Belátható 

ugyanakkor, hogy ennek elismerése a republikanizmus egyes hívei körében bizonyos nehézséget okozhat. 
61

 Lásd erről egyebek között TAKÁCS Péter: Államtan. Az állam általános sajátosságai. Budapesti Corvinus 

Egyetem, Budapest, 2011, pp. 294-309. és BRAGYOVA András: Alkotmányos tulajdonságok és 

alkotmánytípusok – vázlat a modern alkotmány három ideáltípusáról. IN: Dezső Márta – Kukorelli István 

(szerk.): Alkotmány – alkotmányosság. Konferenciakötet. Martin Opitz, Budapest, 2014, pp. 29-32. és 44-45. 
62

 Bizonyos fenntartásokkal a modern alkotmányos jogállamokban a szuverenitás forrásaként – mint itt is 

látnivaló – a nép nevezhető meg, és ez a forrásmegnevezés adja a népszuverenitás modernizált elméletének 

jószerivel egyetlen akceptálható értelmét, a fogalomhasználat melletti jóindulatot feltételezve. 
63

 Az angol kifejezés neolatin eredetére – és Bodin úttörő művének magyarázatára – lásd TAKÁCS Péter: 

Államtan. Az állam általános sajátosságai. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2011, pp. 294-309.   
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meg.
64

 A modern államhatalom igazolásában demokratikus és történelmi elem egyaránt 

szerepel, mert a legitimitás és a szuverenitás kategóriái a demokratikus alapozáson felépített, 

illetve újra-felépített jogállam épületében történelmileg összetalálkoznak.
65

 

 Amikor azonban a monarchiák és a köztársaságok közötti közös megnyilvánulásokat 

és karaktervonásokat – magát a közös dolgot – keressük és fedezzük fel,
66

 az államformák 

mögötti eszmék között meglévő nyilvánvaló különbségeket természetesen ugyancsak nem 

hallgathatjuk el. 

 A kettős legitimitás, továbbá a szuverenitás forrásának aktuális és történelmi, 

dinamikus és statikus, változó és örök, plebejus és arisztokratikus, modern és történelmi 

megkettőzése a monarchiák sajátja. Ezt a vonást nem a köztársaság, hanem a köztársasági 

gondolattal átitatott alkotmányos – ma már parlamentáris kormányrendszert működtető – 

monarchia hozta az európai történelembe. Ezt a sajátos európai szemléletet a monarchia adta 

Európának, mert ez éppen olyan monarchikus és európai találmány, mint a parlamentarizmus. 

Ráadásul élhető, nyugodt és stabil mindennapi körülményeket képes biztosítani régen volt – 

és éppen, mert régen volt, a kollektív történelmi tudatban szerencsésen lezárható és 

elszámolható –, viharos századok után. 

Nem tagadhatók el ennek jótéteményei a demokratikus jogaikkal élni kívánó, de 

történelmükre és hagyományaikra büszkének nevelt, monarchiákban élő európai polgárok -– 

modern alattvalók – számára, nem beszélve arról az elemi szórakoztatásról, amelyet a királyi 

családok mindennapjait bemutatva a média biztosít a polgároknak – sajátos és nagyon 

jellemző módon még a köztársaságokban is, mert erre kétségtelen társadalmi igény van, akár 

tetszhetik ez bizonyos modern moralistáknak, akár nem.
67

 

A monarchia iránti társadalmi igény, sőt bizonyos fokú polgári hűség és kollektív 

ragaszkodás nemegyszer az államok létéhez szolgál alapul.
68

Az is megállapítható, hogy az 
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 E klasszikus felfogás gyors változásáról lásd különösen Vernon BOGDANOR: The New British Constitution. 

Oregon, Oxford and Portland, 2009, különösen pp. 53-89.  
65

 A modern jogállamok demokratikus jellegének természetéről a következő részben szólunk. 
66

 A közös dolog természetesen a res publica – a lehető legklasszikusabb (a szójátékon túli) értelemben. 
67

 Utalás tehető itt akár a német – és osztrák, sőt mi több, svájci – bulvárlapokra is, amelyek – különböző 

színvonalon – gyakran monarchiák alattvalóit meghazudtoló és túlszárnyaló élvezettel tálalják a brit, a 

skandináv, a monacói vagy a spanyol uralkodócsaládok mindennapi életviszonyait – magukra büszke 

köztársaságokban. 
68

 Ezen a ponton sekélyes terepen járunk, de egyes politikai közösségek identitásáról talán tehető néhány állítás. 

Viszonylag könnyű belátni, hogy Kanada például éppen azért is létezik, mert monarchia (persze voltaképpen 

elsősorban azért, mert nem az USA, de az USA ugyanakkor voltaképpen azért is, mert nem monarchia), mint a 

történelem ezt megmutatja, Svájc azért is, mert köztársaság, Belgium pedig szinte kizárólag azért, mert 

királyság. Portugáliában az átlagos állampolgár (ha van ilyen) nem monarchista, Skóciában pedig nem 

republikánus, voltaképpen egyszerűen azért, mert Portugáliában, illetve Skóciában élvén országa történelmileg 

kialakult, megszilárdult államformájához is lojális, minthogy nemzeti identitásának mára az államforma is 

részévé vált. 
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egyes államformák egyes korszakokban egyes országok esetén különbözőképpen esnek 

különdöző megítélések alá.
69

 

A köztársasági többlet azonban nem is elsősorban az államformában mint formában 

van, hanem a társadalmi közegben, egyfajta társadalomformában, történelemszemléletben, 

társadalmi közállapotokban, közérzetben, köz- és önbizalomban, citoyen-tudatban, 

demokratikus hitben és társadalmi magabiztosságban, főleg pedig a polgárok morális 

egyenlőségében való társadalmi meggyőződésben és a társadalomban tapasztalható bizonyos 

egyenlőtlenségek elfogadásában, amelytől még a monarchiák is valójában respublikák, és a 

köztársaságok is viselnek monarchikus vonásokat, mint tudjuk.
70

 

Nagy-Britanniát például – tesszük mindehhez hozzá – alig lehetne köztársaságnak 

elképzelni, mert maga a társadalom monarchista; kis túlzással minden középület a királyi 

családé, minden gróf, báró és lord (vagy lady) a monarchiában – az uralkodótól – kapta a 

címét, a rangot és a tekintélyt. A tekintély-hierarchia, a társadalmi megbecsülés-sorrend és az 

élet, vagyis a közösségi létforma monarchikus, mi több, arisztokratikus, és nem republikánus, 

sőt még csak nem is igazán demokratikus, vagyis inkább úgy mondhatnánk, hogy a 

demokráciától független vonás. Az államhatalom legitimitása demokratikus is és monarchikus 

is, de a társadalom felépítése inkább monarchikus, mint köztársasági.
71

 

Királyságnak – ebben az értelemben – akkor is lennie kell, ha nincs király, és akkor is, 

ha királyság sincs, de van valahol egy állam, ahol van. Sem a királypártiaknak, sem a 

republikánusoknak nem kell feltétlenül királyságban vagy köztársaságban élniük ahhoz, hogy 

azok legyenek, amik, mert az eszme a kívánt formák mellett és ellenére is élni tud. 

„Nem véletlen – írja Bibó –, hogy mindazok számára, akik nem tudják elviselni a 

tömegek és plebejusok közéleti feltörését, valahogyan kényelmetlenné válik maga a 

köztársasági államforma is.” Ennek a jelenségnek az illusztrálására a nagyszerű szerző „egy 

régebbi kis összeesküvésnek” azt a komikus (de jellemző) momentumát hozza fel, amely 

általánosan is jellemzi a mi történelmünket. A felhozott példában „a tagok abban 

megállapodtak, hogy királyság legyen, csupán azt hagyták nyitva, hogy Ottó, Horthy vagy 

szabadon választott harmadik személy legyen-e a király. Király nincs, de királyságnak muszáj 
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 Vannak nemzetek, amelyek történetében a köztársasági időszak bizonyult szerencsésebbnek, és vannak népek, 

amelyek a monarchiában találták meg a kedvezőbb állapotokat. A szubjektivitás vádját vállalva Finnország 

népeit talán az előbbi, Spanyolország többnyelvű népét pedig inkább mintha az utóbbi csoportba mernénk 

sorolni, ha nem tartanánk az ugyancsak szubjektív esetleges – de nyilánvaló – ellenérvektől. 
70

 Erről a társadalomlélektani jelenségről röviden szólunk még a világ monarchiáinak államfőváltásait bemutató 

részben. 
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 Meg kell azonban jegyezni, hogy Nagy-Britannián kívül sok más európai állam is ilyenképpen volt mindezzel, 

mígnem egy háborúval, egy tollvonással, egy puskalövéssel vagy egy kiáltvánnyal megszűnt az évszázados rend. 
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lenni – teszi hozzá Bibó, már a két világháború közötti Magyarország sajátos rendszerére 

(államformájára) is utalva.
72

 

Az egyes államformák társadalmi bázisát azonban mindezek ellenére sem lehet 

összekeverni, hiszen „úgy látszik – mondja Bibó –, hiába szokták annyit emlegetni a 

demokratikus északi királyságokat és a diktatúrás dél-amerikai köztársaságokat, az 

államforma mégsem olyan közömbös valami. A király nem közömbös tényezője a politikának, 

legfeljebb évszázados munkával közömbösíthető bizonyos fokig. A köztársaság viszont, ha 

nem tudja a politikai tekintély kérdését megfelelően megoldani, akkor természetesen az 

anarchia és az önkény alternatívái közé kerül, vagyis a monarchiánál rosszabb állapotba. 

Mindez azonban nem változtat azon, hogy egy statikus, Isten kegyelméből való 

hatalmasságok tiszteletére épülő társadalomnak alig lehet jobb záróköre, mint a monarchia.”
73

 

 A monarchista – és arisztokratikus – gondolatra elsősorban a kollektív emlékezet, a 

társadalom történelmi önismerete miatt van szükség, de ehhez természetesen nem feltétlenül 

szükséges az is, hogy az államforma aktuálisan monarchia legyen. Erről a történeti 

alkotmánnyal is összefüggő kérdésről a továbbiakban majd azután szólunk, hogy előbb az 

alábbiakban vizsgálódásaink körébe a kormányforma problémáját is bevonjuk, és 

fogalomtisztázó igénnyel a következő fejezetben bizonyos rendszerező megjegyzéseket 

teszünk – tárgyunkhoz közelítendő. 

 

 

 

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFORMA 

(Fogalomtisztázás; az elbeszélés nehézségei) 

 

 

 Az államformák vizsgálatát ebben a fejezetben a kormányformák vizsgálatával 

egészítjük ki. Mielőtt a későbbi fejezetekben a kormányforma fogalmát és mibenlétét 

meghatároznánk, itt érdemes a fogalomnak az államforma-fogalommal való szimbiózisáról 

szólnunk. 
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 BIBÓ István: Összeesküvés és köztársasági évforduló, IN: Huszár Tibor, Vida István, Nagy Endre (szerk.): 

Bibó István: Válogatott tanulmányok, 2. kötet, Magvető, Budapest, 1986, p. 457. 
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 BIBÓ István: Összeesküvés és köztársasági évforduló, IN: Huszár Tibor, Nagy Endre, Vida István (szerk.): 

Bibó István: Válogatott tanulmányok, 2. kötet, Magvető, Budapest, 1986, p. 457. Értekezésünk második nagyobb 

részében elméleti megfontolások után magunk is éppen “a demokratikus északi királyságokat és a diktatúrás dél-

amerikai köztársaságokat” vesszük szemügyre az államfőváltások szempontjából. 
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 Nem tartogatunk kedvező ítéleteket. A két legfontosabb kormányzati rendszer, a 

parlamentáris és a prezidenciális kormányforma egymástól való elválasztása ugyanis a 

magyar nyelvű publikációk egy része számára látható nehézséget okoz.
74

 Ezért az alábbiakban 

e két kormányformát vetjük egybe a két megnevezett államformával, hogy bizonyos 

tanulságokig jussunk. 

A kormányformáknak az államformákkal való indokolatlan vegyítése következtében a 

magyar alkotmányjogi – de nem a politikatudományi – irodalom legnagyobb részében a két 

kormányforma négy kategóriába sorolódik, ezek közül három parlamentáris, egy pedig 

prezidenciális kormányformát takar.
75

 Az egyéb, különleges, sajátos vagy vegyes 

kormányformákról nem itt szólva ezúttal ezt a négy kategóriát vizsgáljuk meg, illetve felül. 

A vizsgált két kormányforma vonatkozásában már a magyar nyelven írott 

alkotmányjogi tankönyvek is rendszerint négy kormányformát különítenek el egymástól. 

Megkülönböztetik egymástól az alkotmányos monarchiát, a parlamentáris monarchiát, a 

parlamentáris köztársaságot és a prezidenciális köztársaságot.
76

 

 Ezzel a felosztással nem tudunk egyetérteni.  Túl azon, hogy a felsorolt négy 

kormányforma valójában nem több, mint két kormányforma – ráadásul, mint láthattuk, 

vannak egyéb kormányformák is, amelyeket a felsorolás nem zár magába –, a négyes tagolás 

szükségtelenül mos egybe egymáshoz nem illő, ugyanakkor egymástól világosan 

elválasztandó elemeket, illetve jelenségeket. 

 Először azt szögezzük le – és később még visszatérünk e tételre –, hogy a 

parlamentáris monarchia és a parlamentáris köztársaság kormányformája természetesen 

ugyanolyan, esetükben a kormányforma egy és ugyanaz, vagyis a két fenomén közötti 

különbségek száma – a kormányformát tekintve – nulla. 

Másodszor utalunk arra, hogy a prezidenciális köztársaság ugyancsak felesleges 

szószaporítás, hiszen világos, hogy prezidenciális kormányformája csak egy köztársaságnak 

lehet. Mivel csak köztársaságban van prezident, aki megtestesíti és reprezentálja a 
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 Nem szólva itt a többi kormányformáról, amelyekre később térünk ki. 
75

 A magyar nyelvű politikatudományi irodalom – ha lehet – még kevésbé egyértelmű és precíz a 

fogalomhasználatban, mint az alkotmányjog-tudományi szakma. A magyar politikatudományban a 

kormányformáknak a kormánytípusokkal való összekeverése, továbbá ezeknek a politikai rendszerekkel való 

összevegyítése a legjellemzőbb (lásd a kancellári kormányforma, a kancellárdemokrácia és a hasonló pontatlan 

kifejezéseket), és néhány példára később mi is utalni fogunk, de itt nem politikatudományi, hanem alkotmánytani 

megközelítést alkalmazunk, és szemléletünk is közjogias, nem pedig politikai. 
76

 A legtöbb általunk ismert magyar nyelvű és ma használatos tankönyvet idézhetnénk. A további jelzős 

szerkezetek, mint az abszolút monarchia, a félprezidenciális köztársaság és más formációk nem itt képezik az 

elemzés tárgyát, de a későbbiekben előkerülnek még. 
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köztársaságot, az elnöki köztársaság kifejezés éppen olyan üres szóösszetétel, mint például a 

monarchikus monarchia.
77

 

 A legnagyobb gondok egyikét azonban az alkotmányos monarchia és a parlamentáris 

monarchia közötti megkülönböztetés okozza, ezért ezzel foglalkozunk részletesebben. 

A Magyarországon legelterjedtebb felfogás szerint az alkotmányos monarchia a 

társadalmi, politikai, közjogi “fejlődés” egy korábbi pontján tűnt fel, a parlamentáris 

monarchia előzményeként, a korlátozott monarchia valamiképpen fejletlenebb, azóta már – 

legalábbis a szerencsésebb országokban – meghaladott változataként. Eszerint a parlamentáris 

monarchia a történelmi fejlődés későbbi szakaszában az alkotmányos monarchia 

finomításával, továbbfejlesztésével, meghaladásával jött létre, a történeti progresszió egyfajta 

legvégső stádiumaként, az e forma alatt élő polgárok legnagyobb örömére.
78

 

 Ez a felfogás sajátos, és sajátosan magyar felfogás. Kialakulásának körülményeiről 

kevés tudható, de elterjedtségéből arra következtethetünk, hogy tekintélyes elmék 

fogalmazhatták meg először. A felfogás magyarországi elterjedtsége nem reflektál a 

nemzetközi fellelhetőségére, hiszen tudtunkkal Magyarországon kívül ez a nézet, s az ebből 

adódó szóhasználat legfeljebb marginálisan jelenik meg. A nemzetközi irodalom általában 

nem különbözteti meg egymástól ilyen egyértelműen az alkotmányos és a parlamentáris 

monarchiát, mi több, a parlamentáris monarchia szóösszetételnek számos nyelven nincs is 

értelme.
79

 

Az ismertebb nyelvek közül leginkább a spanyol ismeri fel ezt a jelzős szerkezetet, és 

ennek oka nyilvánvalóan nem a dél-amerikai, hanem a spanyolországi átalakulásban 

keresendő, hiszen az Ibériai-félszigeten az 1970-es és 80-as évek történései rajzolták ki azt a 

fejlődési utat, amelyről a magyar tankönyvek általános jelleggel szólnak.
80

 

 Az elterjedt magyar felfogással szemben azt kell állítanunk, hogy a kormányformára 

való utalás nem lehet jelzője az államforma megjelölésének. 
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 Az elnöki köztársaság elnöki kormányformájú köztársaság. Monarchikus monarchia szóösszetétel 

természetesen nincs, ugyanakkor elnöki köztársaság létezik, persze, de hamarosan előadjuk, hogy e kifejezés az 

általunk javasolt fogalmi keretben miért nem értelmezhető, illetve miért nem pontos. 
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 Az irónián túl itt ugyancsak a legtöbb általunk ismert magyar nyelvű és ma használatos tankönyvet 

idézhetnénk. 
79

 Angolul például a kifejezés szinte értelmezhetetlen, a szakirodalomban ilyen szóösszetétel valójában nem 

létezik. 
80

 A Franco halálát követő egy évtizedben Spanyolország – mindenekelőtt a Bourbon-házhoz tartozó János 

Károly király példás tevékenysége következtében – egyfajta korlátozott monarchiából parlamentáris 

kormányformájú monarchiává alakult át. Ennek részleteiről másutt emlékezünk meg.  
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Egy monarchia – mint erre Magyarországon is kellő tapasztalat állhat rendelkezésre – 

nem lehet parlamentáris. A monarchia kormányformája természetesen lehet parlamentáris,
81

 

sőt egy igazán alkotmányos monarchiához – mint ezt később látni fogjuk – valójában 

leginkább egy parlamentáris kormányforma illik, de magát a monarchiát, vagyis az államot 

nem a kormányforma, vagyis a parlamentarizmus korlátozza, hanem az alkotmány.  

 Az alkotmányt – per definitonem – arra találták ki, hogy korlátozza az államhatalmat, 

az állam egészét, ideértve a törvényhozást is, parlamentarizmus esetén a parlamentet.
82

 Az 

alkotmány az egész államhatalom korlátozásaként, racionalizálásaként, kordában tartásaként 

fogható fel, ideértve az államfői hatalom korlátozását is, vagyis monarchia esetében az 

uralkodói hatáskörök keretek között tartását. Az alkotmányosság az egész állam 

korlátozásaként és az egész politikai kultúrát nagyban meghatározó jelenségként 

értelmezhető, ezért az “alkotmányos” jelző megfelelő, értelmes, okos és jogos, sőt 

éppenséggel kívánatos jelzője az államnak, ideértve a monarchiát is. 

 Nem így a parlamentáris jelző. 

A monarchia – csakúgy, mint a köztársaság – lehet alkotmányos, de parlamentáris 

nem lehet, mert a “parlamentáris” valójában nem az állam, vagyis a monarchia – vagy éppen a 

köztársaság – jelzője, hanem a kormányformáé. 

Nyilvánvaló, hogy a helyes felfogás szerint – szemben a széles körben elterjedt, már-

már általánosnak mondható magyar felfogással – a monarchia természetesen azért nem lehet 

parlamentáris (amiképpen a köztársaság sem lehet sem parlamentáris, sem elnöki), mert 

parlamentáris monarchia nem létezik. Alkotmányos monarchia ezzel szemben nagyon is 

létezik, méghozzá olyan alkotmányos monarchia is nyilvánvalóan van, amelynek 

kormányformája a legtöbb szerencsés esetben – a világ fejlett régióiban – parlamentáris.  

 Egy alkotmányos monarchiában – magából a fogalomból kiindulva – alkotmányosan 

működnek az egyes állami szervek, alkotmányosan épül fel az állam, és alkotmányosan 

funkcionál mindhárom hatalmi ág, továbbá a hozzájuk kapcsolódó számos egyéb hatalom. 

Alkotmányosan folyik az államélet legtöbb tevékenysége – és kevésbé parlamentárisan vagy 

elnökien –, alkotmányosan dolgoznak a közigazgatás intézményei – és nem parlamentárisan 

vagy elnökien –, továbbá alkotmányosan tevékenykednek a szuverenitás alatti szervek – és a 

legkevésbé sem parlamentárisan vagy elnökien.
83

 

                                                 
81

  Egy „parlamentáris monarchia” (használjuk most ezt a kifejezést) természetesen éppúgy „alkotmányos” – sőt! 

–, mint az alkotmányos monarchia.  
82

 Más (nem parlamentáris) kormányformájú államok törvényhozását nem helyes „parlamentnek” hívni, mint 

erre később még utalunk. 
83

 A szuverenitás-fogalom meghatározhatatlanságáról lásd a fentebb mondottakat. 
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Mindenekelőtt azonban az állam alkotmányosan jelenik meg, vagyis az államhatalom 

képviseletében az alkotmányos szervek alkotmányos hatalmat gyakorolnak, és nem 

parlamentáris vagy prezidenciális hatalmat. A bíróságok alkotmányosan hozzák meg 

határozataikat, és azokat alkotmányosan hirdetik ki az alkotmányos állam nevében, vagyis a 

monarchia vagy a köztársaság megnyilvánulásaként, és nem a parlamentarizmus vagy a 

prezidencializmus megjelenítőjeként. 

Alkotmányos államban a kormányzás formája lehet parlamentáris, de a bíráskodás a 

legtávolabbról nézve sem lehet parlamentáris (vagy elnöki), a parlamentarizmus a legkevésbé 

sem korlátozza vagy határozza meg az alkotmányos állam, különösen annak legkézenfekvőbb 

és legközvetlenebb megnyilvánulása, a bíráskodás működését, ezért a “parlamentáris” jelző 

nem szolgálhat az állam – monarchia vagy köztársaság – jelzőjeként.  

  Nincs közvetlenebb, egyértelműbb, autoritatívabb megnyilvánulása az 

államhatalomnak, mint az államhatalom nevében eljáró bíró hűvös ítélete,
84

semmi nem 

világosabb annál, mint hogy ebben az aktusban az államhatalom nyilvánul meg, a 

szuverenitás egyik legfontosabb attribútuma gyakoroltatik. A bíró érvényesíti a legitim 

erőszak monopóliumát, a bíróság reprezentálja az államot a legkézenfekvőbb, 

leghúsbavágóbb és legkonkrétabb formában. 

Márpedig a monarchia, az uralkodó, a korona, vagy éppen a Szent Korona, vagy a nép, 

illetve a köztársaság nevében meghozott és kihirdetett ítélet sem meghozatalában, sem 

eljárásában, sem tartalmában, sem formájában, sem megalkotásában, sem kihirdetésében nem 

parlamentáris vagy elnöki, hanem csak alkotmányos, vagyis állami. 

A parlamentáris monarchia már csak azért is értelmetlen kifejezés, mert alkotmányos 

államban csak a kormányforma parlamentáris (ha parlamentáris), és azon kívül semmi más 

nem parlamentáris, ami állami (s még annál is kevésbé az, ami nem állami). Egy állam csak 

alkotmányos lehet, de parlamentáris sohasem. Nem az állam parlamentáris (vagy elnöki), 

hanem az állam kormányzati rendszere, vagyis a kormányforma.  

 Az alkotmányos monarchia és a parlamentáris monarchia között nem az a különbség, 

hogy az egyik történelmileg előbb alakult ki, mint a másik, hanem az, hogy az egyiknek van 

értelme, a másiknak pedig nincs. De ezzel a szembeállítással egyéb problémák is vannak. 

Az elterjedt magyar felfogás szerint ugyanis az alkotmányos monarchiaként 

aposztrofált államoknak éppen alkotmányosságukkal van a legfőbb gondjuk. Ha 

                                                 
84

 „Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van a bíró hűvös ítéletében: bűnös” – írja Illyés Gyula (Egy mondat a 

zsarnokságról). De ahol alkotmányosság van, ott alkotmányosság van a bírói ítéletekben is (hacsak 

alkotmányellenességük később ki nem mondatik, ha kimondathatik). 
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megvizsgáljuk, hogy a magyar felfogás milyen alkotmányos államot ért alkotmányos 

monarchián, akkor azt tapasztaljuk, hogy a magyarul alkotmányos monarchiának nevezett 

állam nem is igazán, vagy nem is teljesen, vagy nem kielégítően alkotmányos.
85

 

Ha komolyan akarnánk venni az elterjedt magyar kifejezést, akkor azt kellene 

megállapítanunk, hogy tartamát tekintve a magyarul alkotmányosnak nevezett monarchia 

valójában kevésbé alkotmányos, mint a parlamentárisnak nevezett monarchia. Eszerint a 

magyarul parlamentárisnak hívott monarchia (eltekintve most a jelzős szerkezet fent taglalt 

értelmetlenségétől) az alkotmányosságnak is egy fejlettebb szintjét képviseli, mint az 

alkotmányos monarchia, vagyis a magyar közfelfogás azt nevezi “alkotmányosnak”, amit 

éppen azzal különböztet meg a monarchia másik formájától, vagyis a parlamentáristól, hogy 

nem annyira alkotmányos, mint amaz. 

Hogy igazságosak legyünk, el kell mondanunk, hogy a magyar tudományos 

közbeszédben alkotmányosnak nevezett monarchia a szerzők szerint azért érdemli ki az 

„alkotmányos” nevet, mert e monarchiában van alkotmány, vagyis alkotmány korlátozza az 

államot és magát az uralkodót is, de a kormányforma kialakulatlansága miatt a parlament, a 

politika, vagy a „nép” nem korlátozza az uralkodói döntések önhatalmúságát és 

szuverenitását. Igen ám, csakhogy abban a történelmi korszakban, amikor már ezek a 

tényezők is korlátokat jelentenek az uralkodó számára, a monarchia nemhogy elveszítené 

alkotmányos jellegét, hanem éppen megerősíti alkotmányos mivoltát azzal, hogy a 

kormányforma és a politikai rendszer (vagyis a parlamentarizmus és a demokrácia) legfőbb 

szabályai sok esetben kifejezetten bele is kerülnek az alkotmányokba. (Ahol nem, vagy nincs 

hova, ott annál inkább.)
 86

 

Azt természetesen elismerjük, hogy amennyiben a tudományos közbeszédben 

parlamentárisnak nevezett monarchiából visszanézve az alkotmányosnak nevezett monarchia 

közkeletű elnevezése aggályos is, ugyane monarchiának történetileg még korábbi 

elnevezéséből, vagyis az abszolút monarchiának nevezett állapotból előretekintve az 

alkotmányos monarchia elnevezésnek van információtöbbletet szolgáltató értelme és létalapja 

(legalábbis számos országban).
87

 

                                                 
85

 Vegyük itt a jelenlegi Jordánia példáját, vagy a múltból a kiegyezés előtti Magyar Királyságot, vagy más 

történeti államalakzatokat. Ezekre lásd mindenekelőtt SZENTE Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában, 

Atlantisz, Budapest, 2011, és MEZEY Barna – SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és 

parlamentarizmustörténet, Osiris, Budapest, 2003, illetve SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és 

parlamentarizmustörténet 1945-2005, Osiris, Budapest, 2006. 
86

 Nagy-Britanniában az alkotmány egységes dokumentumba foglalására eleddig legfeljebb csak tudományos, de 

távolról sem össznépi igény fogalmazódott meg. 
87

 Magyarországon mindenesetre a történettudomány által az 1849 és 1867 közötti időszakra korábban 

előszeretettel alkalmazott neoabszolutizmus elnevezés azért nem aggálytalan, mert azt jelzi, mintha korábban 
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Ugyanakkor ha az alkotmányos jelzőnek a fenti módon adunk értelmet, az nem csupán 

pontatlan és semmitmondó, de bizonyos fokig hátrányos és veszélyes is alkotmányos 

kultúránk kívánatos fejlődésére nézve. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a magyarul 

parlamentárisnak nevezett monarchia legalább éppen annyira alkotmányos, ha éppen nem 

“alkotmányosabb”, mint az alkotmányosnak nevezett monarchia.
88

 Jó példát látunk 

ugyanakkor e fogalomhasználatra a brit alkotmányjogi irodalomban.
89

 

Ugyancsak érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb fejlett (elsősorban európai) 

monarchiában a parlamentarizálódás folyamatát általában követte (ha már korábban együtt 

nem járt vele) az alkotmányossági felülvizsgálat gyakorlatának és intézményrendszerének 

kialakulása, illetve kialakítása. Ennek ismeretében a modern alkotmányos állam 

természetesen még inkább megérdemelné az alkotmányos jelzőt, és még kevésbé (különös, de 

ezzel összefüggő módon) a parlamentáris jelzőt, holott a magyar alkotmánytudományi 

felfogás éppen e modern monarchiákat nevezi parlamentárisnak, míg alkotmányos 

felülvizsgálatot nem ismerő elődeiket alkotmányosnak.
90

 

A szemantikai-nyelvi és elvi-elméleti okok mellet érdemes szót ejteni arról, hogy az 

„alkotmányos” és a „parlamentáris” monarchia egymástól való megkülönböztetése, 

szétszálazása, kettévágása, két részre bontása – még ha feltételezzük is, hogy az 

elhatárolásnak van valamilyen alapja, értelme, elve vagy legalább történelmi oka
91

 – a 

                                                                                                                                                         
Magyarországon lett volna egy abszolutista rendszer, amelynek létéről a modern történetírás újabban egyre több 

kételyt fogalmaz meg. Lásd: DEÁK Ágnes: Magyarország története, 15. kötet, Polgári átalakulás és 

neoabszolutizmus 1849 – 1867 (sorozatszerkesztő: Romsics Ignác), Kossuth, Budapest, 2009, különösen pp. 8. 

és 36-42. 
88

 Angol szövegkörnyezetben például, mint jeleztük – mindenekelőtt a brit felfogásban –, Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királyság, vagyis a monarchia alkotmányos monarchia, és nincs szó arról, hogy 

parlamentáris monarchia lenne. Jordánia ugyanakkor valóban egyfajta alkotmánnyal korlátozott monarchia, de 

arról nincs szó, hogy alkotmányosabb lenne, mint a brit monarchia, arról pedig nem is eshet szó, hogy a XVII. 

századi Anglia vagy Skócia alkotmányos monarchia volna, miközben a jelenlegi Nagy-Britannia pedig 

parlamentáris monarchia lenne, mert az efféle megállapítás sem formailag, sem tartalmilag nem állná meg a 

helyét. 
89

  A mai Nagy-Britannia alkotmányos monarchia – aminthogy alkotmányos az európai kontinens valamennyi 

monarchiája is –, amely egy olyan kormányformát működtet, amely minden tekintetben parlamentáris. A 

monarchia egésze azonban nem parlamentáris, amiképpen – a monarchiára értjük mindezt – nem volt 

parlamentáris a XVIII-XIX. században sem, de alkotmányosan működött, amiképpen – érdekes módon – 

alkotmányosan működött  és alakult ki a kormányformája is, a parlamentarizmus. Erre lásd például Vernon 

BOGDANOR: The New British Constitution, Oregon, Oxford and Portland, 2009, valamint: Richard Bellamy – 

Dario Castiglione (szerk.): Constitutionalism in Transformation: European and Theoretical Perspectives, 

Blackwell, Oxford, 1996. 
90

 A parlamenti szuverenitás (sovereignty of parliament) elvéről itt nem kell szólnunk, de érdemes felfigyelni 

arra, hogy a bírói, alkotmányossági felülvizsgálat (judicial review) jelenősen szembemegy az eredeti 

koncepcióval, és ennek ismeretében még kevésbé érthető, hogy az alkotmánybíráskodást bevezetett 

monarchiákat ezek után hogyan lehet parlamentárisnak nevezni, amennyiben e jelző az állam egészére, és nem 

csupán kormányformájára utal. 
91

 Erre a feltételezésre jó okuk van. A megkülönböztetés hívei más típusú alkotmányos államot képzelnek az 

„alkotmányos monarchiába”, mint a „parlamentáris monarchiába”. Vagyis megengedhető, hogy a 

megkülönböztetésnek van tartalmi alapja, de a szóhasználat pontatlansága joggal bírálható. 
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leggyakoribb esetekben gyakorlati nehézségekkel jár. A legtöbb példánál igenis kérdéses, 

hogy egy adott állam a történelem kerekének mely fordulatával, a hömpölygő históriának 

melyik pontján, a szárnyas időnek mely pillanatában, napjában, évében vált „alkotmányosból” 

parlamentárissá, és mégis mettől kezdve érdemli ki az utóbbi nevet.
92

 

Ennek az értekezésnek a második nagyobb részében több példát is láttatni fogunk arra, 

hogy az alkotmányos és a parlamentáris monarchia szétválasztásának ismert magyar 

koncepciója – még ha az elméletben aggálytalan volna is – milyen gyakorlati nehézségekkel 

jár a csoportképzésre nézve, és valósággal kijelenthetjük, hogy a világ jelenlegi 

monarchiáinak nagy részében az országoknak az említett elhatárolás szerinti 

megkülönböztetése gyakorlatilag lehetetlen. 

Dolgozatunknak ebben az elméleti kérdéseket taglaló részében ezért csupán Dánia 

példáját hozzuk fel. E kifogástalanul demokratikus ország alkotmánya ugyanis az államot 

alkotmányos monarchiának nevezi.
93

 Ez a tény a magyar szövegmagyarázókat valójában 

megoldhatatlan nehézségek elé állítja, és esetenként szánalmas magyarázatokra sarkallja. E 

magyarázatok egy része azonban könnyen cáfolható.
94

Az igazsághoz ugyanakkor 

természetesen hozzátartozik az is, hogy az említett fogalmi elválasztás számos hazai 

                                                 
92

 A parlamentarizálódás folyamata (mint folyamat) a legtöbb országban, ahol lezajlott – mint ezt egyébként a 

legtöbb magyar szerző is elismeri – nem egyik napról a másikra folyt le, hanem hosszú időn át tartott, vagy netán 

még ma is tart. 
93

 Az alkotmány alkotói a jelek szerint nem hallottak a magyar felosztás újszerűségéről (hogy ironikus 

hangnemet engedjünk meg magunknak, bocsánatot kérve). 
94

 Az természetesen nem kérdéses, hogy az ország kormányformája parlamentáris, ahogyan erről egyébként 

maga az alkotmány is meggyőzi olvasóját, midőn a második és a harmadik fejezetben viszonylag részletesen 

mutatja be a király (pillanatnyilag királynő) és a kormány felelősségi viszonyait és a parlamenttel való 

kapcsolatát. Az egyik szokásos magyar érv az szeret lenni, hogy a régi alkotmányok már csak ilyenek, még 

akkor születtek, amikor a kormányzás még csak alkotmányos, de nem parlamentáris volt, és az azóta 

bekövetkezett változások (mert olyan apróságok volnának?) olyan természetűek, hogy emiatt nem akartak 

alkotmányt módosítani. Csakhogy Dánia esetében ilyesmiről nem beszélhetünk, az alkotmánya ugyanis nem 

régi, hanem kifejezetten újnak számít, 1953. június 5-én fogadták el. (Az azonban természetesen igaz, hogy 

nemigen módosítgatják, mert nehéz a módosítása – mint erről a következő nagyobb részben szólni fogunk, a 

legutóbbi módosításról pedig külön megemlékezünk.) A következő érv az szokott lenni, hogy az alkotmányokat 

nem kell komolyan venni (!), azok kimondanak ugyan ezt-azt, de a valóság számít, nem a szöveg (a dán 

alkotmány például kijelenti, hogy az evangélikus vallás az államvallás és – a 4. cikkelyben – azt is előírja, hogy 

az uralkodó ehhez a valláshoz tartozzék.) Nem szükséges felhívni a figyelmet ennek az érvnek az álságosságára, 

és arra, hogy mennyire nem igaz (természetesen a dán alkotmány 4. cikkét is komolyan veszik, próbálna csak a 

királyi család más vallást követni – lásd erről ugyancsak a következő nagyobb rész idevonatkozó fejezetét). Az 

alkotmány komoly dolog, hiszen éppen attól alkotmány, hogy komolyan veszik (ha nem lenne komoly, nem 

lenne az). A dán alkotmány az 1. cikkelyben kimondja, hogy az alkotmány az ország minden részében érvényes 

és alkalmazandó. A 2. cikkely világossá teszi, hogy a kormányzás formája (angol fordításban: the form of 

government, a kormányforma) alkotmányos monarchia. A 3. cikkely pedig úgy rendelkezik, hogy a törvényhozó 

hatalmat a király és a parlament együtt gyakorolják, a végrehajtó hatalmat a király gyakorolja, az 

igazságszolgáltató hatalmat pedig a bíróságok gyakorolják (a bírói hatalomban ez a cikkely a királynak nem ad 

szerepet). Minderről lásd a Dán Királyság Alkotmánytörvényének (1953) 1, 2, 3. és 4. cikkelyét. Vö. mindezt 

ugyanezen alkotmány 62. cikkelyével, mely kimondja, hogy az igazságszolgáltatásnak mindig függetlennek kell 

maradnia a végrehajtó hatalomtól. A cikkely címe: A hatalommegosztás. Lásd a Dán Királyság 

Alkotmánytörvényének (1953) 62. cikkelyét. 
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szerzőnek is okozott némi fejfájást, és vannak példák a problémák áthidalására való 

törekvésre is.
95

 

E tárgyban utolsó megjegyzésként érdemes ugyanakkor utalni arra, hogy amíg a 

magyarban létezik az alkotmányos és a parlamentáris monarchia helytelen 

megkülönböztetése, addig nem létezik az alkotmányos és parlamentáris köztársaság 

megkülönböztetése, holott – természetesen nem a történeti tapasztalat, hanem – a logika egy 

hasonló megkülönböztetést ugyancsak megkívánna a respublikák esetében is, ha már. 

 De természetesen amiképpen nem létezik parlamentáris monarchia, azonképpen nincs 

értelme parlamentáris köztársaságról vagy prezidenciális köztársaságról sem beszélni. A 

parlamentáris vagy prezidenciális jelző az adott monarchia vagy köztársaság 

kormányformájára utal, de semmit nem mond el az adott állam hatalomgyakorlásának 

kormányformán túli részéről, még kevésbé annak alkotmányos vagy nem alkotmányos 

voltáról, így – a már említett és kárhoztatott tautológián túl – használhatatlan.  

 A magyar közjogi irodalomban elterjedt indokolatlan kifejezések vizsgálatát tovább 

folytatva még egy kérdésre kell kitérnünk. Érdemes megfontolni, hogy vajon a kormányforma 

– ha nem korlátozza az államot, csak a kormányzatot – esetleg korlátozza-e magát az 

államfőt.
96

 Nem szükséges ugyanis nagy belátás annak megállapításához, hogy a 

kormányforma sem korlátozólag, sem kiterjesztőleg, sem pontosítólag nem értelmezhető az 

államforma vonatkozásában, de felmerül a kérdés, hogy az államfő vonatkozásában e 

jelzőknek van-e értelmes értelmezési tartományuk.
97

 

 E tekintetben érdemes elmondani, hogy a parlamentáris kormányformájú 

monarchiában a kormányforma nem másfajta parlamentarizmus, mint a parlamentáris 

berendezkedésű köztársaság kormányformája, amiképpen a parlamentáris monarchia nem 

másfajta monarchia, mint az alkotmányos monarchia, és ahogy a parlamentáris köztársaság 

nem másfajta köztársaság, mint a prezidenciális köztársaság. Az államfő a parlamentáris 

kormányzati rendszerben másfajta feladatokat lát el, mint az elnöki rendszerben, de az 

államfői hatalomgyakorlás korlátozottságának alkotmányos jellege nem különbözik a 
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 A negatív példákat tapintatból nem láttuk érdemesnek sorolni, de a fent bemutatott véleményünkhöz 

viszonylag közel álló álláspont kifejtésére jó példaként lásd HALÁSZ Iván: Az államforma kérdése és az 

államfők típusai. IN: Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2014, pp. 62-63. 
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 A demokráciáról szóló fejezetben igyekszünk kimutatni azt, hogy minden jelző szükségszerűen korlátoz, és 

éppen az a modern alkotmányosság nagy vívmánya, hogy korlátozó mivoltában is éppen a szabadságot terjeszti 

ki. Sőt, ahol a törvény véget ér, ott vége a szabadságnak is (Locke), ahogy ezt a klasszikusainktól megtanultuk.  
97

 A dolgozat későbbi szakaszaiban igyekszünk világossá tenni, hogy az államfőre éppúgy igazak az 

alkotmányos hatalomgyakorlásról fentebb kifejtettek, mint a többi állami szervre. 
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parlamentáris monarchia és a parlamentáris köztársaság esetében.
98

 Az államfőt éppúgy az 

alkotmány korlátozza a parlamentáris kormányzati rendszerben, mint a prezidenciális 

kormányformában.
99

 

Az államfői hatalomgyakorlás attól alkotmányos, hogy megfelel az alkotmánynak, és 

nem azért, mert a kormányforma parlamentáris vagy elnöki, hanem azért, mert a 

kormányforma – ha nem is megnevezésében, de tartalmában – benne van az alkotmányban. 

Mivel azonban az alkotmányban olyan államfői hatáskörök is szerepelnek, amelyeknek 

semmi közük a kormányformához,
100

az alkotmányos államfői hatalom teljességéhez 

kormányformán túli jelenségeket is figyelembe kell vennünk.  

 A kegyelmi jogkör gyakorlása például egyaránt alkotmányos az elnöki és a 

parlementáris rendszerekben, ha az államfőnek az alkotmány ilyen jogosítványt ad a kezébe, 

és az államfői hatalomgyakorlásnak ezen megnyilvánulása semmilyen kapcsolatban nincs 

azzal a körülménnyel, hogy az adott állam kormányzati rendszere prezidenciális vagy 

parlamentáris.  

 Helyes tehát világosan megkülönböztetni egymástól az államformákat (arra való 

tekintet nélkül, hogy az adott államban milyen kormányforma működik), és ugyancsak helyes 

dolog különbséget tenni a kormányformák között (arra való tekintet nélkül, hogy az adott 

állam milyen államformát választott magának). Mindehhez az szükséges, hogy 

kategorizálásaink során ne vegyítsük a különböző elemeket, és összehasonlításainkat azonos 

halmazokon belül végezzük.
101

 

 Egy második megközelítés azonban láttatni képes bizonyos összefüggéseket. Ezekre 

részben utaltunk már, részben itt is kitérünk rájuk. 

Először is prezidenciális kormányzati rendszer – mint jeleztük – csak köztársaságban 

lehetséges. Parlamentáris kormányforma ugyanakkor – mint ez nyilvánvaló – egyaránt 

működhet monarchikus és köztársasági viszonyok között. Végül kimondandó, hogy 

monarchikus viszonyok közepette csak parlamentáris kormányrendszer funkcionálhat. 

                                                 
98

 Az ezzel ellentétes magyar nézetek szerint a kormány kinevezése vagy a parlament feloszlatása az 

„alkotmányos” monarchiában az államfő kénye-kedve szerint gyakorolható jogkör, a „parlamentáris” 

monarchiában pedig korlátozottan alkalmazható, vagy nem létező jogkör, de – mint másutt igyekszünk rámutatni 

– ez nem tartható nézet. 
99

 Azt nem szükséges hangsúlyozni, hogy az “íratlan” alkotmány éppúgy – vagyis nem ugyanolyan módon, 

hanem inkább épp ugyanannyira – korlátoz, mint az „írott” 
100

 A bírák kinevezése, a kitüntetések osztogatása és más attribútumok. Lásd még a kegyelmi jogot, melyről 

röviden itt szólunk. 
101

 Nyilvánvaló, hogy az államformák és a kormányformák közötti különbségtételhez tiszta fogalmakra van 

szükség, és az összehasonlítás alapja csak az lehet, ha fogalmainkat azonos csoportokból vesszük. Az államok 

között ezek után az államforma tekintetében megkülönböztetünk monarchiákat és köztársaságokat, és az 

államforma szerinti elkülönítésnek első megközelítésben nincs köze a kormányformák közötti 

megkülönböztetéshez. 
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Ezek a nyilvánvaló igazságok természetesen csupán formális bölcsességek, de van egy 

pont, ahol mindeme bölcsesség súlyos következtetés levonását teszi szükségessé. 

 Ezen a ponton azonban nehéz terepre tévedünk. A terepviszonyok nehézségei miatt 

célszerűbb tételmondatunkat egyenesen kimondanunk, a kifejtés aggodalmait későbbi 

fejezetekre bízva. 

Azt állítjuk, hogy a parlamentáris kormányformához a monarchikus államforma illik 

jobban: a parlamentarizmust a monarchiára találták ki, a parlamentarizmus eredeti 

felfogásának legjobban a monarchikus államforma felel meg. 

Ennek bizonyítására új fejezetet nyitunk. Itt és most azonban a kormányformák 

demokratikus jellegéről kell szólnunk, melyhez közelítendő a fogalomtisztázás keretei 

közepette már csak azt kell leszögeznünk, hogy a tudományos közbeszédben és a szélesebb 

közvéleményben egyaránt elterjedt parlamentáris demokrácia és prezidenciális demokrácia 

kifejezéseknek – ez a fentiek után talán meglepő egyértelműséggel jelenthető ki – van 

értelmük. 

Ezek a szóösszetételek jó szóösszetételeknek számítanak (még akkor is, ha nem a 

legpontosabbak), amennyiben a kormányformára utaló jelzők a politikai rendszerre utaló 

alany jelzői, vagyis a jelzett szó nem az állam, hanem a politikai rendszer, eszerint a 

kormányformát jelző melléknév a politikai rendszert megnevező főnév – kormányforma 

szerinti – milyenségét mutatja meg. 

E kifejezések kiirtására való törekvés értelemszerűen már csak elterjedtségük 

figyelembevételével sem lenne hasznos igyekezet, de utaltunk rá, hogy ebben az esetben 

nemcsak gyakorlati szempontból, hanem elméleti megfontolásokból is vállalható 

kifejezésekről van szó. 

Ennek magyarázata az, hogy a demokrácia kifejezést, mint ezt az első fejezetekben 

jeleztük, nem – platóni, arisztotelészi, vagyis antik, vagy akár középkori vagy premodern 

értelemben – államformaként használjuk, hanem – modern értelemben – politikai 

rendszerként. Arról ugyanakkor, hogy a modernebb politikatudományban a demokrácia az 

állam szinonimájaként értelmeződik, a következő részben ejtünk szót. 

Most azt kell megnéznünk, miért kell a kormányformák feltétlenül demokratikus 

jellegéről beszélnünk, ha a kormányformáknak demokráciában értelmezhető jelentést 

kívánunk adni. Eszerint a fogalomtisztázási lendületnek a következő fejezetekben is 

folytatódnia kell.  
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A KORMÁNYFORMA DEMOKRATIKUS JELLEGE 

 

 

 Bibó István nagyhatású akadémiai székfoglaló beszédében, Az államhatalmak 

elválasztása egykor és most című tanulmányában az amerikai prezidenciális rendszer 

kialakulásáról szólva egyszerű gondolatot fogalmaz meg. Azt állítja, hogy az amerikai 

államok Londonhoz fűződő kapcsolatát elég volt az államfőhöz való kapcsolat vonalánál 

elvágni. Az észak-amerikai brit gyarmatok függetlenségét az alapító atyák azzal az aktussal 

érték el, hogy megszakították a Nagy-Britanniában uralkodó államfővel való kapcsolatot. 

Bibó szerint megtanultuk, hogy az amerikai alkotmány „dogmatikus merevséggel 

alkalmazza és követi Montesquieu elvét, amit némelyek erénynek, mások hibájának tudnak 

be. Kevésbé van azonban a köztudatban az, hogy az észak-amerikai alkotmány szerzői 

egyáltalán nem azért követték dogmatikusan Montesquieu elvét, mert demokratikus 

kötelességüknek tekintették pontosan betartani előírásait. Azért követték, mert történetesen 

politikai szervezetük történeti előzményeinek, meglevő intézményeik beidegzett 

technikájának ez a séma jobban megfelelt, mint akár Anglia (Nagy-Britannia), akár 

Franciaország intézményei. Megint jellemző példája annak, hogy egy elv, egy eszme sohasem 

hat magában, hanem mindig valamilyen konkrét politikai, társadalmi közegen keresztül” – 

állítja a kiváló szerző. 

„Mi volt az észak-amerikai fehér lakosságú gyarmatok politikai szervezetének a 

jellemzője?” – teszi fel a kérdést Bibó. „Az, hogy volt egy végrehajtó hatalmuk, az angol 

(brit) korona által kinevezett kormányzó, aki lényegesen függetlenebb és hatalmasabb volt, 

mint a maga területén az angol (brit) kormány, mert nem a gyarmati törvényhozó testülettől 

függött, hanem a távoli angol (brit) koronától. Két jellegzetes angol (brit) és európai elem 

hiányzott tehát ebből a szerkezetből: hiányzott, mert teljesen távoli volt, a cselekvő 

kormánytól különálló szimbolikus államfő intézménye, és hiányzott a törvényhozó testületnek 

a végrehajtó hatalom számonkérésére irányuló joga. Ebben a helyzetben a szabadság 

biztosítéka csak az lehetett, hogy minél több hatáskört biztosítani a törvényhozó testületnek és 

a bíróságoknak, s ezeket féltékenyen őrizni, külön tartani a távoli angol (brit) koronát 

képviselő kormányzótól.”
102
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 BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
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Kedves szerzőnk lenyűgöző pontossággal és éleslátással írja le azt a folyamatot, amely 

az amerikai kormányzat kialakulásához vezetett, és ezt ennél tömörebben, lényeglátóbban 

nem lehet leírni.103 Így aztán „a függetlenségi harc fordulatával az egész szerkezet 

demokratizálására nem kellett mást csinálni” – állítja szerzőnk ebben a meghatározó művében 

–, „mint a kormányzókat és a kormányzók mintájára – s nem a távoli, láthatatlan angol (brit) 

király mintájára – megszervezett elnöki tisztséget időlegessé és a nép választásától függővé 

tenni, s előttünk van az amerikai prezidenciális demokratikus alkotmány.” Melyben – teszi 

hozzá Bibó – „az államfői és miniszterelnöki funkciók egy kézben egyesülnek, s a 

törvényhozó testület nem buktathat kormányt, viszont, ha akarja, a kormánnyal szemben álló 

módon gyakorolhatja a törvényhozást.“
104

  

Bibónak természetesen ebben a leírásban még ebben az egyszerűsített formában is 

igaza van. Ma azonban egy hasonló függetlenedés nem ilyen módon folynék le. Az elképzelt 

ellenpélda a kanadai vagy az ausztrál brit gyarmatok esete, a valóságos példa pedig Szamoa 

esete, amely nem követett más példát, mint a 20. században függetlenné vált egykori brit 

gyarmatok példáját – Indiától Nigériáig. 

Az említett államok (Szamoa kivételével, amely az államformaváltás történelmileg 

legújabb példája) egyaránt föderációk, ráadásul nagy területű és többnyire nagy 

lakosságszámú államok, amelyek a függetlenedéssel nem váltottak kormányformát. Közülük 

azonban India és Nigéria államformát váltott, míg Kanada és Ausztrália nem 

Mindkét utóbbi állam tehát éppúgy szövetségi állam, mint az Egyesült Államok, 

ugyanakkor mindkét állam élén főkormányzó áll, a szövetséget alkotó egyes tagállamok 

(tartományok) élén pedig az ugyancsak az uralkodó által kinevezett kormányzók vagy 

alkormányzók állnak. 

A kormányzói jogkör – mint ez ismert – a parlamentáris kormányrendszerű államok 

klasszikus államfői jogköréhez hasonlít, legfontosabb jogosítványai között a tagállami vagy 

tartományi miniszterelnök kinevezése, a tagállami vagy tartományi parlament feloszlatása és a 

bírák kinevezése szerepel. Szövetségi szinten természetesen a főkormányzó ugyanezekkel a 

jogosítványokkal rendelkezik a föderáció vonatkozásában.
105

 

A külön miniszterelnök léte világosan mutatja, hogy a függetlenedés – ha nem jár az 

államfő és a főkormányzó, illetve a tagállami és tartományi kormányzók közötti kapcsolat 
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 Hasonlóképpen kitűnően írja le ugyanezt a folyamatot EGEDY Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika 

az Egyesült Államokban. Századvég, Budapest, 2014, pp. 17-32. 
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 BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
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 Ezeket a jogosítványokat részletesebben mutatjuk be a nemzetközösségi királyságok államfőváltásairól szóló 

részben. 
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megszüntetésével – nem eredményezi önmagában vagy automatikusan a prezidenciális 

kormányformára való áttérést.
106

 Az amerikai kormányforma kialakulásának magyarázata 

ugyanakkor nem is ebben, hanem – amiként ezt Bibó pontosan kimutatta – a különös amerikai 

előtörténetben és az amerikai köztársasági gondolatban van. 

Ennek jobb megértéséhez abból a feltételezésből kell kiindulnunk, hogy amennyiben 

Kanada, Ausztrália vagy Új-Zéland úgy döntene, hogy köztársasági államformában kíván 

tovább élni, akkor egyetlen szálat kellene csupán elvágnia saját fővárosa és London között, 

éspedig azt a kapcsolatot, amely a főkormányzót a brit uralkodóhoz fűzi. Ha ezután a 

főkormányzót – bármilyen eljárással vagy testület által – választhatóvá tennék, akkor előállna 

az a klasszikus helyzet, amely a parlamentáris utat választott köztársaságokra általánosan 

jellemző, vagyis a választott államfő és az általa kinevezett kormányfő együttes létének 

esete.
107

 

Ebben a modellben a kormányfő a parlamenti arányokra való tekintettel kapja meg 

kinevezését, de a kinevezés formálisan az államfőtől érkezik. A modell természetesen 

egyaránt működőképes köztársaságok és monarchiák esetén.
108

 

Márpedig az a tény, hogy Kanada monarchia, éppen úgy, mint Ausztrália vagy Új-

Zéland, csupán azzal a következménnyel jár, hogy a hivatalát meghatározott ideig betöltő 

főkormányzó nem választás, hanem kinevezés útján kerül hatalmába. A megbízatás 

keletkeztetőjének személye, vagyis a brit uralkodó elvileg felváltható lenne valamely 

testülettel vagy éppenséggel magával a néppel, mindez azonban nem a kormányformát, 

hanem az államformát változtatná meg. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy mindhárom említett demokrácia
109

 esetében szinte 

tökéletesen működő kormányzati rendszerről van szó, és semmi ok nem mutatkozik arra, 

hogy a kanadai, az ausztrál vagy az új-zélandi társadalom prezidenciális kormányformát 

válasszon, ha egyszer valamikor esetleg úgy döntene, hogy köztársasági útra tér. 

Az Egyesült Államok azonban akkor lépett a köztársasági útra, amikor 

kormányformája még nem alakult ki véglegesen.
110

 Az Egyesült Államok alapító atyái a 
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 Monarchiában – mint jeleztük – nincs prezident. 
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 Maga Bibó erről az idézett tanulmányban ugyancsak megnyilvánul, de természetesen az európai kontinensre 

koncentrálva. Lásd BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
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 Az említett országok közvéleményének egy részében tapasztalható köztársasági szimpátiák később még szóba 

kerülnek, de világos, hogy mindhárom országban választott államfőt „választanának”, ha köztársasági útra 

lépnének, ahogyan ezt számos erre irányuló javaslat mutatja. Ezekről ugyancsak az Államfőváltás a 

nemzetközösségi királyságokban című fejezet emlékezik meg. 
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 Ausztráli, Kanada és Új-Zéland. Mindhármukról külön szólunk a következő nagyobb részben. 
110

 Lásd Bibó idézett szavait. BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
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XVIII. század végén először az államformáról döntöttek, és csak ezt követte a 

kormányformáról való elhatározás. Ez a sorrend döntő jelentőségű volt a kormányformára 

nézve, szemben azzal az elképzelt esettel, amikor egy már kialakult kormányformájú 

monarchia határoz a köztársasági berendezkedés mellett. 

Ennek az igazságnak alátámasztására létező történelmi példákat is bőséggel lehet 

sorolni, de elegendő akár csupán a már említett India példájára gondolni, hogy 

feltételezésünket igazolva lássuk. India parlamentáris kormányformájának megtartása mellett 

döntött, amikor 1947-ben a függetlenség útjára lépett, és egyben a köztársasági államformát 

választotta.
111

 

Itt jegyezzük meg ugyanakkor azt is, hogy az egykori afrikai brit gyarmatok példája 

nem hozható fel maradéktalanul, mert az 1960-as évszám körüli évek Afrikájában a 

kormányforma-választást egymással versengő hatások harca döntötte el, és kétséget kizáróan 

jelentős szerepet játszott egyrészt az amerikai példa, másrészt a szovjet minta, amelynek 

másolására jónéhány afrikai ország kényszerült.
112

  

Ráadásul az említett országok kormányformát és államformát illető döntéseit 

megelőzte a demokráciáról való döntés. Márpedig a parlamentarizmus és a prezidencializmus 

közötti választás megköveteli azt az előfeltételt, hogy az ország a demokrácia mellett döntsön, 

hiszen mindkét kormányforma természetesen egyaránt demokratikus. 

Az Egyesült Államok alapításánál mind az államformáról, mind a kormányformáról 

való döntést (ebben a sorrendben) megelőzte a demokrácia melletti elhatározás. Márpedig az 

Egyesült Államokat a demokrácia tette azzá, amivé vált. A demokrácia ebben az esetben 

mindenekelőtt a választás intézményét jelentette. 

Ebben a kontextusban elegendő csupán utalni Robert Dahl demokrácia-kritériumaira, 

amelyek között előkelő helyet foglalnak el a választással összefüggő feltételek.
113

  

Ugyanő az Egyesült Államok kialakulásával foglakozván különbséget tesz a 

kisléptékű és a nagyléptékű demokrácia között.
114

 

 Dahl kisléptékű demokráciának az antik athéni demokráciát nevezi.  Athén mintáját 

legfeljebb néhány középkori észak-itáliai városállam folytatta. A kisléptékű demokráciában 

azok, akik a demokrácia működtetésében részt vehettek (Athén esetében a szabad athéni 
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 Indiának a függetlenné válás pillanatában már kialakult kormányformája volt. 
112

Ezek felett azonban a döntő hatást az egykori gyarmattartók (brit, francia, vagy portugál) hazai 

kormányformájának nehezen megkerülhető hagyománya gyakorolta. 
113

 Lásd erről a következő fejezetet. 
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 Robert DAHL: Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven, 1971. Lásd még 

John D. MAY: Defining Democracy: A bid for Coherence and Consensus, Political Study, 1, March 1978, 1-14. 

A kisléptékű és nagyléptékű demokrácia különbségének konkrét tárgyában lásd: Robert A. DAHL: A pluralista 

demokrácia dilemmái. Osiris, Budapest, 1996, pp. 13-24. 
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férfiak), a döntésekben közvetlenül vettek részt. Athénban nem tartoztak körükbe a nők, a 

körüllakók és a rabszolgák. A kis terület és népesség lehetővé tette a közvetlen 

hatalomgyakorlást.  

 Dahl nagyléptékű demokráciának az Egyesült Államok demokráciáját nevezi. Nem 

azért, mintha az alapításkor a demokrácia működtetőinek köre szélesebb lett volna, mint az 

antik Athénban, hiszen az amerikai demokrácia üzemeltetésében sem vehettek részt a nők, az 

őslakosok és a messze földről behurcolt rabszolgák, hanem azért, mert a hatalmas terület és 

népesség nem tette lehetővé a közvetlen demokrácia intézményesülését. A nagy újítás a 

képviselet bevezetése volt. Ezzel kapcsolatban azonban bizonyos megszorításokkal kell 

élnünk.
115

 

 A képviselet természetesen nem amerikai találmány. Már akkoron, az Egyesült 

Államok alapításakor, a XVIII. század végén sem számított különlegességnek, az intézmény 

római jogi gyökerei, polgári jogi rokonságai és közjogtörténete egyaránt ismertek voltak. Az 

európai rendi gyűlések alsóházai ugyancsak képviseleti alapon működtek, nem szólva a 

magyar diéta fejlett és jól funkcionáló követválasztási gyakorlatáról.
116

 

 Az amerikai alapító atyák jó hozzájárulása a képviselet fejlődéséhez nem a 

reprezentációban, hanem a demokráciában állt. A demokrácia pedig egyenlőség-alapú, benne 

minden polgár (ha szabad volt és férfi) egyaránt részt vehetett. A demokráciának eme széles, 

ha úgy tetszik, polgári értelmezése volt az amerikai állam megalapításának újdonsága.  

 Demokráciának azonban ekkoriban klasszikusan az athéni demokráciát tekintették, 

márpedig az mindenekelőtt közvetlen demokrácia volt egykoron. Az amerikai újítást, a 

képviseleti demokráciát ezért kezdetben nem is tudták, merték vagy akarták demokráciának 

nevezni. A kor szellemi hagyományainak megfelelően azt a politikai rendszert, amelyet 

ekkoron és ekként alapítottak és építettek, a jelzett okból nem demokráciának, hanem 

köztársaságnak nevezték el.
117

 

 E korabeli fogalom megértéséhez korábbi fejtegetéseink hívandók segítségül, és az 

államformák korábbi felfogásához, illetve az államforma fogalmának korábban elterjedt 

változatához kell csak visszautalnunk, hogy érvelésünk világos legyen. Márpedig ezen érvelés 

végpontján annak az igazságnak a megismétlése áll, hogy a demokratikus kormányformák 

megteremtésének előfeltétele nem az államforma tisztázása, hanem a demokrácia maga. 
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 Vö: Robert A. DAHL: A pluralista demokrácia dilemmái. Osiris, Budapest, 1996, pp. 13-24. 
116

 A követutasítás versus szabad mandátum elve közötti különbség nem a demokratizálódás folyamatával függ 

össze. Ráadásul a szabad mandátum elvének van középkori példája is, nem szólva Edmund Burke híres bristoli 

beszédéről, melyet megválasztott képviselőként mondott el 1776-ban. 
117

 Respublikának azt az államformát tartva, amely a demokráciával – mint (akkoriban) ugyancsak 

államformával (ma mint politikai rendszerrel) – volt rokon. 
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Kormányformák ugyanis csak demokráciákban léteznek.
118

Mert míg a demokrácia 

mibenlétéről másutt szólunk, itt annyit kell leszögeznünk, hogy a kormányformák 

demokratikus jelenségek, szemben az államformákkal, amelyek nem szükségképpen azok. A 

kormányforma demokratikus fogalom, a demokráciával összefüggő jelenség, a szó 

legklasszikusabb értelmében demokratikus vívmány. 

 Az államforma ezzel szemben még akkor sem demokratikus jelenség, ha az adott 

állam demokratikusan működik.
119

 

Alkotmányos államban, legyen az akár monarchia, akár köztársaság, csak a 

törvényhozás működik demokratikusan, és többnyire csak a törvényhozási választások 

demokratikusak. Ha a végrehajtó hatalmat is demokratikusan választják, mint az elnöki 

rendszerekben, a végrehajtó hatalom akkor sem demokratikusan működik, hanem 

alkotmányosan (és szakszerűen), amiképpen a bírói hatalom sem demokratikus, hanem 

alkotmányos, akármilyen legyen is az állam- vagy a kormányforma. Ha a parlamentáris 

rendszerben az államfőt közvetlenül választják is, a végrehajtó hatalom nem választás útján 

áll fel.
120

 

Ebből következően a „demokratikus jogállam” kifejezés egyfelől a köznyelvben 

használatos „demokratikus ország” pontatlan szinonimájaként értelmezhető, ha jóindulatúan 

valamely értelmet akarunk tulajdonítani neki – a jogállam ugyanis nem demokratikus, hanem 

„jogállami”, vagyis alkotmányos, miáltal az „alkotmányos jogállam” nem túlírt kifejezés, ha 

azt feltételezzük, hogy az adott állam jogállam, és van alkotmánya, mely a jogrendszerét 

megalapozza.
121

Másfelől e jelzős szerkezetnek létezik egy megértőbb, elfogadóbb 

értelmezése is.
122

 

Jogállamban a demokrácia nem terjed túl azon a szférán, amelyen belül még 

racionalizálható. Hogy egy államot demokratikusnak tartsunk, minimumfeltételként a 
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 Erről a tételről is szól a következő fejezet. 
119

 Értekezésünkben – a fogalomtisztázásra törekedve – a kormányforma fogalmát csak demokratikus államok 

esetében használjuk, az államforma fogalmát azonban egyaránt alkalmazzuk demokratikus és nem demokratikus 

államokra. 
120

 E megállapítás érvényességéről szóló lehetőségekre a következő fejezetben, majd aztán a következő részben 

is visszatérünk.  
121

 Az alkotmányból a jogrendszer legalitása, vagyis alkotmányossága ered, ezért az alkotmánybíráskodás a 

„legalitás legalitását” biztosítja. A magyar Alkotmánybíróság keveset tudott kezdeni a „demokratikus jogállam” 

kifejezéssel, mely az egykori köztársasági alkotmányban éppúgy szerepelt (a 2. §-ban), mint a hatályos 

Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdésében. Vö: BRAGYOVA András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. MTA 

ÁJTI, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1997. bevezető fejtegetéseivel. 
122

 Ezt a megértőbb értelmezést tette magáévá a legteljesebb alkotmánykommantár szerzőgárdája, lásd: Jakab 

András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég, Budapest, 2009. 



52 
 

törvényhozási választásait kell demokratikusaknak tartanunk.
123

 Vannak ugyanakkor olyan 

demokráciák is, amelyekben a legtöbb köztisztséget választás útján töltik be.
124

A demokrácia 

racionalizálásának elsődleges eszköze az alkotmány.
125

Ezért az alkotmány demokratikus 

jellegének hangsúlyozása a jogállami, azaz alkotmányos jelleg visszaszorulását 

eredményezheti.
126

Ezzel szemben a demokrácia alkotmányosítása vagy jogállami keretbe 

foglalása nem a demokrácia visszaszorítását, hanem – paradox módon – éppen e keretben 

tartása által – valójában – a kiteljesedését és – különösen – a fennmaradását eredményezi.
127

 

Mindezen megfontolások alapján az e dolgozat címében is szereplő alkotmányos 

demokrácia fogalmát tartalmas fogalomnak tarthatjuk, és később további pontosításokkal 

élhetünk is vele, mert hűen fejezi ki és pontosan írja le azt a jelenséget, amelynek 

rendszerszerű sikerében érdekeltek vagyunk.
128

 

Most azonban a kormányforma fogalmának a már meghatározott fogalmi keretben 

történő elhelyezésével, továbbá e formának a politikai rendszerben elfoglalt helyével és 

betöltött szerepével kell foglalkoznunk – a következő fejezetben. 

 

 

 

A KORMÁNYZATI RENDSZEREK RENDSZEREZÉSE 

 

 

 Kormányformán a kormányzati rendszert értjük, amelyet régebbi magyar szóval 

kormányrendszernek is nevezhetünk.
129

A jelenség, amelyet e kifejezés megnevez, mindhárom 
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 Ez a Dahl-i kritériumok legfontosabb pontja. Lásd:  Robert DAHL: Poliarchy: Participation and Opposition. 

Yale University Press, New Haven, 1971. Magyarul Robert A. DAHL: A pluralista demokrácia dilemmái. 

Osiris, Budapest, 1996, pp. 13-24. Vö: az alább kövekező fejezettel. 
124

 Az Egyesült Államok ilyen ország, amely egyben különös gondot fordít a bírák választására is. 
125

 Lásd erről a következő fejezetet. 
126

 A demokratikus alkotmány kifejezés éppolyan visszás, mint a demokratikus jogállam fogalma. Az 

alkotmánynak nem demokratikusnak, hanem – furcsa tautológiával – „alkotmányosnak” kell lennie, vagyis meg 

kell felelnie a klasszikus alkotmányfogalomnak. Erről a fogalomról e dolgozat elején szóltunk, a demokráciával 

összefüggésben pedig a következő fejezetben térünk vissza rá.   
127

 Ennek érzékeltetésére néhány oldal múlva kerül sor – a demokráciáról mint politikai rendszerről szóló 

fejezetben. 
128

 E dolgozatban ugyanakkor csupán e rendszer államfőváltási gyakorlatait mutatjuk be – a világ néhány 

különösen kiválasztott országában (időnként ugyanakkor nem csupán alkotmányos demokráciákban) és 

Magyarországon. Az alkotmányos demokrácia fogalmának teoretikus és alkotmánytani alapjaira lásd: 

PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialog Campus, Budapest – Pécs, 2009, 2011, 

különösen pp. 11-47. 
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 A politikatudományban a kormányrendszer kifejezést általában nem használják, holott a kifejezésnek nemes 

hagyományai vannak. 
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szóösszetétellel kifejezhető, más szóösszetételek azonban (mint például a kormányzati forma 

vagy a kormányzási rendszer, és más hasonló kifejezések) nem alkalmasak a használatra.
130

 

A kormányzati rendszer a demokratikus politikai rendszer része.
131

  

Nyilvánvalóan minden állam kormányzásának, csakúgy, mint az államirányítás egyéb 

alrendszereinek van valamilyen szerkezete, váza, mechanikája, formája, formátuma, 

rendszere. Kormányzati rendszerről azonban csak a hatalommegosztás viszonyrendszerében 

érdemes beszélni. Irán, Észak-Korea vagy Belarusz kormányzati formája nem kormányforma, 

mert hiányzik belőle a kormányforma fogalmi eleme, a törvényhozás demokratikussága.  

A „demokratikus kormányforma” kifejezés ezért bizonyos fokig túlírt fogalom, mert 

kormányformákról a demokráciákon kívüli világban nem érdemes beszélni. Ugyanez 

vonatkozik bizonyos mértékig a „modern kormányformák” kifejezésre is, amennyiben 

kormányformákról csak a hatalommegosztás megjelenése óta beszélhetünk, vagyis minden 

kormányforma végtére is modern kormányforma, ha a kormányformát a fenti szűk értelemben 

használjuk.  

A modern vagy demokratikus kormányzati formák – választott nevükön 

kormányformák, kormányrendszerek, vagy kormányzati rendszerek – a hatalommegosztás 

dimenzióiról tájékoztatnak minket. Kormányformán az államhatalmi ágak mozgását, 

egymáshoz való viszonyának dinamikáját értjük.
132

 

Ugyanakkor a kormányzati rendszer mindenekelőtt a maga konkrét működésében 

vizsgálható. Az államhatalmak elválasztásának klasszikussá vált tana az államszervezetet – 

mint az alkotmány-jogtudomány általában – statikusságában mutatja meg, míg a kormányzati 

rendszer az államhatalmi ágak közül csak a törvényhozó és a végrehajtó hatalom 

kapcsolatáról ad információt számunkra, méghozzá a kapcsolatot mozgásában, működésében, 

funkcionalitásában, érvényesülésében, dinamikájában mutatva be. A kormányzati rendszer 

egyfajta relációs szisztéma, amely a tágabb értelemben vett kormányzásban részt vevő 

államhatalmi ágak egymáshoz való viszonyának funkcionalitását írja le.
133
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 A fogalomválasztás magyarázatát a következő fejezetben adjuk meg. 
131

 Ennek a kijelentésnek a hátterét kívánja megvilágítani ez a fejezet. 
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 Helyes tehát, ha a nem demokratikus kormányzati formákat nem nevezzük kormányformáknak vagy 

kormányzati rendszereknek, éppen ezzel különböztetve meg a demokráciák kormányformáját a különböző 

autokráciák kormányzási modelljeitől. 
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 Erről lásd TRÓCSÁNYI László – CSINK Lóránt: Államforma, kormányforma, államszerkezet. IN: Trócsányi 

László – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC, Budapest, 2012, pp. 79-84. Vö: 

DEZSŐ Márta – BRAGYOVA András: A köztársasági elnök a parlamentáris rendszerekben. MTA, 

Államtudományi Kutatások Programirodája. Budapest, 1989, és PÉTERI Zoltán: Az államok rendszerezése: 

államtípusok és államformák. IN: Takács Péter: Államelmélet. Bíbor, Miskolc, 1997, p. 108. 
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Mindebből az következik, hogy elmúlt korok kormányzásainak egyes formáit nem 

tekintjük kormányformáknak, vagyis az úgynevezett történeti kormányformák, az archaikus 

kormányformák és más régmúlt időket idéző kormányzati alakzatok számunkra legfeljebb a 

valódi értelemben vett kormányformák történeti előzményeiként, előképeiként, 

bevezetéseiként értelmezendők.
134

 

Az Egyesült Államok – mit utaltunk rá – a XVIII. század legvégén alakulván 

kifejezetten demokratikus államcél által vezettetve jött létre, még akkor is, ha a demokrácia 

működtetésében kezdetben – és még nagyon sokáig azután is – a lakosságnak csak egy 

töredéke vehetett részt.
135

 Ez a szűk réteg azonban kétségkívül demokratikusan működtette az 

államot, illetve a föderációt, amiképpen egy nagyon szűk réteg demokratikus választásain 

múlott a XVIII. század végi Nagy-Britannia kormányzása is, de a működtetés kétséget 

kizáróan demokratikusnak bizonyult. 

A demokrácia szempontjából a XIX. és XX. században mind az Egyesült Államokban, 

mind az Egyesült Királyságban (Nagy-Britanniában) a demokrácia működtetésében részt vevő 

nép, vagyis a démosz kiszélesítése történt, a demokratikus jogok kiterjesztése a lakosság mind 

szélesebb rétegeire, vagyis a démosz számszerű növekedését figyelhetjük meg. 

Azt állítjuk tehát, hogy a két legfontosabb kormányforma prototípusa demokratikus 

műfajban keletkezett, vagyis mind az Egyesült Államok által választott prezidenciális 

kormányforma, mind a Nagy-Britanniában mintegy kétszáz éve fokozatosan kialakult 

parlamentáris kormányforma eleve demokratikus burokban született. Épeszűen természetesen 

nem lehet vitatni a demokrácia két évszázaddal ezelőtti és mai szintje közötti különbségeket, 

de az állítás nem is e nyilvánvaló különbségeket tagadja, hanem a szerves fejlődés 

evidenciáját hangsúlyozza.
136

 

De hiszen sok esetben éppen a demokrácia legnagyobb teoretikusai vallják be azt a 

tényt, hogy időnként gondban vannak a demokrácia meghatározásának intézményi 

feltételeivel. Egy demokrácia megítélésének első szintje az institucionális szint. Létezik a 

demokráciáknak olyan besorolása, amely egy bizonyos szinttől egy bizonyos szintig 

osztályozza az országokat a demokrácia milyensége, minősége és jellege szempontjából. Erre 

nézve változatos mérőberendezések ismertek, és másutt magunk is előjövünk még e 
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  Ezekre a formátumokra és azoknak a fentiektől eltérő értelmezésére lásd MEZEY Barna – SZENTE Zoltán: 

Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, Osiris, Budapest, 2003, p. 520. 
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 Lásd erről korábbi fejtegetéseinket az előző fejezetben. Az államcél kifejezést itt ugyancsak sajátosan 

használjuk, de ennek indokolása nem tartozik közvetlen tárgyunkhoz. 
136

 Az ezzel részben ellentétes álláspontra lásd TÓTH Károly: A kormányformák és kormányzai rendszerek 

vázlata. IN: Tóth Judit - Legény Krisztián: Összehasonlító alkotmányjog. Complex, Budapest, 2006, pp. 113-

130. 
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problémával, de már itt jeleznünk kell, hogy egy bizonyos minimumszint feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy egy országot demokráciának tartsunk, és a küszöb alatt nem 

tekinthetünk demokráciának egyetlen országot sem, bármilyen csábító is eltekinteni a 

mértékegységtől. 

Arendt Lijphart egy frissebb művében például felteszi a kérdést, hogy vajon a 

demokráciának nem minimumfeltétele-e az általános választójog.
137

 S mivel a válasz nem 

lehet kétséges, kénytelen bevallani, hogy úttörő könyvében természetesen maga is 

demokráciának tartotta – s ekként vizsgálta – az Egyesült Államokat, holott az USA-ban az 

általános és egyenlő választójog nem valósult meg egészen az 1965-ös választójogi 

törvényig.
138

 Ebből a szempontból nyilvánvalóan kérdéses, hogyan értékeljük (például) Bill 

Clinton 1993-as elnöki beiktató beszédét – hogy csak egy példát említsünk –, amely „a világ 

legrégebbi demokráciájának” nevezte az Egyesült Államokat. S mit szóljunk a kétségtelenül 

csodálatos demokráciában működő Ausztráliához, amely csak 1962-ben terjesztette ki a 

választójogot az őslakos – aborigin – lakosságra? Vagy mit magához Svájchoz, a világ egyik 

legrégebbi demokráciájához, amely csak 1971-ben vezette be a nők szavazati jogát?
139

 

Ezek azok a kérdések, amelyek már csak azért is nyugtalanítók, mert teoretikusan a 

megnevezett országok egyértelműen demokráciáknak számítottak már jóval a mindenkire 

valóban kiterjedő általános választójog bevezetése előtt. Maga Lijphart ugyancsak kétség 

kívül demokráciáknak tartotta őket híres könyvében, holott az ő kritériumrendszeréhez az is 

hozzátartozott, hogy az adott állam huzamosabb ideig – legalább a második világháború vége 

óta – demokráciaként működjék.
140

 

Ezért van az, hogy a magunk részéről a demokráciát történelmileg egyre inkább 

kiteljesedett, s még kiteljesedő, feltehetően a jövőben is mélyülő folyamatnak tekintjük, a 

világ egyik sorsaként értékeljük, és tulajdonképpen – a demokráciaelmélet klasszikusai 

alapján – „visszamenőleg megelőlegezzük” az olyan országoknak, amelyek mai 

kormányformája akkor alakult ki, amikor a demokráciájuk még csak kezdeti lépéseit tette a 

történelmileg győztes úton. 

További demokráciaelméleti diskurzusokba most nem bocsátkozva – pontosabban 

nem itt bocsátkozva – azt emeljük ki, hogy az egyes kormányformák klasszikus prototípusait, 
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az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Svájcot demokráciáknak 

tekintjük attól a pillanattól kezdve, hogy kormányformájuk először kialakult, és úgy találjuk, 

hogy a demokrácia-stúdiumok állását többé-kevésbé számba véve ezzel túl nagy hibát nem 

követhetünk el.
141

  

A kormányzati rendszer ugyanis nem közvetlen, hanem csak távoli kapcsolatban van 

azzal a ténnyel, hogy a demokrácia működtetésében milyen széles rétegek vesznek részt. A 

politikai rendszer haszonélvezői – vagyis azok, akik a politikai rendszer működtetésének 

áldásait élvezik és árát fizetik – nem feltétlenül azonosak a rendszer működtetőivel, még 

demokráciákban sem. A mai demokráciák a két kategória azonosítása, összenövése, átfedése, 

egymásba csúszása irányába hatnak, és céljuk a közjónak oly módon való biztosítása, hogy a 

rendszer hasznaiból részesülők lehetőleg felelősséget is vállaljanak a rendszer 

működtetésében, vagyis éljenek a kormányzás irányát meghatározó szavazati jogaikkal 

(ideértve magát a választójogot is).
142

 

A kormányrendszer működtetéséhez azonban az szükséges, hogy a törvényhozás 

demokratikus legyen, márpedig a törvényhozás demokratikussága nem függ a démosz 

méretétől. Kormányrendszerről akkor van értelme beszélni, ha biztosítva van a törvényhozás 

működésének és a törvényhozásba való választásoknak a demokratikussága. 

Ezért a politikai rendszer demokratikus működtetéséhez természetesen szükség van a 

démoszra, ráadásul az is kívánatos, hogy e démosz minél szélesebb legyen.
143

 A kormányzati 

rendszer működtetéséhez azonban nem a demokrácia-kritériumok egységes érvényesülésére, 

hanem a törvényhozás demokratikusságára van szükség, ehhez pedig az kell, hogy a 

demokratikus jelleg megjelenjék mind a törvényhozási választásokban, mind a törvényhozás 

mindennapi működésében. Jogállamok számára a jog uralma, az alkotmány felsőbbrendűsége 

és elsődlegessége, a bírói felülvizsgálat, a technokrácia, a bürokrácia, a logokrácia és más -

kráciák mellett az a követelmény, hogy a törvényhozás létrehozása és működése (mint eljárás) 

demokratikus legyen. 

Márpedig a választás elemének figyelmen kívül hagyásával nem érthetjük meg a 

kormányformák közötti különbségek lényegét sem. A prezidenciális és a parlamentáris 

kormányrendszer közötti egyik különbség éppen az, hogy amíg a törvényhozó hatalom 

mindkét kormányformában – nagyjából-egészében, vagy többnyire – választás útján kerül 

                                                 
141

 A négy kormányforma a parlamentáris, az elnöki, a félelnöki és a svájci (kollegiális) kormányforma. 
142

 A demokrácia céljáról lásd további fejtegetéseinket a következő fejezetekben.  
143

 Vö: Robert DAHL: Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven, 1971. Lásd 

még John D. MAY: Defining Democracy: A bid for Coherence and Consensus, Political Study, 1, March 1978, 

1-14. A démosz szélességéről lásd: Robert A. DAHL: A pluralista demokrácia dilemmái. Osiris, Budapest, 1996, 

pp. 13-24. 



57 
 

pozícióba,
144

addig a végrehajtó hatalmat csak az elnöki rendszerben választják, a 

parlamentáris rendszerben pedig nem.
145

 Ez döntő különbség.  

A választás elemének hangsúlyozása már csak azért is fontos, mert Magyarországon a 

parlamentarizmusnak egy különös, összességében azonban aggályos felfogása látszik 

uralkodóvá válni. A közkeletű magyar felfogás szerint a parlamentáris végrehajtó hatalmat 

természetesen nem a nép választja ugyan, de a választás eleme a végrehajtó hatalom 

felállításában is tetten érhető.
146

 

Ezzel szemben a tény az, hogy a prezidenciális kormányformában a végrehajtó 

hatalom vezetését közvetlenül a nép határozza meg, a parlamentáris rendszerekben pedig 

nem.
147

 A prezidenciális rendszerekben a végrehajtó hatalom fejét közvetlenül a nép 

választja.
148

 A parlamentáris rendszerekben azonban a végrehajtó hatalom fejét nem választja 

senki.
149

 

Ez az állítás nem túlzó állítás.
150

 

A parlamentáris végrehajtó hatalom nem választott, hanem kinevezett hatalom. Tagjait 

nem a nép, és még csak nem is a parlament választja. A parlamentáris végrehajtó hatalom 

minden vezető tisztségviselője az államfőtől kapja a megbízatását.
151

 

Ugyanakkor szociológiailag csakúgy, mint politikailag a parlamentáris végrehajtó 

hatalom tulajdonképpen választott hatalomnak számít – mint erre másutt utalni fogunk –, de 

közjogilag természetesen nem számít választott hatalomnak.
152
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Parlamentáris kormányzati viszonyok között nem csak a kormány tagjai, hanem maga 

a miniszterelnök is az államfőtől kapja a mandátumát, kinevezés útján. A miniszterelnököt a 

parlamentáris rendszerekben nem a parlament választja, leszámítva néhány atipikus poszt-

kommunista országot, mint például Magyarország.
153

  

Az államfőt ugyanakkor a klasszikus parlamentáris rendszerekben általában nem 

választja senki, legkevésbé a parlament, még kevésbé annak egyetlen háza, és a legkevésbé 

sem egyszerű többséggel (a második fordulóban), kivéve néhány teljesen különleges országot, 

mint például Magyarország.
154

 

A parlamentáris kormányzat államfőjét nem tekintjük a végrehajtó hatalom részének 

vagy fejének, s erről még bőven fogunk szólni, de itt is jelezzük már, hogy a klasszikus 

parlamentáris rendszerekben természetesen az államfő klasszikusan nem választás útján kerül 

hivatalába, hanem a trónutódlás szabályai szerint. Az államfő „megválasztására” 

parlamentáris kormányrendszerben vagy nincsen szükség (mert monarchikus államformáról 

van szó), vagy a választás problémáját különleges grémium által, vagy – kezdetben ritkán, ma 

már egyre elterjedtebben – közvetlenül a nép által oldják meg.
155

 

A parlamentáris végrehajtó hatalom irányítóját, vagyis a miniszterelnököt és a 

kormányt azonban sehol nem választják – sem közvetlenül, sem közvetve –, hacsak éppen 

nem a parlamentarizmus félreértése eredményeképpen.
156

 Hiszen éppen ez az a körülmény, a 

végrehajtó hatalom nem választott, hanem kinevezet jellege –, amely a parlamentáris 

rendszert parlamentárissá teszi, és amely megkülönbözteti e rendszert az elnöki 

rendszerektől.
157

 

Ennek belátása hitünk szerint Magyarországon is kívánatos lenne – az 

alkotmányelméletben, az alkotmányos szabályokban és a gyakorlatban egyaránt. 
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AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA FOGALMA 

 

 

 Ebben a fejezetben azt tartjuk feladatunknak, hogy az alkotmányos demokrácia 

fogalmát a jelzett szóból, a demokráciából visszavezetve határozzuk meg, beismerve, hogy – 

mint ezt fentebb többször jeleztük – a fogalom színeváltozása, jelentésmódosulása magával a 

jelenséggel egyidejű, és a történelem viharos korszakai számtalan árnyalatot festettek a képre. 

Világos ugyanakkor, hogy maga a kifejezés természetesen első megközelítésben – 

mint korábban szó volt róla, és mint ezt minden iskolában egyébként is megtanítják – 

népuralmat jelent. Ez a fogalom a Krisztus előtti 5. század körül került be az ókori görögök 

közgondolkodásába. Szótöve, a démosz ógörög szó jelentette egyszerre a „sokaságot” és a 

„mindenkit” is, vagyis a népet. A démosz szótőhöz a -krácia képző járult, vagyis eltérően az 

oligarchia vagy a monarchia szavaktól, a démosz kifejezést a kratein (-krácia) képzővel 

egészítették ki – ez a szó „hatalomként” vagy „uralomként” értelmezhető.
158

 

A demokrácia kialakulása kezdetben érdekes módon a később egyáltalán nem 

demokratikus államként, hanem éppen a totalitárius államok mintájaként emlegetett Spártában 

volt megfigyelhető (Spárta a politikai fejlődés némely állomásait hamarabb érte el, mint 

Athén). A dór Spártában – ahogyan erre a történész John Dunn rámutatott – már Krisztus előtt 

600 körül rendszeresen ülésezett a népgyűlés, persze igaz az is, hogy itt a demokratikus 

jellegű intézményekben általában kevesebben osztoztak, mint az attikai félsziget 

fővárosában.
159

 

Az egyre nyitottabbá váló ión Athénban a demokratikus intézmények kialakulásának 

folyamata már lényegében a rabszolgaság eltörlésével megkezdődött, Szolón arkhón 

reformjai, a polisz, mint a leghangsúlyosabb közösség kialakulása és a környező városállamok 

lakosságára is irányuló egységes bíráskodás kiterjesztése pedig már egy folyamat elemeinek 

tekinthetők.
160

 

Az antik görögök azonban nem ismerték fel azt a problémát, hogy a demokrácia képes 

felszámolni önmagát, mert a mindenkori többség akarata nem feltétlenül a legjobb 

döntésekhez vezet. Ráadásul a többségi döntések igazságtalanok is lehetnek a kisebbségekre 

nézve, méltánytalanok, vagy éppen zsarnokiak egyes emberekre vagy emberek egyes 
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csoportjaira nézve.
161

 A korlátozás nélküli demokrácia egyfajta önkorlátozás hiányában 

elvezethet a többség zsarnokságához. Ennek megakadályozására az utóbbi két és fél 

évszázadban a felvilágosodás korának nagy találmánya, a modern értelemben vett alkotmány 

látszott alkalmasnak. 

A többségi akarat zsarnokivá válásának esélyeire már Alexis de Toqueville is felhívta 

a figyelmet az amerikai demokráciáról írott híres művében, amely elsőként mutatta be a 

modern demokrácia egyébként irigylésre méltóan sikeres amerikai gyakorlatát. Giovanni 

Sartori kortárs olasz politikatudós demokráciáról szóló jelentős monográfiájában az 

alkotmányos demokráciát a demokrácia önvédelemre is képes valódi megvalósulásának tartja, 

amennyiben az alkotmány a demokráciát korlátok közé szorítván egyben ki is teljesíti a 

szabadságot, amelyet a mindenkori többségtől is megvéd. 

Hasonló következtetésekre jutott az alkotmány szabadságvédő funkciójáról a politikai 

filozófia Montesquieu-től Hayekig és tovább. A szabadság rendjeként felfogott alkotmányos 

demokrácia az emberek uralma helyett a jog uralmát valósítja meg, amely a mindenkori 

hatalmasságokkal szemben azzal garantálja a szabadságot, hogy a hatalom birtokosai felett is 

a jog uralmát építi ki. 

A szabadság alkotmányaként az Egyesült Államok több mit kétszáz éves alkotmányát 

szokás emlegetni, amely éppen a szabadság kiteljesítése céljából született. Az Egyesült 

Államokat az alkotmány teremtette meg, de az államalapításnál mind az államformáról, mind 

a kormányformáról való döntést (ebben a sorrendben) megelőzte a demokrácia melletti 

elhatározás. Láthattuk, hogy a kor szellemi hagyományainak megfelelően azt a politikai 

berendezkedést, amelyet az alapító atyák felépítettek, köztársaságnak nevezték el. 

A köztársaság és a demokrácia fogalmai évszázadokon át kéz a kézben jártak. Ma már 

azonban világos, hogy a köztársaságot államformának, a demokráciát pedig olyan politikai 

rendszernek tekintjük, amely egyaránt kiválóan működhet köztársaságban és monarchiában is. 

Alkotmányos demokráciának ugyanakkor azt a berendezkedést tekintjük, amely alkotmánnyal 

korlátozza a mindenkori többség egyeduralmát. Az alkotmányos demokrácia liberális, 

politikai és képviseleti demokrácia egyaránt. 

A modern demokrácia képviseleti, azaz közvetett jellege nyilvánvaló, hiszen a 

kormányzás megvalósítását rendszerint nem közvetlenül az állampolgárok, hanem az általuk 

szabadon, egyenlő alapon megválasztott képviselők közvetve végzik. Ebből következően a 
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mai demokráciák természetesen többnyire képviseleti jellegűek, vagyis a nép által választott 

képviselők irányítják – nem is annyira az államot, mint inkább annak törvényhozását. 

Az alkotmányt azonban nem a törvényhozás alkotja meg, hanem – teoretikusan – a 

nép. Maga a nép az alkotmány konstrukciója, de létező entitás, amely viszont az alkotmányt 

hozza létre, vagyis konstruálja meg, s ezzel az államot állítja fel, még akkor is, ha állam 

korábban is létezett. E bonyolult összefüggésben a nép a szuverenitásnak nem hordozója vagy 

birtokosa, hanem forrása, amelytől az államhatalom ered. 

A szuverenitást az alkotmány hordozza, amely felhatalmazza az egyes állami 

szerveket a szuverenitás egyes attribútumainak gyakorlására. A nép az alkotmányozás jogát 

nem bízza a törvényhozó hatalomra, hanem – ahogyan a felvilágosodás politikai filozófusai 

hitték – magának tartja fenn, mindemellett a közvetlen demokrácia egyes elemeivel élve 

időnként a legtöbb országban természetesen a törvényhozást is befolyásolja. 

Abraham Lincoln megfogalmazása nyomán ugyanakkor a demokráciát nem csupán a 

nép által végzett kormányzásként, hanem a nép érdekében végzett kormányzásként is 

értelmezhetjük, tehát olyan kormányzásról beszélünk, amely megfelel a nép kívánságainak, 

érdekeinek. Ebben az esetben az ideális kormányzat úgy fogható fel, hogy annak tettei minden 

esetben tökéletes összhangban vannak az állampolgárok érdekeivel és kívánságaival. Ez az 

idea azonban még sehol sem valósult meg, úgyhogy a vizsgálódás lényegi tárgya az a mód, 

ahogyan az eszményt viszonylag jól megközelíthető valóságos demokráciák működnek. 

Robert Dahl szerint az eszményt megközelítő demokrácia viszonylag jól megfelel 

viszonylag sok állampolgár kívánságainak, és minderre hosszú időn át képes. Ahhoz, hogy 

akceptálható demokráciáról beszéljünk, a politikai rendszernek Dahl kritériumai alapján 

legalább nyolc intézményes biztosítékkal kell rendelkeznie. 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy Dahl demokráciadefiníciójának nincs feltétlenül 

szüksége a korlátozó alkotmány klasszikus érvére ahhoz, hogy a szabadság és a demokrácia 

kiteljesedését követelje meg a demokratikus politikai rendszert működtető államtól, mert 

olyan intézményes biztosítékokat sorol fel, amelyek a demokrácia inherens lényegéből 

adódóan magából az eszményből fakadnak.  Ezek a biztosítékok a következők: (1) a 

szervezetek létrehozásának és a hozzájuk való csatlakozásnak a szabadsága; (2) a kifejezés 

szabadsága; (3) a szavazati jog; (4) választhatóság közhivatalokba; (5) a politikai vezetők 

azon joga, hogy versenyezzenek egymással a tömegek támogatásáért és szavazataiért; továbbá 

(6) az információk egymást kiegészítő forrásai. A következő pont (7) az, ami az egész 

koncepciónak érvényt ad, vagyis a szabad és tiszta választások volta, valamint (8) olyan 
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intézmények léte, amelyek révén a kormány politikája a szavazatoktól és a tömegtámogatás 

egyéb megnyilvánulásaitól függ.
162

 

A felsorolás első hat eleme a klasszikus szabadságjogokra (elsősorban az egyesülési, a 

szólás- és gyülekezési szabadságra) vezethető vissza, ugyanakkor az egyenlőség, mint a 

második klasszikus demokratikus érték is kiolvasható belőlük. A hetedik és a nyolcadik elem 

ugyanakkor a demokrácia mint politikai rendszer legfontosabb, és országonként különböző 

intézményi megoldásokkal együtt járó alapját képezi. 

A politikatudomány mint modern társadalomtudomány komolyságát egyebek között 

az jelzi, hogy képes reflektálni legnagyobb gondolkodóinak műveire. Robert Dahl klasszikus 

műve olyan alapműnek, úttörő munkának számít, amellyel a politikatudomány minden 

valamirevaló művelője párbeszédet folytatott. A számos demokrácia-fogalom közül a világon 

ezért éppen Dahl demokrácia-definíciója a legelterjedtebb.
163

 

Maga a szerző azonban érdekes módon a demokráciát eszményként fogva fel úgy 

tartotta, hogy az ideához minél közelebb kerülő, de azt megvalósítani nem képes rendszert 

poliarchiának kell nevezni. A világ ugyanakkor abból indul ki, hogy Dahl kritériumai – a 

szerző akaratának megfelelően – minimumkritériumok, és ha azok megvalósulnak, akkor az 

adott politikai rendszert egyértelműen demokráciának lehet hívni.
164

 

Dahl definíciójából indult ki a modern politikatudomány egyik legnagyobb alakja, a 

holland-amerikai Arend Lijphart is, aki leghíresebb művében azt vizsgálta meg, milyen 

demokráciamodellek alakultak ki a világban a huszadik században.
165

 Lijphart szigorúbb volt 

Dahl-nál: számára csak az számított vizsgálódásra érdemes országnak, amely a Dahl-i 

kritériumokat legalább a második világháború vége óta folyamatosan, megszakítás nélkül 

megvalósította. 
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 Vö: Robert DAHL: Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven, 1971. Vö: 

Robert A. DAHL: A pluralista demokrácia dilemmái. Osiris, Budapest, 1996. 
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 Ebben a dolgozatban nem lehet feladatunk a demokráciakutatások és a demokráciafelfogások hallatlan 

gazdagságának akár még csak az érzékeltetése sem. Ezért kizárólag a legalapvetőbb kontribúciókat említjük meg 

– a tárgyunkhoz közelítendő. 
164

 A nemzetközi politikatudomány jelesei közül természetesen többen is továbbgondolták a Dahl-i gondolatot, 

közülük Philip Schmitter úgy találta, hogy a nyolc pont egy további ponttal kiegészítésre szorul. Szerinte ahhoz, 

hogy egy rendszert demokráciának tarthassunk, az is szükséges, hogy a hadsereg civil kontroll alatt legyen. Ezt a 

kilencedik pontot a szerző a latin-amerikai országok keserű tapasztalatainak birtokában javasolta a kritériumok 

közé emelni. 
165

 Arendt LIJPHART: Patterns of Democracy, Yale University Press, New Haven, 1999. Vö: Arendt 

LIJPHART: Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. Yale 

University Press, New Haven, 1984. 
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Lijphart könyvének első változata az 1980-as évek közepén jelent meg.
166

 Ekkor a 

szigorú kritériumok alapján a világban összesen huszonegy országot tudott a demokráciák 

közé sorolni. Ezek között mindegyik vagy európai ország volt, vagy hivatalosan angolul 

beszélő Európán kívüli ország. A mű későbbi kiadásaiban folyamatosan bővült a vizsgált 

országok száma.
167

 

A demokrácia mint politikai rendszer abból a célból létezik, hogy a fennhatósága alatt 

álló polgárok biztonságát, jobb létét és szabadságát megvédje és előmozdítsa. Ezért a 

demokráciának nem az a célja, hogy demokratikus legyen. A demokrácia milyensége, 

„jósága” azon áll, hogy mennyire képes a népet, az embereket szolgálni.
168

 

 A többség tévedéseitől vagy esetleges gyarlóságaitól ugyanis maga a demokrácia 

egyedül csak erőfeszítések által képes megvédeni magát. Nincs biztosíték arra, hogy a 

demokrácia csak jól működhet, arra pedig még kevesebb az esély, hogy demokratikus 

eljárással csak jó döntés tud születni.
169
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 Arendt LIJPHART: Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One 

Countries. Yale University Press, New Haven, 1984. Vö: Arendt LIJPHART: Patterns of Democracy, Yale 

University Press, New Haven, 1999. 
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 Napjainkban a különböző nemzetközi jogvédő szervezetek a Föld mintegy kétszáz országának nagyjából a 

kétharmadát tekintik valamilyen formában – többé-kevésbé – demokráciának. A demokrácia világhódító útja 

során – nemegyszer véres háborúk árán – sikeresen terjedt el valamennyi kontinensen, és a legtekintélyesebb, 

legtartósabb és leghatékonyabb politikai berendezkedéssé vált a glóbuszon. Ez – mint utaltunk rá – nem volt 

mindig így. Winston Churchill híres mondása szerint a demokrácia tökéletlen berendezkedés, de még mindig 

sokkal jobb mindazoknál a rendszereknél, amelyeket az emberiség eddig kipróbált. Erre a felismerésre el kellett 

jutnia a világnak, miután a huszadik században az európai kontinensen olyan szégyenletes és szörnyű 

rezsimekkel kellett megküzdenie, amelyek tagadták az emberek morális egyenlőségének elvét és a szabadság 

alkotmányát.  
168

 A demokrácia egyes céljai hierarchiát alkotnak, és – mint látjuk – lehetséges egy végső célt meghatároznunk. 

A demokrácia azért van, hogy segítsen polgárainak autonómiában és biztonságban élni, hogy ésszerű keretek 

között úgy boldoguljanak az életben, ahogy szeretnének, továbbá bízhassanak abban, hogy ők és gyermekeik is 

úgy élhetnek a jövőben, mint a hatalom képviselői. Röviden szólva, ez a hétköznapi ember szabadsága. A 

szabadság az, amiért a demokrácia létezik, vagyis a probléma nem más, mint a szabadság problematikája.  
169

 Képzeljük el, hogy egy baráti társaság együtt kívánja tölteni az estét. A kérdés az, hogy moziba menjenek 

vagy színházba, feltéve, hogy jegyek mindkét programra kellő számban állnak rendelkezésre, és mindnyájan 

képesek megvenni a jegyüket. A dilemmát többségi döntéssel oldják meg, s mivel többen szavaznak a mozira, 

mint a színházra, a társaság végül moziba megy. Nem kérdés, hogy a színházra szavazók alávetették magukat a 

többség akaratának, de ez nem okoz nekik fejfájást, hiszen előre megállapodtak abban, hogy bármilyen döntés 

születik, azt együtt hajtják végre. Születhetett volna éppenséggel olyan döntés is, amely nekik kedvez, és ezzel 

természetesen ők is, és a mozira szavazók is előre tisztában voltak. Képzeljük el, hogy a várakozásokkal 

szemben a film rossz volt, a társaság rosszul érezte magát, ezért már százszor is megbánta, hogy a mozit, és nem 

a színházat választotta. Természetesen nem volt semmi garancia arra, hogy a színházi előadás megtekintése jobb 

program lett volna, hiszen éppen az okozta a dilemmát, hogy ezt nem lehetett előre tudni. Mégis mindenki úgy 

érzi, hogy rossz döntés született. Az eset tanulságai nyilvánvalók. A mozi vagy színház kérésében valahogy 

döntést kellett hozni, és a résztvevők jobb híján a demokrácia eszközéhez nyúltak. Többségi szavazással 

határoztak, mert más igazságos módját nem találták a döntéshozatalnak. A döntés azonban rossznak bizonyult, 

mert a demokrácia önmagában nem biztosítja a helyes határozatokat. Mégsem fogják elvetni a döntéshozatalnak 

ezt a módját. Valószínű, hogy a legközelebbi alkalommal majd néhányan előre tájékozódnak a kérdéses filmről 

vagy a színházi előadásról, kritikákat olvasnak el, illetve megkérdeznek a dologról olyan barátokat, akik már 

látták a filmet vagy a darabot, esetleg jobban hallgatnak azokra, akik egy-egy véleményről többet tudnak, de 

nincs okuk elhagyni a demokrácia alapvető módszerét. Továbbra is többséggel fognak dönteni a következő 

közös este programjáról, de informáltabban, megfontoltabban, esetleg felkészültebben döntenek majd. Ráadásul 
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 Képzeljünk el ugyanis egy olyan államot – ez a politikatudományi irodalom egy 

klasszikus példája –, amelyben összesen két népcsoport, két etnikum, netán két törzs lakik. Az 

egyik nemzetiség a lakosság negyven százalékát teszi ki, a másik csoport a lakosság hatvan 

százalékát adja. Ez a klasszikus példa arra világít rá, hogy a demokrácia önmagában nem elég, 

mert a közösség egészének boldogulását és minden tagjának szabadságát nem jól szolgálja az 

a mód, ahogyan a közösség az egész lakosságot érintő ügyekben határoz, vagyis ha minden 

jelentős kérdésről többségi döntés születik. 

A legkevesebb, amit mondhatunk, hogy van néhány olyan ügy, amely a közösség 

kisebbik részének a puszta megmaradása szempontjából is alapvetően fontos, és ezekben az 

ügyekben nem engedhető meg, hogy ki legyen szolgáltatva a többség döntésének. Ezeknek az 

ügyeknek a körét és az ezekre alkalmazandó különleges döntéshozatali mechanizmust előre le 

kell fektetni. A többségi döntéshozatalt korlátok közé kell szorítani, mert a demokráciának az 

egész közösség érdekeit és minden polgár szabadságát szolgálnia kell.
170

 

 A többség uralmával azonosított demokrácia visszaélésekre, hosszú távon magának a 

demokráciának a megszűnéséhez vezethet. A modern politikai gondolkodás erre a problémára 

több megoldást kínált. Ezek közül az egyik az alkotmány, egy másik az egyeztetési kényszer 

megoldása.
171

 

                                                                                                                                                         
abból a majdani döntésből is tanulni fognak, és ezzel a közösség jobb működését, összetartását, végső soron a 

maguk boldogulását és jobb megelégedését segítik elő. Ebben a példában tehát nincs okunk a többségi 

demokrácia – mint döntéshozatali módszer – elveit elvetnünk, de – mint látni fogjuk – akad olyan példa is a 

világban, amikor maga a demokrácia mint döntéshozatali metódus helyessége kérdőjeleződik meg. 
170

 Az elképzelt állam ezt a problémát – a demokrácia többségi felfogásának problémáját – többféleképpen 

oldhatja meg. Ha a feltételek adva vannak (márpedig a feltételek a legritkább esetben vannak adva), a kisebbség 

kiválhat, és új államot alapíthat, de esetleg ez sem hoz végleges eredményt (Belgiumot például éppen a vallási 

megosztottság megoldására hozták létre, de mára etnikai megosztottság feszíti, Észak-Írország létrehozása pedig 

egyenesen kudarctörténet, nem szólva a Pakisztán és India szétválásából adódó konfliktusokról). 
171

 Az alkotmány megoldása azon az elven alapszik, hogy bizonyos ügyeket ki kell venni a többségi döntésekkel 

eldöntendő kérdések hatálya alól, és azokat bele kell helyezni egy olyan dokumentumba, amelyet ugyan nem 

lehetetlen, de nagyon nehéz módosítani. Ez a különleges törvényként szolgáló alapdokumentum vagy széles 

egyetértéssel, körültekintő eljárással és nem a törvényhozás által jön létre, vagy egy forradalmat követő 

konszolidáció programjaként, a szemben álló felek kompromisszumaként, a lakosság egésze érdekében. Az 

egyfajta társadalmi szerződésként felfogott alkotmány funkciója az, hogy garantálja az emberi és polgári jogokat, 

a kisebbség kollektív jogait, és lefektesse az állam működésének többséggel sem módosítható szabályait. A 

politikai gondolkodás másik megoldása ugyancsak abból az elvből indul ki, hogy a többség a kisebbség jogait 

önkényesen nem csorbíthatja, ezért a legfontosabb többségi döntésekhez a kisebbségi egyetértést is megkívánja. 

Ez a megoldás a mindenkori többségtől azt várja el, hogy a döntéseket (vagy legalábbis a közösség számára 

legfontosabbakat) ne a többségi elv alkalmazásával, hanem tárgyalások és kompromisszumok útján egyetértésre 

jutva kísérelje meg elérni. Ezért a közösség vezető politikai erői a konfliktusok kezelése érdekében születő 

döntések meghozatalába az összes számottevő és érintett kisebbségi csoportot (közvetlenül vagy képviselőik 

útján) bevonják, azoknak egyetértési vagy vétójogot biztosítva, méghozzá intézményesített eljárásban, a 

kölcsönös engedmények általi megegyezésre törekedve. A legfontosabb kérdések esetében ez az együttműködés 

túlmutat a szociális partnerség és a szervezeti vagy döntési autonómiák határain, és politikai pártok, sőt állami 

intézmények közötti egyeztetési mechanizmusok igénybe vételét jelenti. 
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 Természetesen a kétféle megoldás egymással kombinálva, közösen is alkalmazható, de 

világos, hogy minkét változatnak közös és különböző előnyei és némely hátrányai is vannak. 

A világ demokráciái az egyes megoldásokat sok esetben vegyítve, helyi sajátosságokkal 

ötvözve, a társadalmi tagoltság szintjét és a társadalmi kohézió állapotát figyelembe véve, a 

politikai kultúra függvényében és annak fejlesztése érdekében alkalmazzák. 

 A konszenzusra törekvés nemes célokat és eszméket szolgálhat, de sok esetben 

elhúzódó, bonyolult, többfordulós, eredménytelen, elvtelen, felesleges, drága és értelmetlen 

egyezkedésekhez vezethet, amelyek során az egyes csoportok az egyetértési vagy vétójoggal 

könnyen visszaélhetnek, és ez nemegyszer döntésképtelenséget, a problémák elodázását 

jelentheti, amely végső soron már a demokrácia hatékonyságát veszélyeztetheti. A többségi 

elv szigorú alkalmazása ugyanakkor hatékony és gyors, világosan értelmezhető és számon 

kérhető döntéseket segíthet elő, de számtalan érdeksérelemmel, a konfliktusok 

továbbgördítésével, halmozásával, a politikai reprezentáció feleslegessé válásával és a 

politikától való elfordulással járhat, amely hosszú távon a demokráciába vetett hit 

megkérdőjelezését eredményezheti, és ezzel súlyos, nehezen kezelhető, esetleg békésen nem 

is feloldható legitimációs problémákat vet fel.
172

 

Általában véve a politikatudósok többsége hosszú ideig úgy gondolta, hogy a 

demokráciában a képviseleti jelleg és a hatékonyság csak egymás kárára erősíthető. Ezen 

elmélet szerint a konszenzusos demokráciáknak a képviseletben, a többségi demokráciáknak a 

kormányzás hatékonyságában kellene jobbaknak lenniük. 

Számos mutatót felhasználva Lijphart arra a következtetésre jutott, hogy a 

konszenzusos demokráciák egyre inkább felülmúlják a többségi demokráciákat mindkét 

területen, nemcsak a képviseleti jellegükben és abban, hogy „kedvesebbek és szelídebbek”, 

mint a többségi demokráciák, hanem a kormányzás hatékonyságában is, vegyük például a 

makrogazdaság irányítását, vagy az erőszak kordában tartását. Ez azt jelenti, hogy a 

demokráciák módszertani és minőségi különbséget is mutatnak egymáshoz képest.
173
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 Nem véletlen, hogy a Föld demokratikus országai a lehető legváltozatosabb képet mutatják ezen a téren. 

Arend Lijphart ezeket a demokráciákat elemezvén nem annyira aszerint csoportosította az államokat, hogy 

hogyan működtetik a demokráciát, hanem aszerint, hogy mik a demokratikus rendszer eredményei. Lijphart 

először huszonegy, majd később már harminchat országot vizsgáló alapvető munkájában a demokrácia két 

típusát hasonlította össze, melyek működésük szerint jelentősen különböztek egymástól. Ezek a modellek a 

„többségi demokráciák” és a „konszenzusos demokráciák” voltak. 
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 Ráadásul a kifogástalanul működő, konszolidált demokráciák között is relatíve nagy különbségek vannak. 

Lijphart egy későbbi művében egy számos statisztikai mutatószámon alapuló relatív demokratikus minőségi 

indexet alkotott meg, amelyet korábbi módszertanok ihlettek, de azokhoz képest a demokratikus minőségnek 

másfajta elméleti fogalmát alkalmazva. Ez az index a demokráciákat nyolc szinten, magas minőségű és alacsony 

minőségű szint között rangsorolta. Az áttanulmányozott országok közül valamennyi a demokrácia legalapvetőbb 

skálájának tetején, vagy annak közelében található (mindegyik vizsgált ország egyértelműen demokráciának 
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A demokrácia erősségét az egyes országokban történelmi tényezők is magyarázzák, a 

folyamatosan tapasztalt fejlődés és a megbízhatóság alapvető erény a közpolitikai 

döntéshozatalban. Ugyanakkor néhány általánosabb megállapítás is érdemes a figyelemre.
174

 

A demokráciát a mindennapok működtetik, és magas színvonala a kialakult 

demokratikus gyakorlatokon, továbbá mind a politikai vezetők, mind a választók fejlett 

politikai kultúráján múlik. Egy stabil demokrácia felé mutató kilátások javulnak, amikor az 

állam polgárai és vezetői határozottan támogatják a demokratikus eszméket, értékeket és 

gyakorlatokat. A legmegbízhatóbb támogatást akkor élvezi a rendszer, ha ez a hit és 

fogékonyság beágyazódik az ország kultúrájába, és továbböröklődik egyik nemzedékről a 

másikra. Nyilvánvalóan szerencsés az olyan ország, melynek történelme ezekhez az örömteli 

eredményekhez vezethetett. 

 

 

 

AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA MODELLJEI 

 

 

 A társadalomtudományok igazságai nem matematikai igazságok. A politikatudomány 

által feltárt összefüggések ugyancsak nem azzal tűnnek ki, hogy mindig, mindenhol és 

minden körülmények között igazak, hanem azzal, hogy legtöbbnyire, a legtöbb helyen, 

leginkább jellemzően igazak. Általában ezeknek az állításoknak az elsődleges igaza 

egyszerűen cáfolható, mert a rendszerint számos példa közül könnyű ellenpéldát találni. De a 

jelentős politikatudományi megállapítások másodlagos igazsága sok esetben egyértelműen 

világlik ki a gyakorlati alkalmazások színfalai mögül. 

                                                                                                                                                         
számít), de a demokratikus minőség kategorizálásában a mérőeszköz tetejétől az aljáig oszlanak meg. 

Olaszország például a legalsó szinten, Norvégia pedig a legmagasabb szinten található. A világban számtalan 

hasonló rangsor létezik, hiszen a nemzetközi jogvédő szervezetek rendre górcső alá veszik a Föld 

demokráciáinak állapotát, de a demokrácia minőségét vizsgáló nemzetközi összehasonlításokban a norvég 

berendezkedés szilárdan a listák élén szerepel. A norvég demokrácia erőssége kevésbé a magasztos 

idealizmusban, mint inkább a szilárd, pragmatikus politikai döntéshozatalban van, vagyis Norvégia a politikai 

gondolkodás által kidolgozott második kategóriába, a konszenzusteremtő gyakorlat megkövetelésének 

mintájába, és kevésbé az alkotmányos kontroll mintájába tartozik. 
174

 Elsőként el kell ismerni, hogy a demokrácia állapota a világon minőségi szempontból távolról sem olyan 

lenyűgöző. A világ demokráciái – még a legismertebbek is – minőségűket tekintve nagyon különbözőek, és 

összességében megállapítható, hogy a demokrácia mindig is egy törékeny és veszélyeztetett politikai rendszer 

volt, és az is marad. Másodszor a kiszámíthatóság jelentőségét célszerű aláhúzni a politikai eljárásokban. Amit 

más demokráciák tanulhatnak a legfejlettebbektől, az elsősorban magának a demokratikus rendnek a fontossága, 

a szilárd, stabil és kialakult eljárások és intézmények általi legitimitás. Harmadszor a demokratikus kultúra 

nehezen meghatározható minőségének mindent átható jelentőségét kell hangsúlyozni. 
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 Arend Lijphart demokráciamodelljei sem azért revelációszerűek, mert minden 

körülményre egyaránt ráhúzhatók, hanem azért, mert a felszín alatt mélyebb igazságokat 

hordoznak. Általuk megismerhetők a demokrácia legfontosabb jellemzői és legvitathatóbb 

tulajdonságai, ezáltal pedig mégiscsak a körülöttünk levő világ megértéséhez kerülünk 

közelebb. 

 Márpedig a demokratikus országok Lijphart szerint bizonyos szintű 

szabályszerűségeket és típusmintákat hordoznak, és ezek az általa megalkotott, egymással 

ellentétes modellekben – vagyis a többségelvű és a közmegegyezésen alapuló modellekben – 

értelmezhetők. 

 A többségelvű, vagy többségi elvű, vagy majoritárius, vagy többségi modell a többségi 

demokrácia-felfogásra épül, és abból indul ki, hogy a többség érdekében a többség 

kormányzása kívánatos, a hatékony kormányzást a többség biztosítja, ez a többség azonban 

bármikor leváltható egy új többség demokratikus választási győzelme esetén. A modell 

prototípusa az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), 

amelyről a rendszer a másik nevét (Westminster-modell) kapta.  

 A közmegegyezésen alapuló, vagy közmegegyezéses, vagy konszenzusos, vagy 

konszenzusorientált modell azon a felfogáson alapszik, hogy a mindenkori demokratikus 

többség nem kormányozhat kizárólagosan és egyedül, és két demokratikus választás között is 

meg kell osztania uralmát a változó összetételű mindenkori kisebbséggel a reprezentativitás 

megőrzése és a megosztott társadalom békéje érdekében. A modellnek két prototípusa is 

létezik, az egyik Svájc, a másik pedig Belgium. 

 A két modell három prototípusának leírása legfeljebb csak bonyolult összefüggések 

feltárásával lenne igazságos, de itt és most Lijphart leegyszerűsítéseire – vagyis 

lényeglátására – hagyatkozunk. Ugyanakkor nem kerülhetjük meg a ténybeli tisztázás 

alapvető igényét. 

 Nagy-Britannia demokráciája természetesen nem mutatható be egyszerűen 

többséginek, hiszen a történeti alkotmány és a parlamenti szuverenitás tana a gyakorlatban a 

király(nő) a parlamentben formulával jellemezhető, vagyis minden döntéshez a parlament két 

háza és az uralkodó egyetértése szükséges. Ráadásul az utóbbi évek szélesre tárt 

konszenzuskereső gyakorlatának megfelelően a politikai alkotmánytól és a többségi 

rendszertől való jelentős elmozdulás mutatható ki, és ennek nyomai már az 1980-as években 

megfigyelhetők voltak. 

 Belgium többségi kormányformájú, vagyis parlamentáris berendezkedésű, ráadásul 

monarchikus államformájú ország, amely a közvetett, vagyis a képviseleti demokrácia egyik 
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hazája, és amely ma már federációként működik, noha 1985-ben még nem volt az. Svájc a 

megalakulása óta föderális berendezkedésű (noha hivatalos nevében konföderációnak állítja 

magát), különös, csak rá jellemző, kollegiális kormányformája van, ráadásul a kontinens 

egyik legrégebbi köztársasága, amelyben virágzik a közvetlen, népszavazásos demokrácia. 

Látszólag alig találhatnánk egymástól ennél jobban különböző két országot. Lijphart mégis 

egy kalap alá veszi őket, és erre jó oka van. Amire ő felfigyelt, az a közmegegyezésre való 

törekvés olyan foka, amely valójában egyenként is egyben tartja, összetartja, kohézióval telíti 

meg e két ország társadalmát. 

Lássuk, hogyan működnek ezek a modellek. Először a westminsteri példát vesszük 

szemügyre. A többségi demokráciamodell Lijphart szerint nyolc egymással szoros 

kapcsolatban álló elemből áll. Ezek az elemek tiszta formában ma már nem igazán fordulnak 

elő, de 1945 és 1970 között nagyjából világosan kimutathatók voltak. A nyolc jellemző 

tulajdonság a következők szerint sorolható fel. 

Az első jellemző a végrehajtó hatalom összpontosítása. Ez nem jelent mást, mint 

egypárti és „alig-többségi” kabineteket. A rendszer legmarkánsabb szerve a kabinet, amely 

rendszerint annak a pártnak a tagjaiból áll, amelynek többsége van az alsóházban, kisebbségi 

képviselők nem kerülnek be ebbe a szervbe. Koalíciós kabinet csak nagyon ritkán fordul elő 

(2010 és 2015 között azonban éppen koalíciós kormány működött). A brit, erős 

kétpártrendszerből kiindulva a két fő párt közel azonos támogatást képvisel, ezáltal a 

választást megnyerő csak minimális többséggel rendelkezik a parlamentben, és az ellenzék is 

hasonlóan jelentős. Ebből következően a brit parlament többségi kabinetje tökéletesen jeleníti 

meg a többségi uralom elvét, vagyis óriási kormányzati és politikai hatalmat ruház át a 

többség képviselőjére, a jelentős kisebbséget pedig kizárja a hatalomból. 

A második sajátosság a hatalom összeolvasztása és a kabinet uralma. Ez a jellemző a 

hatalmi ágak közül kettő, a törvényhozó és végrehajtó hatalom összeolvadását, 

összefonódását jelenti. Parlamentáris kormányzati rendszer működik, vagyis a kabinet a 

parlament bizalmától függ. A valóságban ez úgy jelenik meg, hogy a kabinet az alsóház 

egységes többségi vezetőiből áll, tehát elvben a kormány mögött ott van a parlamenti többség, 

biztosítva ezzel hivatalban maradását és törvényjavaslatainak keresztülvitelét. A kormány 

egyértelműen vezető pozícióban van a parlamenttel szemben. 

A harmadik jellegzetesség az asszimmetrikus kétkamarás rendszer. A brit parlament 

két házból áll. A szavazók által választott alsóházból, és főleg az örökletes nemesség tagjaiból 

összeálló lordok házából. A két kamara közötti kapcsolat azonban nem szimmetrikus. A 

törvényhozó hatalom az alsóházban összpontosul, ezzel szemben a lordok házának csak 
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késleltetési jogköre van. A brit példát mellőzve kimondható, hogy a tipikusan többségiek az 

egykamarás parlamentek lehetnének, ugyanis a többségi párt által uralt egykamarás parlament 

és a többség védelmét élvező kormány tudná a legjobban kifejezni a többség uralmát. Nagy-

Britanniában a parlament kifejezés szinte kizárólag az alsóházat jelenti, ez a rendszer a 

valóságban akár szinte egykamarásnak is tartható. 

A negyedik tulajdonság a kétpártrendszer. A politikai palettát két nagy párt uralja. 

Nagy-Britanniában ez a Konzervatív Párt és a Munkáspárt. A két nagy párton kívül 

természetesen léteznek más pártok is (mindenekelőtt a liberális demokraták pártja, amely 

2010-ben – koalícióban – kormányra is került), amelyek indulnak a választásokon és 

mandátumot is szereznek, de méretük és támogatottságuknál fogva nem lehetnek egyedüli 

győztesek. 

Ötödik jellemzőként az egydimenziós pártrendszer nevezhető meg. A brit 

pártrendszerre az egydimenziós megosztás jellemző, vagyis a két nagy párt és a szavazók 

többsége azon elvi és politikai szempont szerint különül el, hogy bal- vagy jobboldali 

társadalmi és gazdasági törekvések irányítsák az országot. A különbség igazán a 

szavazóbázisokon látható; a munkásszavazók általában a munkáspárti jelöltekre szavaznak, a 

középosztálybeliek pedig inkább a konzervatív jelölteket támogatják, de nem ez a 

legfontosabb tényező. A vallási ellentétek jelentősek, de politikai hatásuk nem releváns. A 

területi és etnikai eltérések már láthatóan kiélezettebbek, de a két párt hegemóniáját ezek sem 

tudják megtörni. Mindez a brit társadalom homogenitásának köszönhető. 

A hatodik sajátosság a pluralitásos választási rendszer. A képviselőválasztás a 

többségi elv alapján történik. Az egész ország egyéni választókerületekre van felosztva, és az 

a jelölt győz, aki megkapja a relatív többséget. Egybefutós, egyéni kerületes, kompenzációs 

mechanizmusok nélküli, relatív többséges, valódi többségi rendszerről van szó, amint erre 

még vissza fogunk térni. 

A hetedik jellemző az egységes, centralizált kormányzat. Ez a jellemző alapvetően a 

helyi önkormányzatok autonómiájának mértékéről szól. Nagy-Britanniában ezek a helyi 

szervek számos fontos feladatot látnak el, de valójában a központi kormány kreatúrái, 

pénzügyileg szintén a központi kormányzattól függenek.
175

 Összességében azt lehet mondani, 

hogy nincsenek funkcionálisan és földrajzilag elhatárolt olyan területek, amelyek kizárnák a 

kormány és a parlamenti többség helyi hatáskörét. 
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 Ebben a tekintetben a helyzet rengeteget változott az 1980-as évek óta, de a jelen állapotának bemutatása itt 

nemcsak azért nem feladatunk, mert e dolgozat kereteibe nem fér bele, hanem azért sem, mert Lijphart 

érvelésének ismertetéséhez – és igazságai érvényesüléséhez – az aktualizálás szükségtelen. 
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Végül nyolcadik sajátosságként az íratlan alkotmány létét és a parlamenti szuverenitás 

tanát szokás emlegetni. Az íratlan jelzőt természetesen úgy kell érteni, hogy nincs egyetlen, 

írott okmány, szöveg-együttes, amelyben szerepelnének az állami intézmények hatáskörei és 

az állampolgárok jogai. Ezek az alapvetések több jogszabályban, mindenekelőtt törvényben, 

valamint jogszokásban, szokásjogban és konvencióban találhatók meg. A parlament ezeket az 

„íratlan” szabályokat általában betartja, de formálisan nem köteles erre. A szuverenitás 

birtokosa a parlament (a királynő a parlamentben), vagyis az alapvető szabályokat az alsóházi 

többség (a felsőházzal és az uralkodóval együtt) ugyanúgy módosíthatja, mint bármely más 

törvényt. A brit alkotmány ezért – bár az utóbbi években sokat változott – még mindig 

elsősorban nem jogi, hanem politikai alkotmány, bevett nevén történeti alkotmány.
176

 

A többségelvű demokrácia felsorolt jellemzői a maguk teljességében lényegében csak 

az Egyesült Királyságra, és néhány egykori brit gyarmatra, mindenekelőtt – egészen néhány 

évvel ezelőttig, a választójogi rendszer megváltoztatásáig – Új-Zélandra voltak jellemzők, de 

bizonyos fokig Ausztráliára és Kanadára is vonatkoznak, továbbá – kevésbé jellemzően – 

Indiára és néhány parlamentáris kormányformájú afrikai országra, de egyes jellemzői 

megtalálhatók a világ számos országában. Ugyanakkor a világ legtöbb országa – egyebek 

között az Egyesült Államok is – nagyjából félúton helyezkedik el a két végpont, a többségi 

elvű és a közmegegyezésen alapuló demokráciamodell között. 

Ez utóbbi modell a nép többsége által történő kormányzás klasszikusan többségi elvét 

vonja kétségbe. Ez az elv azt kívánja, hogy a többség kormányozzon, a kisebbség pedig 

legyen ellenzékben. Az elv ismert kritikusa, Arthur Lewis éppen a nyugat-afrikai rezsimek 

tanulmányozása nyomán arra jutott, hogy a többségi demokrácia által felállított többségi 

uralom és a kormány-ellenzék dichotómia alapvetően antidemokratikus. Lewis szerint 

magának a demokrácia szónak az első jelentése alapján mindenkinek, akit valamely döntés 

érint, meg kell adni a lehetőséget, hogy közvetlenül, vagy választott képviselői útján részt 

vegyen az illető döntés meghozatalában. A demokrácia szó másodlagos jelentése ugyanakkor 

azt irányozza elő, hogy a többség akarata érvényesüljön, tehát a győztes pártoké lesz minden 

hatalom, az ellenzéknek nincs döntési pozíciója, csak bírálni jogosult. Lewis helyesen 

állapítja meg, hogy ez a két meghatározás összeegyeztethetetlen egymással, ugyanis ha 

kizárjuk a vesztes csoportokat a döntéshozatalban való részvételből, ez egyértelműen sérti a 

demokrácia elsődleges értelmezését. 
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 E kifejezések későbbi pontosítása e dolgozat feladata. 
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Lijphart ezt a paradoxonnak tetsző helyzetet némiképpen oldani képes, ugyanis 

szerinte két esetben nem zárja ki egymást a demokrácia és a többségelvűség. Az első eset az, 

ha a többség és a kisebbség egymást felváltva kormányoz, vagyis ha megvannak a 

kormányváltáshoz szükséges garanciák. A másik lehetőség némileg bonyolultabb, ugyanis ez 

egy igen homogén társadalmat feltételez, amelyben a két fő politikai párt szemlélete között 

nincs túlzottan nagy különbség, hiszen mindketten a centrumhoz állnak közel. Természetesen 

a „nép általi” kormányzás követelményének hiányában ilyenkor is fennáll az 

antidemokratikus kormányzás lehetősége, de mivel a két párt ténylegesen hasonló politikát 

követ, ez a helyzet elfogadható mértékben megfelel a szavazók érdekeinek, vagyis a tényleges 

helyzet nem áll távol a „nép érdekében” történő kormányzás kritériumától. 

Mindezen két eshetőség ellenére be kell látni, hogy a legtöbb társadalom korántsem 

homogén, a pártok egymástól igencsak távol állnak, ezért a szavazók merevebben 

ragaszkodnak saját pártjukhoz, ezzel megnehezítve, vagy akár meg is akadályozva a 

hatalomgyakorlás felváltását. A plurális társadalmakban különösen veszélyes a többségi 

demokrácia, ugyanis külön altársadalmak alakulhatnak ki, saját pártokkal, érdekcsoportokkal. 

Ilyen körülmények között a többségi uralom nem csupán veszélyes, hanem antidemokratikus 

is, hiszen a hatalomból kizárt kisebbségek joggal érzik úgy, hogy hátrányos 

megkülönböztetésben van részük. Ennek nyomán könnyen elveszíthetik a rendszer iránti 

lojalitásukat. 

Plurális társadalmakban a többségi uralom a többség diktatúrájához vezethet, ezért 

ezekben a politikai közösségekben Lijphart szerint olyan demokratikus berendezkedésre van 

szükség, amely a szembenállás helyett a közmegegyezést hangsúlyozza, befogadó, és nem 

elégszik meg a minimális többségi hatalommal, hanem annak minél szélesebb körben történő 

kiterjesztésére tesz kísérleteket. Ezt a modellt nevezzük konszenzusos demokráciának. 

A konszenzusorientált modellt mindezek alapján egyfajta reakciónak tekinthetjük a 

többségi hatalommal szemben. Lijphart e reakció eredményeként dolgozta ki azt a többséget 

korlátozó nyolc mozzanatot, amely a konszenzusos modell lényegét adja. A két minta-

országra, Belgiumra és Svájcra egyaránt jellemző, továbbá jónéhány más országra részben, 

vagy többé-kevésbé jellemző közmegegyezéses demokráciamodell nyolc elemét az 

alábbiakban foglaljuk össze. 

Az első jellemző a végrehajtó hatalom megosztása és a nagykoalíciók gyakorisága. A 

közmegegyezés elve szerint a végrehajtó hatalmat minél nagyobb mértékben meg kell osztani, 

átfogó koalíciók, akár nagykoalíciók létrehozásának útján. Az nagykoalíció példája a svájci 

héttagú végrehajtó hatalmi testület, a Szövetségi Tanács. Ebben a szervben részt vesz a három 
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nagy párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szabadelvű Párt és a Kereszténydemokrata Párt 

(amelyek mindegyike a mandátumok egynegyedével rendelkezik az Alsóházban), valamint a 

Svájci Néppárt. Ez a négy párt – az úgynevezett „varázsformula” segítségével – osztja el 

egymás között a hét végrehajtó tisztséget. Az utóbbi időkben a Svájci Néppárt jelentősen 

megerősödött, és ez a varázsformula reformját vetíti előre. 

A második sajátosság a formális és informális hatalom szétválasztása. Az elem 

lényegét a két mintaállam példáján jól lehet érzékeltetni. A svájci Szövetségi Tanácsot a 

törvényhozás választja, de a későbbiekben sérthetetlen, tehát nem lehet bizalmatlansági 

szavazást lefolytatni vele szemben. Amennyiben a törvényhozás leszavaz egy, a kormány által 

beterjesztett javaslatot, abból nem következik sem a tanács tagjának, sem a tanács egészének 

lemondása. Ez a hatalmi ágak formális szétválasztását jelenti, amely egyben fokozza mind a 

törvényhozó, mind a végrehajtó hatalom függetlenségét. Belgiumban parlamentáris rendszer 

működik, amelyben a végrehajtó hatalom a parlament bizalmától függ. A belga kormányok 

azonban így is sokszor gyenge, nem egységes koalíciókból állnak össze, és kénytelenek 

folyamatos alkukat kötni a törvényhozással. 

A harmadik tulajdonság a kiegyenlített kétkamarás rendszer és a kisebbségek 

képviselete. A második kamara létrehozásának legfőbb indoka az egyes kisebbségek külön 

képviselete. Ez a képviselet azonban csak két feltétel esetén tölti be feladatát: egyrészt az 

alsóháztól eltérő rendszer szerint kell megválasztani, másrészt valódi hatalommal kell 

rendelkeznie. A svájci Nemzeti Tanács, mint alsóház a népet képviseli, az Államtanács pedig 

a kantonokat. A két testület azonos jogokkal rendelkezik, és egymással mellérendelt 

viszonyban áll. 

A negyedik jellemző a kettőnél több nagypárt léte, vagyis a sok- vagy 

többpártrendszer. Ez a feltétel a heterogén társadalmakban szinte magától értetődő. A 

többpártrendszer három, vagy annál több releváns, a törvényhozásba bejutni képes pártot 

jelöl, ahol általában egyik párt sem közelíti meg a többségi státuszt. 

Az ötödik sajátosság a többdimenziós pártrendszer. A társadalom plurális jellege 

főként a népességen belüli törésvonalak következménye. A törésvonalak sokasága miatt 

beszélhetünk többdimenziós pártrendszerekről. A legáltalánosabbak a vallási, a nyelvi és a 

társadalmi-gazdasági törésvonalak. 

A hatodik jellemző az arányos képviselet. A többpártrendszer kialakulását a választási 

szisztéma is befolyásolja. Az arányos választási rendszer lényege és egyben célja úgy 

elosztani a pártok között a parlamenti mandátumokat, hogy az megfeleljen az egyes pártok 
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által megszerzett szavazati aránynak. Ez a módszer reprezentálja a legjobban a választói 

akaratot. 

A hetedik fontos tulajdonság a területi és egyéb föderalizmus és decentralizálás. 

Svájcban a központi hatalom megoszlik a központi kormány és a huszonhat kantontartomány 

között. Ez a föderális megoldás az egyik legjobb módja annak, hogy autonómiát biztosítsanak 

a különböző társadalmi csoportoknak. A területi módszer mellett más módon is megoldható 

az autonómia, főként ott, ahol az „altársadalmak” nem egy bizonyos földrajzi helyen 

koncentrálódtak. Erre Belgium a jó példa, ahol a flamand és a vallon közösségeknek saját 

törvényhozásuk van (kezdetben kulturális tanácsként szerepeltek, de már akkor is 

törvényhozó testületként működtek): főként a részben területi alapon szervezett oktatási és 

kulturális ügyekben jogosultak dönteni. 

Végül a nyolcadik sajátosság az írott alkotmány és a kisebbség vétójoga. Írott 

alkotmányok rögzítik az állam alapvető szabályait. Ezeket csak minősített többséggel, 

bonyolult eljárásban, hosszú procedúrával, sok egyeztetéssel és egyetértéssel, esetleg 

néprészvétellel lehet módosítani. A svájci alkotmány módosításához népszavazást kell tartani, 

amelynek mind az országos szinten, mind a kantonok többségében pozitív többségi eredményt 

kell hoznia. Ez a kitétel kisebbségi vétót biztosíthat az egymással összefogó kisebb 

kantonoknak. A belga alkotmányt mindkét törvényhozó házban elért kétharmados többséggel 

lehet módosítani, és itt is találunk kisebbségi vétót. 

A konszenzusos modell főbb jellemzőinek számba vétele után megállapíthatjuk, hogy 

nemhogy a modelltől többé-kevésbé távolabb vagy közelebb lévő országok, de még maguk a 

modell-országok is nehezen szuszakolhatók bele a modell közepébe, hiszen a világ 

éppenséggel változatos, és éppen változatosságában gyönyörködtet. A többségi elvű országok 

halmazában is viszonylag kevés országot találunk, amely minden szempontból a modellbe 

tartozik, és az is megállapítható, hogy még a modell magja sem feltétlenül mindig azt a képet 

mutatja, amelyet a teória a képbe belelát. 

Mégis azt kell állítanunk, hogy e két modell tökéletesen alkalmas az összehasonlító 

vizsgálatokra, amelyek során arra a következtetésre juthatunk, hogy a földgolyóbis 

országainak nagy része mindkét modellből összehoz bizonyos elemeket saját rendszerének 

működtetéséhez. A glóbusz demokráciái lényegében egyaránt vegyes modellek, olyik ehhez, 

olyik pedig ahhoz a szisztémához állván közelebb. 

Ugyanakkor szólnunk kell még arról, hogy a két szélső modell egyaránt nyolc-nyolc 

jellemzője mellett további három jellegzetesség is megfigyelhető, amelyek az évek során a 

változatos Lijphart-i életműben különböző súllyal jelentek meg demokráciamodellekről szóló 
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monográfiájának különböző kiadásaiban. Ezeket a jellemzőket röviden a következőkben 

foglaljuk össze. 

Az első jellemző a jegybank függetlensége. Eredetileg a konszenzusos modellre a 

központi bank függetlensége volt a jellemző, a többségi modellben pedig a jegybank a 

kormány alávetettségében állt, de európai uniós jogalkotás miatt az EU-tagállamokban a 

jegybank kormánytól való függetlensége ma már nem lehet kérdéses. Nagy-Britanniában 

1997 óta független a központi bank. 

A második sajátosság az alkotmánybíráskodás. A demokráciákban a bírói 

felülvizsgálat a lehető legváltozatosabb képet mutatja világszerte, de tény, hogy a többségi 

modellhez kevésbé, a konszenzusos modellhez pedig inkább passzol az alkotmánybíráskodási 

tevékenység szervezeti megjelenése. Ma már ugyanakkor a határ nem olyan éles, mint 

korábban, a konszenzusos modellhez közelebb álló országok némelyikében nincs elkülönült 

alkotmánybíróság, miközben a többségi rendszerekben megjelent a bírói felülvizsgálat 

kezdetben enyhébb, majd egyre erősebb formája, így ez az elhatároló ismérv napjainkban már 

aligha képezhet jelentős különbséget a két modell között. 

Végül a harmadik tulajdonság a közvetlen demokrácia. A többségi demokrácia első 

ránézésre inkább látszik képviseletinek, mint a közmegegyezéses modell, amelyben a 

közvetlen demokrácia intézménye jobban kifejlődött. A többségelvű modell eme utolsó eleme 

a parlamenti szuverenitás elvéből következik, ugyanis ha minden hatalom a parlamenti 

többség kezében összpontosul, nem marad tér a közvetlen demokrácia intézményeinek. A 

parlamenti szuverenitás első megközelítésben összeegyeztethetetlen a népszuverenitással, e 

modellben tehát szinte kizárólagos képviseleti demokráciáról beszélhetünk. Távolról figyelve 

azt hihetnénk, hogy a Westminster-típusú demokráciából hiányoznak a közvetlen demokrácia 

eszközei. Lijphart éppen ezzel szemben állítja példának Svájcot, ahol igen elterjedt, és szinte 

már művészi fokra emelkedett a népszavazás elmélete és gyakorlata. Ebből azt a hibás 

következtetést vonhatnánk le, hogy a közvetlen demokrácia a konszenzusos modell egyik 

eleme. Belgium történelme során azonban mindössze egy országos népszavazást tartottak, 

miközben az Egyesült Királyságban többször is tartottak már referendumot, országrészi 

szinten és országosan egyaránt. Nem mondhatjuk hát, hogy vagy a többségi, vagy a 

konszenzuális rendszer jellemzője lenne a népszavazás, ugyanis mindkét modell alapvetően 

képviseleti demokrácia, a közvetlen demokrácia elemei egyikhez sem tartoznak inherensen. 

Lijphart szerint ugyanis maga a népszavazás intézménye alapvetően többségi típusú, hiszen az 

igen-nem válaszok közötti eredményt a többség határozza meg. Még az is kijelenthető, hogy a 

népszavazás a Westminster-modellnél is többségelvűbb, vagy jobban többségelvű, mert a 
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kisebbségek, ha összefognak, könnyen terjeszthetik elő ügyüket, és a többséget akár maguk 

mellé is állíthatják. A svájci példa némileg oldja ezt a tompa, elfogult kijelentést, Svájcban 

ugyanis az intézmény sok esetben összekapcsolódik a tömegek kezdeményezéseivel. A 

népszavazás lehetőséget ad a kisebbségeknek, hogy érvényre juttassák kívánságaikat a 

választott képviselők többségének akaratával szemben. Mindezek okán összességében 

megállapítható, hogy a közvetlen demokrácia a képviseleti demokrácia antitézisét szolgáltatja, 

vagyis nem a többségi vagy konszenzuális modellek sajátja, hiszen nem tekinthető sem 

tipikusan többségelvűnek, sem egyértelműen konszenzus-típusúnak. 

A többségi és a konszenzusos demokráciamodellek fő jellemzőinek áttekintése után 

megállapíthatjuk, hogy Lijphart jelentősen járult hozzá a politika jobb megértéséhez és a 

politikatudomány fejlődéséhez, ugyanakkor tételei változékony érvényességűek, és változó 

erősségűek aszerint, hogy mely ország-csoportokat mely történelmi pillanatban és milyen 

előfeltevések alapján vizsgálunk meg. A politikatudományi igaságok természetéről mondottak 

tükrében azonban leszögezhető, hogy Lijphart felfedezései a lényeget érintették, és nélkülük 

sem a demokráciák, sem más politikai rendszerek valóságos természetét nem ismerhetnénk 

meg kellően, hiszen a demokráciamodellek mind jobb megismerése a demokrácia mint 

politikai rendszer iránti elkötelezettséget is erősítheti. Ezzel azt állítjuk, hogy a demokráciák 

tanulmányozása hasznos és nemes tevékenység, amely nemcsak tudományos, hanem 

társadalmi célokat is szolgál. 

 

 

 

ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK ÉS KORMÁNYFORMÁK 
  

 

Az előző fejezetben részletesen ismertetett lijpharti modell sokat változott, módosult, 

pontosodott – és némileg túlterheltté is vált – az elmúlt évtizedekben. A modellnek a 

kormányformákkal összevetett verziója azonban csak viszonylag későn alakult ki, midőn a 

szerző ezt az összefüggést is kidolgozta. Ezért a továbbiakban még maradnunk kell e jelentős 

szerző életművénél, mielőtt a kormányformák konkrét vizsgálatára térnénk. 

Mint ismert, Lijphartot a „konszocializmus atyjaként” is szokták emlegetni, hiszen 

1968-ban egy publikációjában – amikor még így hívta az egyik demokráciatípust – holland 

példán keresztül vázolta fel azokat a társulási módszereket, amelyek nagyfokú stabilitást 
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biztosítanak egy mély társadalmi törésvonalakkal átszabdalt államnak.
177

Lijphart ugyanakkor, 

mint utaltunk rá, az 1970-es évek közepétől az európai államok demokráciáinak 

összehasonlítására alkotta meg azt a kategóriarendszert, amely mind a mai napig használatos, 

a többségi demokrácia és a konszenzusos demokrácia fogalmát.
178

Az 1980-as években 

Lijphart a pártok száma és a választási rendszer közötti kapcsolódást is vizsgálta, amely már 

Duverger
179

óta vitatéma a politikatudományban. Norvégia, Belgium, Dánia és Németország 

esetében egyaránt azt észlelte, hogy amíg nem létezett arányos választási rendszer, a többségi 

választási rendszer mellett is a többpárti rendszer funkcionált, s ez nem járt együtt a pártok 

számának kibővítésével.
180

 

A többségi demokrácia és a konszenzusos demokrácia fő kérdése az, hogy a politikai 

uralom milyen arányban kerül a választásokon győztes politikai párt(ok) kezébe, illetve az 

miként oszlik meg az eltérő politikai erők és intézmények között. A demokrácia többségi 

modelljét, mint utaltunk rá, a szerző a brit Westminster-rendszerről mintázta, amelyben a 

politikai tagoltság, a kormányzati rendszer struktúrája és a pártrendszer jellegzetességeinek 

eredményeképpen a hatalom a választásokon győztes párt kezében összpontosul. A végrehajtó 

hatalmat hatalomkoncentráció jellemzi, mert egypárti, többségi kormány van az élén. A 

törvényhozás és a végrehajtó hatalom kapcsolatára az összefonódás jellemző, mivel a 

kormány a törvényhozásnak politikailag felelős, másfelől viszont a kormány a pártfegyelem 

miatt a törvényalkotást kontrollálja. Ez az ellenőrzés akkor teljes, ha a törvényhozás 

egykamarás, s az általános népképviselet alapján megválasztott alsóházi képviseleti elvet nem 

kompenzálja egy más meggyőződés alapján megvalósuló második kamara. A választást 

elvesztő párt, az ellenzék csak akkor képes beleszólni a törvényhozásba vagy befolyást 

gyakorolni a kabinetre, ha a kormánypárt valamely kérdésben megosztott. Ha az ország 

struktúrája egységes és központosított, az fokozza a hatalomkoncentrációt, mint ahogy az is, 

hogyha a parlament szuverenitását nem korlátozza írott alkotmány, továbbá ha nem 

biztosítottak, vagy legalábbis nem kiterjedtek a közvetlen demokrácia intézményei. A 

hatalomkoncentráció lehetősége elsősorban akkor valósul meg, ha a politikai kultúra 

homogén, a pártrendszer egydimenziós, és többségi választási rendszer következtében stabil 

kétpártrendszer funkcionál. 
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A második ideáltípus, mint jeleztük, a konszenzusos modell, amelyet Lijphart 

leginkább a svájci és belga politikai rendszer alapján dolgozott ki. Ebben a modellben a 

végrehajtó hatalom és a törvényhozás több párt között van megosztva, és a politikai 

intézmények struktúrája lehetőséget teremt a politikai kisebbség számára a hatalomban való 

részvételre. A végrehajtó hatalom területén a hatalommegosztást általában koalíciós, sőt sok 

esetben nagykoalíciós kormány biztosítja, a törvényhozás és a végrehajtás dogmatikusan el 

van választva egymástól. A különféle kisebbségek képviseletet tudnak felállítani, a 

törvényhozás kétkamarás, az ország struktúrája föderális vagy decentralizált, továbbá írott 

alkotmány rögzíti a hatásköröket és határozza mag a jogrendet. További hatalmi 

megosztottságot teremtenek a közvetlen részvétel intézményei. A politikai palettát 

sokpártrendszer jellemzi, amely a többdimenziós politikai tagoltság és a tagolt politikai 

kultúra, valamint az arányos választási rendszer következménye.
181

 

Lijphart állítása szerint a plurális társadalmakban a westminsteri demokráciamodell 

többségelvű szabályozása antidemokratikus és veszélyes, mivel a kisebbségeknek a 

hatalomból való kizárása magával vonzza azt, hogy diszkriminálva érezhetik magukat, és 

ezért felmondhatják az ország politikai rezsimje iránti engedelmességet. Ezért – vélik 

néhányan – ezeknek az államoknak konszenzusos demokráciára van szükségük, olyan 

rezsimre, amely inkább befogad, és nem kirekeszt.
182

Lijphart szerint a demokrácia konkrét 

formája azon múlik, hogy az ország kormányzata a választók milyen széles körének érdekeit 

és akaratát reprezentálja, s mindez függ az állam politikai hagyományaitól és a politikai 

kultúra fejlettségétől, valamint a társadalom egységességétől vagy megosztottságától is.
183

 

Lijphart arra is figyelmeztet minket, hogy a többségi és a konszenzusos eszme 

érvényesülése mindenekelőtt nem politikai rendszerek, hanem intézménycsoportok esetében 

figyelhető meg. A szerző diagramon rajzolta meg a többségi és a konszenzuális demokráciák 

kétdimenziós térképét, és ezen helyezte el az elemzésébe bevont országokat. Doktrínája 

alapvetően a nem konszenzuális, helyesebben inkább többségi demokráciákat különbözteti 

meg, a rendszerek egy hányada az első dimenzióban (horizontális hatalommegosztás) a 

konszenzusos, míg a második dimenzióban (vertikális hatalommegosztás) inkább a többségi 

elvet követi, és aztán fordítva.
184
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Ennek magyarázatára Lijphart kidolgozott egy öt plusz öt elemből álló 

kritériumrendszert, amelynek segítségével egy-egy adott politikai rendszer besorolható egy 

bizonyos kategóriába. A tíz ismertetőjegyet két dimenzióra osztotta fel. Az első dimenzió a 

végrehajtó hatalom ténykedésével és a pártrendszerrel, továbbá a végrehajtó hatalom és a 

pártok kontaktusával foglalkozik. Második dimenziója a „föderális-unitárius” elnevezést 

viseli, és azon áll, hogy a hatalom centralizált vagy decentralizált-e. Mind a két dimenzió 

szoros összefüggésben áll a legfontosabb politikai alapelvvel, a hatalommegosztás elvével. A 

hatalommegosztás problematikájából a jelen esetben releváns kérdések a végrehajtó hatalom 

és a törvényalkotás kontaktusát érintik. Lényeges, hogy a rendszerek többsége még az elmélet 

atyja szerint is vegyes mintát alkalmaz, a két alaptípus „vegytiszta” előfordulására csak 

szerény mennyiségben találunk konkrét példákat. A szerző fejtegetéseinek lényegét a nyugati 

demokratikus rezsimek besorolása jelentette, a kritériumrendszer is ezek alapján született 

meg.
185

 

Az első dimenzió öt kritériuma: „a végrehajtó hatalom koncentrációja egypárti 

rendszerben versus a végrehajtó hatalom megosztása többpárti rendszerben; a törvényhozó-

végrehajtó kapcsolatok, amelyekben a végrehajtó hatalom a domináns versus törvényhozás és 

végrehajtás konszenzusos egyensúlya; kétpárti rendszer versus többpárti rendszerek; többségi 

és aránytalan választási rendszerek versus arányos képviselet, és végül pluralista 

érdekcsoport-rendszerek versus összehangolt és korporatív érdekcsoporti rendszer, amelynek 

a célja a kompromisszum és egyeztetés.”
186

 

A második öt pont a föderális-unitárius dimenzióra vonatkozik: „egységes és 

centralizált kormányzat versus szövetségi és centralizált kormányzat; a törvényhozó hatalom 

összpontosítása egykamarás törvényhozásban versus törvényhozó hatalom két egyformán 

erős, de differenciáltabb kamarával; rugalmas alkotmányok, amelyeket egyszerűbb 

módosítani versus merev alkotmányok, amelyeket csak rendkívüli többséggel lehet 

módosítani; olyan rendszerek, amelyekben a törvényhozás döntései felett nincs bírói kontroll 

versus bírósági felülvizsgálat az alkotmánybíróságok vagy a legfelső bíróságok által, és végül 

központi bankok, amelyek függnek a végrehajtó hatalomtól versus független központi 

bankok.”
187

 

A lijpharti modell kétségbevonhatatlan rokonszenve a konszenzusos demokrácia iránt 

normatív vonatkozásokat is megmutat. A demokrácia többségi módozata szerint a demokrácia 
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nem más, mint egy többség általi kormányzás, amely a kizárás kevésbé demokratikus elvét 

részesíti előnyben. A plurális és kevésbé homogén országokban a többségi kormányzat 

nemcsak demokráciaellenes, hanem veszélyes is lehet, hiszen a kizárt rétegek megvonják 

lojalitásukat a rendszertől.
188

A két alaptípus között meghatározható lényeges és elemi 

differencia az, hogy míg a többségi rendszerek logikájában a relatíve homogén 

társadalmakban a választáson sikert elérő pártok nagyfokú felhatalmazást kapnak programjuk 

végrehajtására, a konszenzuális rendszerekben – elsősorban a társadalom és a politikai 

közösség megosztottsága folytán – olyan mechanizmusok jönnek létre, amelyek az egyes 

csoportok minél szélesebb döntéshozatali részvételét támogatják, valamint kiiktatják annak 

esélyét, hogy a kisebbségbe került csoportokat a többségbe kerültek kiszoríthassák a hatalom 

gyakorlásából.
189

 

Mint jeleztük, a konszenzusos demokrácia elsősorban a nyelvi és vallási nézőpontból 

is megosztott Hollandiára és Belgiumra jellemző. Ismert, hogy Belgiumban még a megszokott 

politikai szerveződések is vallon és flamand színtéren funkcionálnak, így fordulhatott elő, 

hogy 1999-től 2007-ig hatpárti koalíció volt, amelyet két szocialista, két liberális és két zöld 

párt alkotott. Hollandiában a szociáldemokraták 1994 és 2002 között a baloldali és a 

jobboldali liberálisokkal alkottak kabinetet, 2010-ben pedig a liberálisok a 

kereszténydemokratákkal léptek szövetségre, de őket kívülről a szélsőjobb támogatta. 

Aztán persze van olyan nézet is – a magunk részéről nem ezt a nézetet valljuk –, hogy 

Lijphart, aki 1984-ben, majd 1999-ben két hasonló munkájában fogalmazta meg az 

ideáltípusosnak tartott két modellt, egy újabb írásában a mintapéldánynak tartott Nagy-

Britannia (főleg 1945 és 1970 közötti állapotát tekintve) és Új-Zéland (főleg 1935 és 1996 

közötti állapotára vonatkozóan) példái mellett Magyarországot is megvizsgálná (2010 utáni 

állapotában), és szerepeltetné a többségi demokráciák között.
190

Itt azonban a hazánkkal való 

foglalkozást későbbi oldalakra halasztva a magunk részéről az alábbiakban a lijpharti életmű 

kritikai megítélésére szeretnénk koncentrálni. 

Márpedig a lipjharti modell kritikái között előkelő helyet foglal el 

Sartori
191

Összehasonlító alkotmánymérnökség című munkája, amely szerint a lijpharti modell 

nem rossz, de messzemenően nem tökéletes. Az olasz-amerikai szerző bírálja a pártrendszer 
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lijpharti leírását, mert szerinte, ha a pártrendszer strukturált, a preferenciák nem szóródnak 

szét, a többségi rendszerek ellehetetlenítik a kisebb pártokat, továbbá strukturált pártrendszer 

mellett az arányos választási rendszernek a pártok számát mérsékelő hatását a magában 

foglalt aránytalansági faktorok (parlamenti küszöb, voksok mandátumra váltásának formulája, 

választókerületek mandátumban mért nagysága) indukálják, sőt strukturálatlan pártrendszer és 

világos arányos választási rendszer mellett a pártok száma oly mértékben gyarapodik, 

amennyit a választási hányad engedélyez. Sartori szerint a többségi rendszerek akkor 

működnek megfelelően, ha kétpárti rendszert alakítanak ki, ez azonban egypárti kabinetet hoz 

létre, de ez nem garantált, mert a többségi rendszer alacsonyan tartja ugyan a pártok számát, 

viszont helybeli érdekeltségeket hangsúlyozó lokalizmust is eredményezhet. Másrészt az 

arányos rendszer nem színtiszta megjelenésében egyidejűleg nyújthat alkalmas mértékű 

reprezentativitást és kormányozhatóságot, tiszta formájában viszont feltűnő fragmentáltságot 

okozhat. Sartori ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöki 

rendszere az egyetlen masszívan életképesnek bizonyuló ilyen rendszer. Sartori arra a 

következtetésre jut, hogy az amerikai rendszer éppen alkotmánya ellenére, nem pedig annak 

köszönhetően életképes.
192

 

Ami azt illeti, Sartori nem sokra becsüli a lijpharti modell túlterjedését. Úgy fogalmaz, 

hogy a modell eredeti állapotában magyarázó jellegű volt, később azonban túlterheltté vált, 

amely sok beleerőltetett dimenziót már láthatóan nem bír el. Lijphart a jelek szerint túlzottan 

ragaszkodott modellje mindent magyarázó jellegéhez, a doktrína univerzalitásához, holott az 

legfeljebb a pártrendszerről ad korrekt tájékoztatást, amely pedig a választási rendszernek is 

következménye.
193

 

Az igazat megvallva Lijphart eredeti problémája a választási rendszerek problémája 

lehetett – és nekünk is ebből kell kiindulnunk a későbbiekben. Modelljeit eredetileg 

típusoknak tételezte, márpedig demokráciatípusoknak igencsak megfelelnek. Azt tudjuk – 

mondja Sartori –, hogy a típusokat logikailag és módszertanilag hogyan kell kezelni. A 

modellekről nemigen tudjuk, hogy micsodák, de feltételezhető, hogy sokkal fennköltebb 

státusú létezők.
194

 

Persze nem csupán terminológiai problémával állunk szemben, bár kétségtelen, hogy 

ha konszenzusos demokráciának nevezünk egy modellt, akkor nemigen mondhatjuk, hogy a 
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nem konszenzusos modell ezzel egyenértékű, vagy netán jobb lenne, hiszen az elnevezésben 

már értékítélet, döntés, szimpátia van. 

Ráadásul a konszenzusos vagy társulásos demokrácia működésének feltétele a 

politikai elitek együttműködése, koordinációja, és ha ez a feltétel eltűnik a konszenzusos 

demokrácia definíciójából, akkor a meghatározás nem lehet pontos. Azután a szegmentált 

társadalmak eredeti meghatározó jegyének Lijphart nem a társadalmi törésvonalak egyszerű 

kereszteződését, hanem ezek egymást felerősítő halmozódását tekintette, később azonban 

azokat a társadalmakat nevezte plurális társadalmaknak, amelyek éles társadalmi törésvonalak 

mentén virtuálisan elkülönült szub-társadalmakra oszlanak.
195

 

Sartori szerint a hatalom széttrancsírozásának felel meg az, ahogyan Lijphart a 

hatalmakat megosztja.
196

Hallgassuk csak azonban Liphartot! Mint jeleztük, a konszenzusos 

modellt nyolc összetevő alapján írja le, amelyek éles kontrasztot alkotnak a westminsteri 

modell többségi vonásaival. Mind a nyolc elem a többségi elv korlátozását célozza. 

Ez a nyolc elem megkívánja, vagy ösztönzi „a hatalom megosztását a többség és a 

kisebbség között (nagykoalíció), a hatalom megoszlását (a végrehajtó és a törvényhozó 

hatalom, a törvényhozás két kamarája, illetve számos kisebbségi párt között), a hatalom 

igazságos elosztását (arányos képviselet) és a hatalom formális korlátozását (a kisebbség 

vétója révén).”
197

 

Eszerint létezik a hatalom megosztása, a hatalom megoszlása, a hatalom elosztása és a 

hatalom korlátozása, és mindet szolgálja egy vagy több kritérium. Ennyi hatalomeloszlás 

azonban talán már túlzásnak tetszhet, hiszen a kisebbségek étvágyának megnövelésével, 

elszemtelenedésükkel, jelentőségüknek a ténylegesnél jóval nagyobb, esetleg blokkoló 

megmutatkozásával és egyéb számos nehézséggel jár. 

Ugyanakkor a többségi demokráciában is vannak akár intézményesnek is tartható 

korlátok, amelyek kedveznek a politikai kisebbségeknek, azaz a kisebbségi véleményeknek, 

mert – mint fentebb láthattuk – ha nem volnának ilyen korlátok, nemigen maradna fenn a 

demokrácia, ahogyan ezt az antik Athén példája, elméleti megfontolások, számos nyugati 

gyakorlat és Sartori fejtegetései is mutatják.
198
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Ezzel a demokrácia-felfogással eljutunk az amerikai alapító atyák, valamint 

Tocqueville és John Stuart Mill demokráciaelméleteiig, továbbá a többség zsarnokságának 

megakadályozására tett kísérletekig, amelyekről már szóltunk.
199

 

Ami azt illeti, a demokrácia megértése sokat változott az elmúlt fél évszázadban. A 

politikatudomány – mint fiatal tudomány – szemlélete is módosult a hatvanas-hetvenes évek 

és a nyolcvanas-kilencvenes évek között. Ma azonban mintha újból a determináltság, 

exportálhatatlanság és a helyi sajátosságok fokozott figyelembevétele uralná el a 

demokráciáról folyó diskurzust. 

Lijphart mindenesetre a kormányzati rendszereknek is nagy tudója. Az ezredfordulón 

ráadásul szintetizálta a politikai rendszerekről (demokráciák) és a kormányzati rendszerekről 

(parlamentáris és elnöki rendszerek) szóló elméleteit. Ezzel azt is kimutatta, hogy mely 

kormányformájú államok teljesítenek jobban a demokráciák világméretű versenyében. Ezzel a 

kérdéssel más szerzők is behatóan foglakoztak, és mi is visszatérünk majd rá a következő 

részben, de előbb azt tarjuk feladatunknak, hogy az eddig mondottak összegzéseként az 

államfőváltások általános szabályait foglaljuk össze. 

 

 

 

ÁLLAMFORMÁK, KORMÁNYFORMÁK ÉS ÁLLAMFŐVÁLTÁSOK 
 

 

 Értekezésünk első nagy részének eme utolsó fejezeteként az államformával és a 

kormányformával összefüggésben a világ államfőváltásainak egyfajta általános 

szabályrendszerét tekintjük át azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen a részletszabályok 

ismertetésére nem itt – hanem az adott országokról szóló fejezetben – van mód, és még a 

legszükségesebb mondandókat is legfeljebb vázlatszerűen adhatjuk elő, miközben erre a 

fejezetre még így is aránytalanul sok jut. Nem kezdhetünk azonban a gyakorlatok 

                                                 
199

 Itt annak leszögezése lehet érdekes, hogy Lijphart munkásságával már kezdetben nemes célokra törekedett. A 

koherens és módszeres demokráciakutatások hajnalán az volt a célja, hogy szembeszálljon a kor meghatározó 

tételével, melyet mindenekelőtt a nagyhatású Gabriel Almond vallott, miszerint a jól működő demokráciák brit 

vagy skandináv típusúak, és az arányos választási rendszerek koalíciós kormányokat eredményezvén rosszul 

működnek. Lijphart ellenpéldája hazája, Hollandia volt, később azonban az itt felfedezett igazságok erejét 

kiterjesztette Svájcra, Belgiumra, Ausztriára, sőt még az egykori Libanonra is.
199

Kimutatta, hogy demokrácia 
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ismertetésébe anélkül, hogy ezen általános szabályokra legalább egy futó pillantást ne 

vetnénk. 

 Vizsgálódásaink első csoportjába az államfői megbízatások jellegének és 

időtartamának összefüggései tartoznak, majd az államfőválasztások általános szabályai 

kerülnek a figyelem fókuszába, és végül az egyes különlegességekre térünk ki – röviden. 

Az államfői megbízatás időtartamára vonatkozóan először annak leszögezése érződik 

szükségesnek, hogy monarchiákban az államfői megbízatás gyakorlati időtartamát 

természetesen nem az alkotmány, nem is a törvények, s még csak nem is a szokásjogi normák 

határozzák meg. Ezek az alkotások ugyanis az emberi teremtés produktumai, márpedig a 

császár, a király, a nagyherceg vagy más fejedelem életének terjedelme ugyanúgy nem 

ezeken, és nem is sajátmagán, vagyis rajta áll, ahogyan bármely más ember életéé sem. Egy 

uralkodó általában addig van a trónon, míg meg nem hal – hacsak idő előtt le nem mond, vagy 

más módon el nem távolítják, leszámítva az egészen különleges eseteket.
200

 

Ezzel szemben a köztársaságok államfői ember által meghatározott – törvényekben, 

vagy magában az alkotmányban lefektetett – konkrét ideig töltik be funkcióikat. Egy 

köztársasági elnöki ciklus általában négy, vagy öt, vagy hat, vagy hét év, de természetesen az 

államfő egy köztársaságban is távozhat idő előtt, ha lemond, vagy más módon eltávolítják, 

vagy meghal.
201

 

A közjogtörténet számtalan különleges esetet ismer, de egy államfői megbízatás 

köztársaságok esetében az alkotmányban precízen rögzített szokott lenni, és ritka, hogy 

egyetlen államfői ciklus hosszabb legyen az amúgy is igen ritkán megengedett hét évnél. 

Ismeretes ugyanakkor, hogy a weimari alkotmány első változata a birodalmi elnök 

mandátumát nem kevesebb, mint tíz évben jelölte meg (aztán még a hatálybalépésig ez végül 

hét évre csökkent), és ismerünk olyan példákat is, amikor egy köztársasági államfőt élete 

végéig a posztján hagynak (az első Csehszlovák Köztársaságban Masaryk elnök kapta meg 

ezt a különleges tisztességet, a kommunista Jugoszláviában pedig Tito elnök érdemelte ki az 

életfogytig tartó szolgálatot).
202

 

Ismert ugyanakkor számtalan olyan példa is, hogy egy köztársaság elnöke korlátlan 

újraválaszthatóságát kihasználva élete végéig – vagy legalábbis nagyon hosszú ideig – 

                                                 
200

 Számos különleges eset fog szóba kerülni a későbbiekben, ideértve – mondjuk – Malaysia példáját is, 

amelyről ugyancsak később szólunk. 
201

A hivatalviselésre való alkalmatlanság kimondása ugyancsak a mandátummegszüntető okok között szerepel, 

amint erről egy következő fejezetben szó lesz. 
202

 Utóbbi esetben ez e tény – a konkrét személy nevének szerepeltetésével – az alkotmányba is bekerült. Európai 

jogtörténeti példák ugyanakkor elsősorban nem ebben a dolgozatban kapnak helyet. 
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hivatalban marad, mert az időről időre bekövetkező ciklusvégi államfőválasztásokat rendre 

megnyeri.
203

 

A köztársaság államfőjéből egyfajta állandó elnököt csináló rendszerek visszásságai 

kézenfekvőek, ezért még a legkitűnőbb demokráciák is feltűnően igyekeznek az ilyen 

helyzetek elkerülésére, még akkor is, ha a hagyományok és a politikai kultúra nem 

feltételeznék egyfajta autoriter típusú elnökösködés kialakulását. Ezért a világ számos 

köztársasága ma már alkotmányában tiltja az államfő kétszeri újraválaszthatóságát, és ma már 

a demokráciák általában – egymás után – legfeljebb két elnöki megbízatást engedélyeznek. 

Az egyszeri újraválaszthatóság megengedése, illetve a többszöri újraválaszthatóság 

tilalma a politikai alkotmány egyik legérdekesebb jelensége, tekintettel arra, hogy e jelenség 

egyértelművé válása és rögzülése különös közjogtörténeti fordulatok eredménye. A 

megítélése azonban ma sem teljesen egyértelmű. 

Nyilvánvaló, hogy a választhatóság – egy vagy két terminuson túli – kizárása a passzív 

választójog korlátozása, egyben az aktív választójoggal élni kívánó választók – legyenek azok 

akár az egész elektorátus, akár valamely választói testület tagjai, vagy (mint Magyarországon) 

egy parlament képviselői – szabadságának korlátozása. Az is igaz, hogy (esetünkben) az 

államfő bizonyos időn túli megválaszthatóságának kizárása nem csupán a választóinak 

szabadságát, hanem tágabb vonatkozásokban az egész elektorátus szabadságát korlátozó 

tényező, hiszen e szabály érvényesítése adott esetben megakadályozza a nemzetet abban, 

hogy – adott esetben – olyan államfője legyen, akit elsődlegesen szeretne magának. 

Egyértelmű ugyanakkor az is, hogy a választhatóságot kizáró szabály mindenki 

számára kellő időben megismerhető mivolta, vagyis jogszabályi egyértelműsége lehetővé 

teszi a választásra jogosultak számára, hogy a korlátozással kalkuláljanak. Végül a minden 

jogszabályra normatíve jellemző objektivitás éppen a kibúvókat és kivételeket zárja ki, és ez 

„igazságossá” teszi a rendszert.  

A kérdés azonban nem az, hogy a korlátozás igazságos-e, hanem az, hogy szükséges-e. 

A szükségesség sürgető kérdése mindenekelőtt az elnöki rendszerekben merült fel. 

Az Egyesült Államokban 1951 óta hatályos e korlátozás.
204

 A latin-amerikai országok 

többségében ugyancsak megtaláljuk e megoldást, méghozzá többféle módon. Léteznek 

                                                 
203

 Sok esetben az efféle elnökválasztások tisztasága alapvető aggályokat vet fel, a negatív példákat 

mindenekelőtt az egykori Szovjetunió közép-ázsiai utódállamaiban, vagy éppen európai utódaiban (Belarusz, 

Moldova, vagy maga Oroszország) találjuk meg, de a néhai Chavez elnök Venezuelája is szóba hozható (utóbbi 

országról a következő nagyobb rész egy kései fejezetében lesz szó). 
204

 Az Egyesült Államok Alkotmányának 22. kiegészítése az ismert események nyomán, vagyis Roosevelt elnök 

negyedik terminusra való megválasztása után merült fel parancsolólag, és a bonyolult, hosszadalmas 

alkotmánymódosítási procedúra végén az objektív szabály tökéletesen tisztázódott, amennyiben – mindent 
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országok, ahol az elnök korlátlanul újraválasztható; vannak olyan államok, ahol az elnök csak 

egy ciklust szolgálhat; továbbá olyan országok példái is ismertek, ahol az újraválasztás kizárt 

ugyan, de egy következő terminusra a volt elnök ismét megválasztható.
205

 Valójában csak 

nagyon kevés ország sorolható abba a negyedik kategóriába, amelyben az elnök 

újraválasztása megengedett ugyan, de csak egy ciklusra vonatkozóan, és a volt elnök egy 

későbbi terminusra sem térhet vissza.
206

 

Ugyanakkor a politikai alkotmány számára éppen a célszerűség szempontjából a 

legfontosabb kérdés mégiscsak az, hogy az államfői újraválaszthatóság korlátozása az 

államfőt a végrehajtó hatalom vezetőjének minőségében korlátozza-e, vagy e korlátozásnak az 

elnöki rendszerhez hasonló értelme megvan-e a parlamentáris kormányrendszer körülményei 

közepette is. Amikor az államfőt – a parlamentáris kormányforma jellegzetességeinek 

megfelelően – nem a végrehajtó hatalom fejeként, hanem az állam fejeként kell tekintenünk, 

akkor az újraválasztás korlátozása egészen más indokok és megfontolások alapján merülhet 

fel. Nem arról van szó, hogy az újraválasztás az egyik vagy a másik kormányzati rendszerben 

indokolt vagy indokolatlan lenne, hanem arról, hogy nyilvánvalóan más okok szólnak a 

korlátozás mellett a parlamentáris kormányforma államaiban, mint a prezidenciális rendszer 

országaiban. 

Nem véletlen, hogy kezdetben a fél-elnöki rendszerekben az újraválaszthatóságot 

semmilyen formában nem zárták ki, és e szisztéma szerint eredetileg egy elnök annyiszor és 

addig lehetett elnök, ahányszor és ameddig csak bírt.
207

 Ez a helyzet azonban a közelmúltban 

megváltozott, és Franciaország is az elnöki mandátum maximalizálását vezette be.
208

 Újabb 

                                                                                                                                                         
összevetve – egy elnök adott esetben még kivételes körülmények között is legfeljebb tíz (kettő plusz kétszer 

négy) évig töltheti be az Egyesült Államok elnökének pozícióját. 
205

 Az országok első csoportjára Paraguay példáját, a második csoportra Honduras példáját (2009-ig), a harmadik 

csoportra pedig Bolívia vagy Brazília példáját hozhatjuk fel. 
206

 Ilyen egyértelmű szigorúsággal rendelkezik erről – mint jeleztük – az Egyesült Államok alkotmánya. 
207

 Ennek nagyrészt az általános francia közhatalom-felfogás és részben de Gaulle hatalom-szeretete az oka. De 

Gaulle a saját személyét kellő érzékkel képzelte bele a legfőbb hatalmi pozícióba, de a rendszer hosszú ideig az ő 

személye nélkül is csak úgy volt elképzelhető, ahogyan azt ő maga a maga számára megalkotta. A történelmének 

egyes szakaszában ugyancsak fél-elnöki útra lépett Finnországban (megszorításokkal), Portugáliában (bizonyos 

fokig) és Srí Lankán szintén nem merült fel az újraválasztás korlátozása. Felmerült ugyanakkor a kelet-európai 

és közép-ázsiai fél-elnöki rendszerekben, ahol ugyanakkor a korlátozást vagy referendummal oldották fel (mint 

ez Belarusz példája mutatja), vagy – esetleg ugyancsak referendummal vagy „rendes” alkotmánymódosítással – 

az elnöki mandátum  időtartamát hosszabbították meg (például Oroszországban, ahol az alkotmány csak egyszeri 

újraválasztást tesz lehetővé, de egy ciklus kihagyásával az egykori államfő újból visszatérhet, és újabb két 

cikluson keresztül szolgálhat). 
208

 Az V. Köztársaság történetének legnagyobb, átfogó alkotmánymódosítása (teljes alkotmányrevíziója) során 

2008 szeptemberében az alkotmányozó ezt a szent tehenet sem kímélve az elnöki mandátum legfeljebb egyszeri 

meghosszabbítását tette lehetővé, és persze immáron csupán öt évvel. 
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időkben megfigyelhető az a tendencia, hogy a parlamentáris berendezkedésű országokban 

egyre inkább meghonosítják az államfői megbízatás időtartamának ilyesfajta korlátozását.
209

  

Mint ezt a dél-amerikai példák mutatják, az elnöki rendszerben e korlátozás a 

diktatúrától való félelem kioltását szolgálta. Nem kell a szomorú latin-amerikai példákat 

egytől-egyig számba vennünk e félelem indokoltságának megértéséhez, hanem elegendő az 

elnöki kormányforma rendszer-specifikus jegyeire utalnunk, hogy a korlátozás indokoltsága 

érthető legyen.
210

 Parlamentáris körülmények között azonban e korlátozás nem a végrehajtó 

hatalmat, hanem az államfői hatalmat korlátozza. Tekintve, hogy a parlamentáris rendszer 

államfőjét nem fenyegeti – és kevés eséllyel csábítja – a diktátorrá válás esélye, mert az 

alkotmány nem ad a kezébe klasszikus végrehajtói jogosítványokat, a mandátum időbeli 

korlátozása nem az elnöki rendszerben reális veszély megelőzését szolgálja
211

. A mandátum 

idejének ésszerű időbeli korlátja a parlamentáris rendszerben annak elkerülését teszi lehetővé, 

hogy az államfő valamiféle „örökös köztársasági elnök” legyen.
212

 Ennek értelme pedig az 

államformában van.  

Mivel az államforma az államfői hatalom jellegén múlik, a köztársasági útra lépett 

parlamentáris berendezkedésű államok az „örökös köztársasági elnökség” kialakulásának 

megakadályozásával a királyság vagy kvázi-királyság kialakulását akadályozzák meg.
213

 

Tekintettel arra az igen csekély különbségre, amely a monarchiák és a köztársaságok között 

ezen a téren egyáltalán felfedezhető (nem beszélve azokról a „köztes esetekről”, amelyek 

esetében még e viszonylag egyszerű kérdést, az államforma kérdését sem könnyű 

eldönteni),
214

a mandátum korlátozását bizonyos fokig minden ellenkező megfontolás ellenére 

is indokoltnak kell tartanunk. 

                                                 
209

 Olyannyira, hogy a trend immár általánossá vált. 
210

 Sartori úgy gondolja, hogy a diktatúrától való félelem alapján korlátozott elnöki mandátum nem minden latin-

amerikai országban indokolt. Szerinte ilyen megfontolás alapján az elnöki mandátum egyetlen ciklusra 

korlátozásának Kolumbia, Ecuador, El Salvador és Honduras esetében van (vagy volt) értelme, de például Costa 

Rica esetében nincs (illetve nem volt). A másik végleten viszont oktalanságnak tűnik fel, hogy Nicaraguában, 

Paraguayban és a Fülöp-szigeteken nem alkalmaznak semmilyen korlátozást. Lásd SARTORI, Giovanni: 

Ingegneria constituzionale comparata, il Mulino, Bologna, 1995, magyarul Összehasonlító alkotmánymérnökség 

(fordította: Soltész Erzsébet), Akadémiai, Budapest, 2003. p. 206.   
211

 Annál is kevésbé, mert például a checks and ballances elvére épülő Egyesült Államok prezidenciális 

kormányzati rendszerében az elnöknek természetesen semmi esélye nincs arra, hogy diktátorrá legyen. 
212

 Lásd KOVÁCS Virág: A köztársasági elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 29/A. § kommentárja. 

IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 27. margószám. 
213

 Erről ugyancsak lásd KOVÁCS Virág: A köztársasági elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 29/A. § 

kommentárja. IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 27. 

margószám. 
214

 A nemzetközi példák közül itt csak a középkori lengyel „köztársaság” példáját, a Velencei Köztársaság 

példáját vagy a közelmúlt Franciaországának „monarchikus köztársaság” jellegét említjük. Malaysia példája 

ugyanakkor arra tanít, hogy a trónörökösök közüli választással a királyságot is lehet „köztársaságiasítani.” 
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A korlátozás kétségtelen előnye mindazonáltal azzal a hátránnyal jár együtt, hogy az 

olyan kedvelni való, a közönség által szeretett, és diktátori beidegződésekkel a legkevésbé 

sem rendelkező vagy vádolható személyiségek, akiket a nép szívesen látna huzamosabb ideig 

is a legmagasabb poszton, ilyen szabályozás mellett ugyancsak elesnek a „továbbszolgálás” 

lehetőségétől.
215

 Ezt – ha nem is a köztársasági államforma, hanem a köztársasági eszme 

védelmét tekintve – megfizethető árnak kell tartanunk. 

A fentiekre is tekintettel az újraválasztás megtiltása nem is elsősorban a „normális 

ügymenet” sorában, hanem a rendkívüli állapot körében értékelendő. Tekintettel arra, hogy az 

emberi fantázia – különösen a hatalom közelében – a maga gyarló mivoltában képes annak a 

hajlamnak is engedni, hogy a kisebb hatalomból nagyobbat, a nagyobból pedig még 

nagyobbat kreáljon, garanciális jelentősége van annak, hogy az államfői hatalom semmilyen 

körülmények között, még rendkívüli vagy különleges szituációkban, vészhelyzetben, háborús 

körülmények között vagy súlyos természeti katasztrófák idején sem hosszabbítható meg – 

egyetlen pillanattal sem.
216

 

Az elnöki rendszerekben az újraválasztás megtiltása ugyanakkor azzal a 

következménnyel is jár, hogy az újraválasztásáért küzdeni nem kényszerülő elnök egyfajta 

„béna kacsává” válik, amennyiben aligha képes új iniciatívákkal, új lendülettel, új 

programokkal élénkíteni a maga államvezetői időszakának végnapjait.
217

 Az amerikai 

terminológiából ismert kifejezés azonban nem alkalmazható a parlamentáris rendszer 

államfőjére, legfeljebb abban az értelemben, hogy a második mandátumának végéhez 

közeledő parlamentáris államfő is könnyen „a múlt emberévé”, kiszolgált politikussá válhat a 

közszereplők szemében – és némiképp talán a közvélemény megítélésében is.
218

 

                                                 
215

 Talán – például – az olasz Sandro Pertini személyisége jól jeleníti meg ezt az államfői karaktert, és esetleg 

utalhatunk arra, hogy Göncz Árpád alakja éppenséggel ezt a fajta államfői szereptípust példázta a magyar 

közönség nagyobbik részének szemében. Itt azonban le kell szögeznünk, hogy az olasz alkotmány éppenséggel 

nem tartalmaz korlátot az elnök újraválasztását illetően (bár az elnököket – egy esetet kivéve – sosem 

választották újra), inkább az elnök józan belátása játszik szerepet, és azt is rögzítenünk kell, hogy természetesen 

Göncz Árpád sem igényelt volna hasonló engedményt (és egy esetleges ilyen értelmű alkotmánymódosítást), 

amint ezt ő maga a kérdés felmerültekor többször is nyilvánosan világossá tette. A korlátlan újraválasztást 

megengedő olasz és az egyszeri újraválasztást megengedő hatályos magyar alkotmányt ebben a tekintetben csak 

az teszi egymáshoz hasonlóvá, hogy mindkét köztársaság elnöke „közvetett” (törvényhozási) választással kerül 

hatalomba (Itáliában – a kibővített – mindkét ház, hazánkban pedig az egyetlen kamera választása 

következtében). 
216

 Lásd erről e dolgozat későbbi megállapításait a hatályos magyar helyzetet elemző fejezetben. 
217

 Természetesen a fél-elnöki rendszer köztársasági elnökét is fenyegetheti ez a veszély, amennyiben az adott 

fél-elnöki rendszerben a többszöri újraválasztást tiltják, és az elnök a második mandátumát tölti. 
218

 A közvélemény általában – bizonyos megfigyelések szerint – körülbelül egy évtizedig „képes elviselni” egy 

arcot, amennyiben – demokratikus körülmények között – végső soron a közvéleményen múlik, hogy az a 

bizonyos arc meddig szolgálhatja a közt. Államfők esetében ez az „elviselhetőségi” idő nagyban kitolódik, 

köszönhetően az államfői tisztség szenioritásának és tekintélyének, valamint annak a nyilvánvaló körülménynek, 

hogy az államfő a mindennapi politikában jóval kevésbé kopik el, mint rajta kívül szinte bárki, aki 

közszerepléssel járó közfunkciót vállal el.  
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Meg kell említenünk, hogy van olyan nézet is, mely szerint az államfői mandátum 

hosszúsága illetve rövidsége, valamint az újraválaszthatóság engedélyezése illetve kizárása 

összefügg egymással. Mindenekelőtt az elnöki rendszerű államokban merülhet fel ennek az 

összefüggésnek az indokoltsága, még akkor is, ha az elvi jelentőségű tételt az empíria nem 

mindig igazolja. Az újraválaszthatóság megengedésének vagy megtiltásának szabályait a 

leghatásosabban Sartori veti egybe az elnöki mandátum hosszával – az elnöki rendszerű 

országok hagyományában.
219

 

Sartori egyértelmű összefüggést állapít meg az elnöki mandátum hossza és az 

újraválaszthatóság megengedése vagy megtiltása között, ezt az összefüggést azonban a 

magunk részéről nem látjuk igazoltnak. Úgy véljük, hogy Sartori csupán néhány ország 

példájából von le túlzottan messzemenő következtéseket, amelyek azonban nem igazak a 

legtöbb esetre. Helytálló például az a megállapítása, hogy „ésszerűnek tűnik (fel) az argentin 

kompromisszumos megoldás, amelynek értelmében az elnök hivatali idejét hat évről négyre 

csökkentették, cserébe viszont lehetővé tették az azonnali újraválasztást,”
220

de a felfedezett 

összefüggés Argentínán kívül legfeljebb csak néhány esetben figyelhető meg, és magában 

Argentínában is csak egy adott időszakra állítható fel. 

Nem általánosan jellemző jelenségként tehát, de bizonyos történelmi szituációkban 

felfedezhető az a hagyomány, hogy az alkotmányozók vagy rövid (általában négyéves) elnöki 

terminust írnak elő, és megengedik az újraválasztást (ilyen Argentína hatályos alkotmánya), 

vagy hosszú elnöki mandátumot (5-6 év) engednek, és nem teszik lehetővé az újjáválasztást 

(amint ezt Argentína egykori, 1853-as alkotmánya rögzítette). Ugyancsak előfordul, hogy az 

alkotmányok nagyon hosszú ciklust engednek meg (mint Chile 1980-as alkotmánya – 8 év), 

és az elnök későbbi visszatértét is kizárják (így rendelkezik a mexikói alaptörvény is). 

Létezik azonban sok ellenpélda. 1990 és 1994 között például Chilében a terminus 

négy év volt – az újraválasztás kizárásával. A Fülöp-szigeteken 1987 óta hatéves a terminus, 

az újraválasztás mégis megengedett. Paraguayban ötéves a ciklus, és van újraválasztás, 

Peruban azonban ugyancsak ötéves a terminus, és nincs újraválasztás. Létezik olyan eset, 

hogy a terminus rövid (4 év), és mégsem lehet újraválasztani az elnököt (mint például 

Kolumbiában 1886-tól), sőt olyan eset is van, hogy a terminus ugyancsak rövid (4 év), és még 

az elnök későbbi visszatérte sem megengedett (ilyen eset volt Honduras példája 1982-től). 
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Bolívia közelmúltbeli esete ugyancsak említést érdemel. E dél-amerikai ország 1967-

es alkotmánya – a kolumbiai alkotmányhoz hasonlóan – csupán négyéves megbízatást 

engedett az elnöknek, az újraválasztás kizárásával, de az ország történetének első 

alkotmánymódosító népszavazásán, 2009. január 25-én elfogadott új szabályozás szerint az 

elnöki mandátum öt év, és a hivatalban lévő elnök is újraindulhat a választásokon.
221

 Hasonló 

népszavazási kezdeményezés Hondurasban egy sajátos puccs következtében nem járhatott 

sikerrel.
222

 

Az elnöki rendszerek példái hosszan sorolhatók, de nem a dél-amerikai kontinens 

hagyományainak bemutatása a célunk, hanem annak érzékeltetése, hogy a mandátum hossza 

és az újraválaszthatóság megengedése legfeljebb elvi jelentőségű összefüggést mutathat, ám 

ennek gyakorlati megvalósulását az említett példákban nem tudjuk felfedezni. 

Az államfői továbbszolgálhatóság tilalmának értelmezése ugyanakkor nem 

„putyinizálódhat” az extrémitásig. Ez következik az antik Róma legfeljebb két mandátumot 

lehetővé tevő egykori hagyományából, a sorshúzást előíró és a cserélődést lehetővé tevő 

politikai rekrutáció évezredes értelméből, továbbá bizonyos fokig a népszuverenitásból is, és 

mindenképpen a köztársasági tradíció eszméjéből. A respublika, de a monarchia szelleme sem 

engedi, hogy a jog estleges kiforratlan megfogalmazásaival a köztársaság jogértelmezéssel 

megbízott tisztségviselői visszaéljenek. 

A korlátlan tovább-szolgálat elkerülése illetve kizárása mellett az államfőválasztások 

választási szabályai érdemelnek különös figyelmet. Az államfőváltás választási rendszereit az 

teszi különlegessé, hogy esetünkben monokratikus választásokról van szó, vagyis egy 

mandátumért folyik a harc 

Márpedig a választási rendszerek osztályozására, mint ismert – figyelemmel az 

arányossági kritériumokra –, két fő fogalom használatos: a választási formula és a 

választókerület kiterjedtsége. A választási formula arra ad választ, hogy milyen 

mechanizmusban változnak az egyedi szavazatok mandátumokká. Három alaptípusát 

különböztetik meg a politológiai elemzések, s ezeken belül különféle alvariációk szerepelnek, 

melyek esetében már az osztályozási szempontok gazdagságával találkozunk. E három 

alapvető csoport: a többségi, az arányos (PR) és a köztes-egyedi, félig arányos választási 

formulák.
223
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 Az elnevezések és maga az osztályozás is az angol nyelvű szakirodalomból származnak. A terminológia 

magyar megfelelőjét olykor nem könnyű megjelölni. Így pl. a többségi rendszer angol megfelelője: majoritarian 
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 A modern többségi rendszerekben egyéni politikusok versenyeznek egymással egyéni 

választási körzetekben. Ez a történetileg legkorábban kialakult angolszász modell – az eredeti 

területi közösségi értékrend fokozatos feladásával – formailag a személyes politikai 

kvalitások és az ehhez kapcsolódó ideológiai-értékrend alapú különbségek mérlegelésére 

alapozódik.
224

 A pártkötődés e rendszerekben nagyon különböző lehet a politikai tradícióktól 

függően. Ebben a modellben a képviselet egy-egy terület lakosságához kötődik, és a képviselő 

a maga által választott politikai közösség ideológiai közegében a maga lelkiismerete szerint, 

de körzete érdekeire is figyelemmel alakítja ki álláspontját a parlament elé kerülő ügyekben. 

A modern pártok és pártrendszerek ma már inkább csak a területiség technikai jegyeit őrzik, a 

meghatározó elem itt is a képviselők mögött kitapintható politikai és pártszervezeti tagoltság. 

A politikus személye nem válik kikapcsolhatóvá, hiszen ez a kiválasztási metódus mindig is 

megőrzi a hús-vér politikusi személyiségből adódó előnyöket, és persze buktatókat is. 

 A többségi rendszereken belül alapvető különbség van az abszolút (majoritásos) és a 

relatív (pluralitásos) többségi formula között. Az abszolút többségi rendszerek technikai 

formái között említhető az alternatív szavazatos (csak Ausztráliában alkalmazott)
225

és a 

kétfordulós (például Franciaországban alkalmazott) megoldások.
226

 Ezek lényege, hogy a 

választás végül csak néhány, jellemzően két jelölt között történik, s így a győztes csaknem 

mindig számszerű többséget tudhat maga mögött még akkor is, ha támogatóik preferenciái 

értelemszerűen nagyon különböző intenzitásúak. Itt ugyanis jórészt a másodlagos 

                                                                                                                                                         
vagy plurality; az előbbi abszolút többséget jelent (50 %-ot meghaladót), az utóbbi pedig relatív (50 százalék 

alatti, de a legnagyobb arányú) többséget takar. Az arányos választási rendszerekre általába a PR (proportional 

representation) megjelölés használatos. 
224

 A gyökerek a középkori angol, később brit parlamentig nyúlnak vissza. 1430-ban törvény szabályozta, hogy a 

választójog a földtulajdonhoz igazodott, és csak bizonyos érték felett adatott meg a választás joga a közrendűek 

házába a megyei beosztás alapján. A kereskedő és iparos polgárság évszázados politikai küzdelemben harcolta ki 
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Systems. A Comparative and Theoretical Introduction. Routledge, 1992., pp. 44-68., valamint George Macaulay 

TREVELYAN: English Social History. Penguin Books, 1967. pp. 522-563. 
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 A szavazók az egyéni jelölteket preferenciáik alapján rangsorolják. Az  a jelölt nyer, aki a preferenciák 

összegezése alapján abszolút többséget szerez, ilyen jelölt hiányában a leggyengébb jelöltet törlik, és a rá leadott  

másodlagos preferenciákat elosztják a fennmaradó jelöltek között. Ezt az eljárást addig folytatják, míg nem 

találnak abszolút többséget élvező jelöltet. Ez a formula kiküszöböli a második fordulót, és kikapcsolja a pártok 

hatalmát a jelöltek visszaléptetése tekintetében.    
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a pártok alkuviszonyaira épülő előzetes politikai szövetségeket. Ezt a módszert jobbára csak elnökválasztások 

esetében alkalmazták (Franciaországban, Portugáliában és Ausztriában)  Ld. A. Lijphart, op.cit. pp. 18-19. 
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preferenciák alapján történik a mandátum elnyerése. A pluralitásos formulák (az USA-ban és 

az Egyesült Királyságban) az első preferencia alapján a legtöbb szavazatot elnyerőknek 

juttatják a mandátumot, és ez a jelöltek számától és támogatottságától függően nagyon 

szóródó százalékos támogatottságot takarhat, ami jellemzően 30-50 százalék közötti. 

 A többségi rendszerek  nemzetközi összehasonlításban kisebbségben vannak: egy – 

Arend Lijphart által koordinált – nagyszabású komparatív elemzésben a demokratikus 

hagyományokkal rendelkező huszonhét ország közül csupán hét rendelkezett ilyen 

szisztémával. Ezek arányossági foka összefügg a versengő pártok számával, a 

választókerületek közötti különbségekkel, a választói magatartással, a preferenciák területi 

eloszlásával, illetőleg e jellemzők véletlenszerű kombinációival. Ritkán fordul elő, hogy a 

szavazatelső nem mandátumelső, vagyis a nagyobb országos támogatottságú párt kevesebb 

mandátumot szerez, mint sikertelenebb riválisa.
227

 

 E szisztémáknak másik, politológiailag releváns hatásuk az, hogy zárják a politikai 

rendszert, vagyis megnehezítik a kis pártok képviselethez jutását. E formulában tehát 

értelemszerűen nincs szükség a jogi küszöb alkalmazása, ehelyett inkább a jelöltállításnál 

építhető be szelekciós gát. A küszöb alkalmazása kivételes jellegű.
228

 A pártrendszerbe való 

bekerülés szinte lehetetlen, így aztán a többségi rendszerek status quo-orientáltak. A 

hatásmechanizmus másik oldala legalább ennyire fontos, nevezetesen, hogy a formula 

kedvezményezi a nagy pártokat, s tendenciájában előnyhöz juttatja a legerősebb pártot. 

További, a választás-politológiai elemzések által igazolt következménye a már említett 

hajlama az aránytalan eredmények kiváltására, valamint az, hogy a többpárti struktúra 

kialakulásával szemben hat. Történetileg nem volt ritka a többmandátumos kerületi beosztás, 

ami az itt vázolt hatásokat még erőteljesebben reprezentálta. Ma már e formula jegyében 

többnyire egymandátumos egyéni választókerületi beosztásban zajlik a pártversengés. Az 

ilyen kerületnagyság pedig némiképp gátolja az aránytalan eredmények kialakulását. 

Államfőválasztás esetén értelemszerűen ezért csak többségi lehet a szisztéma (és nem 

pedig az arányos rendszer), és csak az egymandátumos kerület analógiája áll, vagyis a single 

transferable vote (STV) nem, de az alternatív szavazat elvileg igen. Az országot eképpen mint 

egy kerületet érdemes felfogni. 
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Érvényességi küszöb? Második forduló? Ahány ország, annyi szabályozás. Az USA 

elnökválasztása mindenesetre egyfordulós, de elektoros (hogy abszolút többséges-e, arra 

általában igen a válasz, mert – kevés kivételtől eltekintve – rendszerint csak két jelölt van, így 

a relatív többség abszolút többség is, és az elektoroknak kötelező a szavazás). 

A nigériai módszer alapján például az „elnöknek a megválasztásához többségre és a 

szavazatok arányos területi megoszlásának előírt minimumára volt szüksége.”
229

Ez a módszer 

elősegíti, hogy az elnök minél több etnikai csoport támogatását élvezze, és a nép pontosan 

olyan elnököt szeretett volna, aki a „konfliktusok helyett a kiegyezésre hajlik.”
230

 

Srí Lanka lakosai a preferenciaszavazás módszerét alkalmazhatták, tehát minden 

szavazó több jelöltre szavazhatott preferencia-sorrendben. Ezt követően, ha az „első 

helyezettek közül egyik jelölt sem érte el az abszolút többséget, a két legsikeresebb jelöltet 

összevetve rövidesen sor került a második fordulóra.”
231

A két legjobb jelölt közül pedig az 

nyert, aki megszerezte a szükséges többséget. 

Mint majd az egyes ország-tanulmányokban részletesebben is látni fogjuk, 

Argentínában az elnök és az alelnök négyéves ciklusra választatnak, és azonnal 

újraválaszthatók, vagyis egy alkalommal két egymást követő ciklust is betölthetnek. 

Amennyiben két egymást követő ciklusra már megválasztották őket, onnantól kezdve 

legalább egy ciklust ki kell hagyniuk, míg újból választhatókká válnak. Az elnök és az alelnök 

választása közvetlen és kétfordulós, de abban az esetben, ha az első fordulóban a legtöbb 

szavazatot kapott jelölt a szavazatok több mint 45%-át megszerzi, nem tartanak második 

fordulót.
232

Ráadásul amennyiben az első fordulóban egy jelölt úgy szerzi meg a szavazatok 

legalább 40%-át, hogy legalább 10%-kal megelőzi a sorban utána következőt, ez szintén 

elégséges ahhoz, hogy már az első fordulóban elnökké vagy alelnökké választódjék.
233

 (Ez a 

két szabály alkalmazódott a jelenlegi elnök 2007-es megválasztásakor és 2011-es 

újraválasztásakor is.)
234

 

Brazília esetében az elnök és az alelnök megválasztása – az éppen aktuális elnöki 

megbízatás végét jelentő évet megelőző évben – ugyancsak párhuzamosan történik. Az első 

fordulót október első vasárnapján, az esetleges második fordulót október utolsó vasárnapján 
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tartják. Az elnök megválasztásával egyidejűleg a vele együtt induló alelnököt is 

megválasztják.
235

Mindkettőjük mandátuma négy évre szól, és a megválasztást követő év 

január elsején kezdődik.”
236

Az elnök, vagy aki a ciklusa közben az előző elnök helyébe lépett, 

újraválasztható egy soron következő elnökségi ciklusra.
237

 

Érdekeségképpen jelezzük, hogy – ahogyan később szó lesz róla – Dominikában az 

előző, 1978-as alkotmány értelmében az elnököt még a törvényhozás választotta öt évre. 

A trinidad és tobagói alkotmány az elnökjelölt ajánlását a jegyzékében részletezett 

formai követelményekhez köti. Jelöltet az elektori kollégium – vagyis a törvényhozás két 

házának összes tagjából álló, alkotmánymódosításra is feljogosított testület – több tagja 

ajánlócédulán indíthat, ezen a jelölt teljes nevén, lakcímén és foglalkozásán (!) kívül 

szerepelnie kell az őt ajánló kollégiumi tagok (képviselők) által képviselt 

választókerületeknek is.
238

Abban az esetben, ha a megadott határidőig egyetlen jelöltet 

állítottak, az elektorok kollégiumának elnöke egyszerűen deklarálja a jelölt elnökké történő 

megválasztását.
 239

 Ez történt az elnöki posztot korábban is betöltő George Maxwell Richards 

újraválasztásakor is 2008-ban. Ha több jelöltet állítanak, az alkotmányos szabályozásnak 

megfelelően szavazást kell kiírni az elnök személyére.
240

 Az elektorok kollégiuma – a 

törvényhozás két házának képviselőiből állván – erős politikai befolyást gyakorolva 

meghatározhatja a jelöltek számát és személyét.
241

 

Mexikóban ugyanakkor az a szigorú szabály érvényesül, hogy az új elnök hivatalba 

lépése után a réginek kötelessége visszavonulni, és a háttérben maradni. Újraválasztása kizárt, 

de még alelnökként sem kerülhet hivatalba, ezzel is kivédve a diktatúra létrejöttét, amitől a 

mexikói alkotmányozók talán a leginkább féltek. 

Peruban az 1993-ban elfogadott új alkotmány megnövelte a közvetlen szavazással, öt 

évre megválasztható és öt év elteltével újraválasztható elnök hatalmát.
242

Az elnök csak 

egyszer választható újra.
243

Az elnök hivatalba lépésekor a Kongresszus
244

előtt esküt tesz, ez 

minden választási évben július 28-án
245

történik.
246
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Uruguayban a választásokat minden ötödik év októberének utolsó vasárnapján 

tartják.
247

 Különlegessége a rendszernek, hogy kombinálja az elnökválasztásokat és az 

általános választásokat.
248

Az elnökjelölteket a politikai pártok választják belső választásokon, 

amelyekben a jelöltállításhoz 2/3-os többségre van szükség. Minden párt csak egy jelöltet 

állíthat. 

Teljesen világos, hogy a példák tetszés szerint a végtelenségig folytathatók, hiszen 

akár korábbi megoldásokat, történelmi helyzeteket, különleges eljárásokat is ismertethetnénk, 

de az sem kétséges, hogy van néhány olyan eset, amely különösen érdemes a figyelmünkre. A 

„köztes megoldás,” vagy kvázi-közvetlen államfőválasztás mindenesetre kétség kívül ilyen 

esetnek számít. 

Sartori ilyen megoldásnak tartotta korábban az argentin vagy a chilei szabályozást – 

utóbbit Allende előttről –, ahol az elnököt a törvényhozás választotta meg, ha egyik jelölt sem 

szerezte meg a szavazatok abszolút többségét. Mivel azonban ezekben az országokban az a 

szokás honosodott meg, hogy a nép általi választáson relatív többséget szerzett jelöltet 

hirdették ki győztesnek, ez a választás tulajdonképpen mégiscsak közvetlen választásnak 

számított a gyakorlatban. Más volt a helyzet Bolíviában, ahol a törvényhozás a korábbi 

gyakorlat alapján válogatott az első három jelölt között, és két alkalommal, 1985-ben és 1989-

ben is előfordult, hogy a második helyezettet hozta ki győztesnek, itt tehát a választások 

kvázi-közvetlensége vitatható. Az azonban nem kétséges, hogy Finnországban 1988-ig 

közvetetten választották az államfőt, hiszen a tényleges választói testület, az elektori 

kollégium teljes szabadságot élvezett az elnök kiválasztásában. Ez mindenesetre élesen 

különbözött az Egyesült Államok elektori szavazásától, hiszen – mint ez köztudott, és az oka 

is ismert – ez utóbbi esetben a testület összetétele előre lefutottnak tételezi az elektori 

kollégium szavazásának kimenetelét.
249
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Latin-Amerika különös eseteivel külön fejezetben foglalkozunk majd. Ám nem 

véletlen, hogy a fentiekben elsősorban elnöki – vagy legfeljebb félelnöki – rendszerű 

országok példáit sorjáztuk. Az államfőváltás módja és jellege ugyanis szorosan összefügg a 

kormányformával. Mielőtt tehát elsősorban az államformával összefüggésben 

csoportosítanánk az egyes megoldásokat, érdemes a kérdést a kormányformával 

összefüggésben is részletesebben megvizsgálni. Ennek az összefüggésnek az alábbiakban 

külön fejezeteket szentelünk. 
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HATALOMMEGOSZTÁS ÉS KORMÁNYZATI RENDSZER 

 

 

Sári János alapvető műve óta a hatalommegosztás elméletének történetéhez magyar 

nyelven legfeljebb margószéli jegyzetek fűzhetők.
250

 Ilyen kiegészítésképpen fogalmazhatjuk 

meg azt is, hogy a nagy orákulum, Montesquieu elődje, John Locke, aki ugyancsak 

megkülönböztette egymástól a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat – törvényhozó, 

végrehajtó és föderatív hatalmat különítve el –, a végrehajtó hatalom indokoltságát azzal 

magyarázta, hogy kell egy állandóan működő hatalom, amely gondoskodik a törvények 

végrehajtásáról.
251

E végrehajtó hatalmat illetően Rousseau elképzelése természetesen egészen 

más alapokon nyugszik, hiszen e végrehajtó hatalom szerinte kizárólag a törvények 

végrehajtását jelenti, amelyet az uralkodó, illetve a hatóság a főhatalom nevében gyakorol.
252

 

 Locke a bírói hatalmat nem tekintette önálló hatalmi ágnak. A bírói és a végrehajtó 

hatalmi ág viszonylag késői elkülönülését azzal magyarázhatjuk, hogy egykoron – és 

részben napjainkban is – a bírói jogalkalmazást csak a törvények végrehajtásaként 

értelmezték. Hazánkban az 1869. évi IV. törvénycikk mondta ki, hogy az igazságszolgáltatás 

elkülönül a közigazgatástól. Az Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában a 

bírói hatalmi ág függetlenségét hangsúlyozta, a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ággal 

ellentétben. A határozat szerint „a bírói hatalom sajátossága az, hogy a másik két, 

„politikai” jellegű hatalmi ággal szemben állandó és semleges. Ebből következően a bíróság 

nem is lehet olyan kölcsönös meghatározottságban és függésben a többi hatalmi ágtól, 

amilyenben azok egymás között vannak.” 

 A jelenleg hatályos Alaptörvény már tartalmazza, hogy a kormány a végrehajtó 

hatalom általános szerve. A kormánynak alkotmányjogi és közigazgatási jogi jellegét 

mutatja, hogy sok más alkotmányhoz hasonlóan az Alaptörvény a kormányt a közigazgatás 

legfőbb szervének nevezi. 

Könnyen ki lehet jelenteni azt, hogy a parlamenti többség és a kormány összefonódása 

a hatalmi ágak megosztását fikcióvá tette. A jelzett AB-határozat azt is leszögezte, hogy a 

„törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása ma lényegében a hatáskörök megosztását 

jelenti a Parlament és a Kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. A 
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parlamenti többséget alkotó pártok alakítanak Kormányt, a Parlament zömmel a Kormány 

törvényjavaslatait szavazza meg.” 

Ugyanakkor az országgyűlési képviselőség és a kormánytagság között hazánkban 

nincs összeférhetetlenségi szabály, nem úgy, mint például Belgiumban, Franciaországban, 

Hollandiában éppen a hatalmi ágak megosztása érdekében tiltott a két megbízatás együttes 

betöltése.
253

 

A hatalmi ágak egymáshoz való viszonyának ez a különleges jelensége abból a 

körülményből adódik, amelyre már Montesquieu felfigyelt, és amelyet Péter László 

Montesquieu paradoxonjának nevez.
254

Nem egyszerű dologról van szó, de meg kell látnunk a 

nyelv mögött a szabályt. A törvények szellemében ugyanis Montesquieu talányos formulát 

alkalmaz. 

„Azoktól a törvényektől, amelyek az alkotmánnyal kapcsolatban hozzák létre a 

politikai szabadságot” – írja tehát Montesquieu –, „megkülönböztetem azokat, amelyek a 

szabadságot az állampolgár számára biztosítják” (XI. könyv, 1. fejezet). „…Az első esetben – 

írja később – a politikai szabadságot a három hatalmi ágnak egy bizonyos megoszlása hozza 

létre; a második esetben azonban a kérdést más szempontból kell nézni. Itt a szabadság 

biztonságban áll, vagy legalábbis abban a véleményben, melyet az ember saját biztonsága 

felől táplál.” 

Erről a biztonságról mint legitimáló tényezőről fentebb már volt szó, és itt azért 

indokolt az említése, mert Montesquieu ennek kapcsán fogalmazza meg azt a paradoxont, 

amelyre itt utalni szeretnénk. Montesquieu úgy ír ugyanis majdnem egy fél évszázaddal a 

francia polgárháború (forradalom) és Burke előtt, mintha ezt az akkor még meg sem született 

Constant írta volna utólag, visszatekintve a felfordulásra. 

„Előfordul” – állítja a zseniális szerző –, „hogy az alkotmány szabad, de az 

állampolgár nem; minthogy az is előfordulhat, hogy az állampolgár szabad, az alkotmány 

pedig nem” (XII. könyv, 1. fejezet). A tételt másutt magyarázza meg. „A három hatalmi ág 

esetleg jól oszlik meg az alkotmány szabadsága tekintetében, de nem jól az állampolgár 

szabadsága felől nézve” (XI. könyv, 18. fejezet). 
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A némileg talányos megfogalmazású tétel magyarázata az, hogy ahol a három hatalom 

közül legalább egy, a bírói hatalom, ha elvileg nem is, de ténylegesen jelentős mértékben 

elvált a másik kettőtől, ott az állam polgára viszonylag biztonságban él, és ennyiben szabad. 

Ugyanis „nem kényszeríthető olyasmire, amire a törvény nem kötelezi, és nincs eltiltva annak 

megtételétől, amit a törvény megenged” (XI. könyv, 4. fejezet). 

Mint ismert, Montesquieu talált a történelemben olyan államokat, amelyek szigorú 

követelményrendszerének megfelelnek, saját korából mindenesetre Britanniát olyan példának 

tekintette, „melynek alkotmánya közvetlen céljául a politikai szabadságot tartja” (XI. könyv, 

5. fejezet). 

Valójában a brit történeti alkotmány alapján az számít példaadónak, hogy Britanniában 

ott is érvényesül a szabadság, ahol a törvény kifejezetten nem véd, és a szabadságot a törvény 

kifejezett tiltásának hiánya is megvalósítja, ráadásul a szokásjog mindehhez törvény nélkül is 

hivatkozási alapot ad. 

Ami pedig az államhatalmi ágak egymástól való elválasztásának elvét illeti, az Bibó 

István szerint valójában a törvényhozói és a bírói hatalomnak a végrehajtó hatalomról való 

leválasztását jelenti, vagyis sollen jelleggel, azaz normatíve azt kell annak jelentenie, 

méghozzá azért, hogy a szabadság megvalósuljon, hiszen a végrehajtó hatalomnál van a 

legnagyobb hatalmi potenciál (s ezért a legnagyobb korrumpálódási veszély).
255

 

Hogy pedig Montesquieu ezt megvalósultnak látta Britanniában, ahol a hatalomnak 

nemhogy a megosztása, de éppenséggel a formális egysége működött, az Montesquieu 

lényeglátását dicséri, és egyben, paradox módon – Bibó szavaival – az egész világ 

értetlenségét is maga után vonta, amely máig azon csodálkozik, hogy Montesquieu hogyan 

érthette félre ennyire a brit alkotmányt.
256

 

„A kétféle hatalommegosztás” – írja ugyanakkor Péter László – „tehát különböző célt 

szolgált Montesquieu-nél, ámbár ő ezt elfelejtette megállapítani. Amíg a bírói hatalom 

elválasztása az alattvaló (a polgár) szabadságát volt hivatva biztosítani, addig a törvényhozó 

és a végrehajtó hatalom elválasztása az alkotmány szabadságát. Ezen az alapon azután 

nemcsak azt tartotta elképzelhetőnek, hogy a polgár szabad lehet ugyan, az alkotmány pedig 

nem, hanem ennek az ellenkezőjét is.”
257
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Amikor a magunk részéről a kormányzati rendszer fogalmának meghatározásával 

igyekszünk szorgoskodni, a hatalmi ágak közül kettőt, a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat 

tekintjük csupán, melyek egymástól való megkülönböztetése már Locke óta éppen annyira 

egyértelmű, mint amennyire vitatott. E nem könnyű elméleti helyzetben mindenesetre e két 

hatalmi ág egymáshoz való viszonyából akkor is célszerű kiindulni, ha a továbblépés esetleg 

ingoványos terepen lehetséges csak – legalábbis parlamentáris kormányrendszert feltételezve. 

Ez azonban máris elvezet minket az egyik kormányforma alapjának megtalálásához, és ezzel 

a másik – a többi – kormányforma jellegzetességeihez is eljuthatunk. Ezen az úton indulunk el 

tehát a következő fejezetben. 

 

 

 

A KORMÁNYZATI RENDSZER FOGALMA 

 

 

A kormányzati rendszer fogalmának meghatározásakor az előző rész különböző 

fejezeteinek fejtegetéseire látjuk célszerűnek utalni. Említettük már, hogy – a fent bemutatott 

fogalomrendszerben, a korábban bevezetett fogalomhasználat alapján – a kormányzati 

rendszert egyaránt nevezhetjük kormányrendszernek és kormányformának is, vagyis a 

kormányzati rendszer fogalma megegyezik a kormányrendszer vagy a kormányforma 

fogalmával.
258

 

Létezik olyan felfogás is, amely e fogalmak között különbséget tesz. Van olyan 

álláspont, amely a kormányzati rendszernek három értelmezést ad. Eszerint a kormányzati 

rendszer a legtágabb értelemben a politikai rendszerrel azonos, szűkebb értelemben a politikai 

irányítási feladatokat ellátó állami rendszer, legszűkebb értelemben pedig a kormányzást 

végző állami szervek rendszere. Létezik olyan összegzés, amely a kormányforma és a 

kormánytípus fogalmát keveri. Végül van olyan nézet is, amely a kormányzati rendszer 

részének tekinti a kormányformát és a kormánytípust, ezek különbségét elismerve, és ezek 

együttesét kormányzati rendszernek nevezve. Ezeket a fogalomhasználatokat nincs okunk 

követni.
259
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A kormánytípus fogalmát kifejezetten parlamentáris fogalomként célszerű felfogni, 

hiszen az nem jelent mást, mint a miniszterelnöknek a kormányon belüli státusát, amely azt 

mutatja meg, hogy a kormányfőnek milyen szerepe van a kormányban, és ez a szerep hogyan 

viszonyul a kormánytagok szerepéhez. Ennek a kérdésnek jelentős irodalma van. A 

szakirodalmi tematizálás jelentősége ellenére a kormánytípus fogalmával ebben a fejezetben 

nem foglalkozunk. 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a perszonalizált miniszterelnöki hatalom vagy a 

prezidencializálódott miniszterelnöki kormányzás, a kancellár-típusú kormányzás és más 

hasonló kormányszerkezetek ugyancsak a kormánytípus fogalmi körébe tartoznak, ideértve az 

„első az egyenlők között” alaptípustól „az első az egyenlők mellett” típuson keresztül az „első 

az egyenlők felett” státusig, hiszen mindezek a kategóriák a kormányfő és miniszterei közötti 

viszonyrendszer leírására, illetve érzékeltetésére szolgálnak. 

A kormányforma nem ezeken a szinteken értelmezendő. A kormányforma, vagyis 

kormányrendszer, más szóval kormányzati rendszer fogalma a kormánytípus fogalmi 

kategóriája felett, ugyanakkor a politikai rendszer kategóriája alatt helyezkedik el. 

A kormányforma vagy kormányzati rendszer, illetve kormányrendszer összemosása az 

államforma fogalmával ugyancsak olyan következetlenség, amelyet nem tudunk elfogadni.
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Az államformától szisztematikusan elválasztott kormányforma, amelyet megtisztítunk 

a kormánytípusok, kormányzati modellek és a különböző kormányszerkezeteket leíró 

kategóriák zavaraitól, tiszta fogalmában azt mutatja be, hogy milyen a viszony a törvényhozó 

és a végrehajtó hatalom között – esetleg az államfői hatalom közvetítésével. Ennek 

megértéséhez a kormányzat vagy kormányzás fogalmának megértésén keresztül juthatunk el. 

Szemben egyes különös felfogásokkal, ebben a fejezetben azt a felfogást tesszük 

magunkévá, amely a kormányzást a kormányzásban résztvevő szervek együttműködésének 

összefüggéseként határozza meg. A kormányzásban eszerint a tágabb értelemben vett 

kormányzat egyes szervei, a kormány és a törvényhozás vesznek részt az elkülönült vagy el 

nem különült államfői hatalom közbeiktatásával. A tágabb értelemben vett kormányzást tehát 

a tágabb értelemben vett kormányzat végzi. 

Ezzel a fogalomválasztással elutasítjuk azt a nézetet is, amely a kormányzást 

mindhárom hatalmi ág együttműködéseként fogja fel, hiszen a bírói hatalmat nem tekintjük a 

kormányzat részének. Az ezt hangoztató felfogás túl tágra nyitja a kormányzás fogalmát, és 

ekként hasonlóképpen elutasítandó, mint a túl szűk értelmezés. 
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 Erre a kérdésre vonatkozóan lásd jelen értekezés első részének második fejezetét. 
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A kormányzás szűk értelmezése szerint a kormányzati tevékenységet a kormány végzi, 

és a kormány feje, illetve a kormány tagjai, továbbá az egyes kormányszervek vagy 

kormányzati intézmények közötti cizellált kapcsolatrendszer képezi a fogalom 

jelentéstartalmát. Ezt az értelmezést ugyancsak nem követjük, a kormányzás szempontjából 

ugyanis a tágabb értelemben vett kormányzat, vagyis az államfő, a kormányfő és a 

törvényhozás triásza számít, és nem a kormányfő és a kormány, vagy a kormány és más 

államhatalmi ágak viszonya a meghatározó. 

Ezen a ponton újra leszögezzük, hogy felfogásunk szerint a kormányrendszer 

fogalmának fogalmi eleme a rendszer demokratikus mivolta. Ezért a kormányzati rendszer 

fogalmának csak demokratikus körülmények között van értelme, vagyis a kormányforma 

éppen úgy csak demokratikus viszonyokban értelmezhető, mint a pártrendszer vagy a 

választási rendszer, amennyiben e rendszerekről csak a demokratikus politikai rendszer 

részeiként lehet beszélni. A kormányformákat eszerint demokratikus közjogi-politikai 

viszonyrendszereknek tételezzük, ezért a nem demokratikus kormányzati berendezkedéseket 

nem tekintjük kormányformáknak, és ebben a fejezetben nem foglalkozunk velük. 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a világ országai számtalan formában 

működtetik a kormányzataikat, de a legtöbb demokratikus ország alapvetően kétféle 

kormányforma között szokott választani: a parlamentáris és a prezidenciális kormányzati 

rendszer képezik a kormányformák két alaptípusát. 

A két ősrendszer között egy seregnyi átmenet létezik, és további vegyes vagy 

különleges rendszereket is ismer a világ, de ezek közül két szisztéma a meghatározó: a francia 

fél-elnöki rendszer és a svájci kollegiális rendszer, ha nem tekintjük azokat az atipikus 

rendszereket, amelyekre még lesz módunk kitérni. 

A parlamentáris rendszer szülőhelye Európa, az elnöki rendszer pedig Amerikában 

alakult ki. Európában – néhány kivételtől eltekintve – szinte csak parlamentáris 

berendezkedésű országokat találunk, Amerikában pedig a prezidenciális hagyomány terjedt el. 

 A prezidenciális kormányforma mintaállama az Egyesült Államok, amely e szisztémát 

irigylésre méltó tökéletességgel működteti. Ugyancsak prezidenciális kormányformát 

választott magának – több-kevesebb sikerrel – a hatalmas amerikai kontinens szinte 

valamennyi állama Mexikótól Chiléig, Panamától Brazíliáig. Néhány amerikai ország 

azonban parlamentáris útra tért, mint Kanada, míg mások különleges vagy vegyes 

kormányformát működtetnek, vagy valaha azt működtettek vagy terveztek működtetni, mint 

egykoron Argentína vagy Uruguay (e két ország azonban ma már egyértelműen elnökinek 

tartható). 
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 A parlamentáris rendszer prototípusa Nagy-Britannia, amely a rendszer őshazája, de 

parlamentáris rendszerek működnek szerte Európában, Izlandtól Litvániáig, Norvégiától 

Albániáig is. Európában a parlamentáris rendszernek van hagyománya, a kontinens országai 

nemigen választhatnak más kormányformát. A kevés számú kivétel között elsősorban Svájcot 

találjuk, amely különleges, csak rá jellemző, önálló kormányformával rendelkezik. E 

rendszert szokás kollegiális vagy tanács-kormányformának, esetleg direktoriális 

kormányrendszernek, vagy egyszerűen csak svájci kormányformának nevezni. Ciprus 

prezidenciális kormányformát működtet – vagy inkább annak egy sajátos változatával 

dolgozik –, és ennek is elsősorban etnikai okai vannak. 

A tágabb európai kontinensen ismert még az úgynevezett fél-prezidenciális rendszer 

is, amelynek alapjai parlamentárisak. Ez a rendszer ma már lényegében csak a kelet-európai 

poszt-szovjet térség államaiban maradt fenn, továbbá a rendszer prototípusában, 

Franciaországban. Korábban fél-elnöki kormányrendszerű volt Finnország és Portugália is, és 

néhány közép-európai egykori kommunista ország is erre az útra lépett, ma már azonban 

legtöbbjük visszatalált a parlamentáris kormányrendszer klasszikus megoldásaihoz (a 

rendszer előzményei ugyanakkor a két világháború közötti időszakra nyúlnak vissza). 

A világ országai rendkívül színes képet mutatnak. Azok az országok, amelyek a 

történelem során szabadon választhattak kormányformát, nem kevésszer váltogatták a 

rendszerüket, míg egy vagy több sajátos megoldás kialakításával magukévá tették, és némileg 

háziasították is az elnöki vagy a parlamentáris rendszert, gyakran úgy, hogy a két rendszer 

elemeit összeházasították egymással. Ilyen vegyes rendszerekre elsősorban Afrikában találunk 

példákat, de az ázsiai és óceániai térség is különös megoldásokkal szolgál. A világ 

legfejlettebb demokráciái ugyanakkor elsősorban parlamentárisak, mint Ausztrália, India, 

Japán és Új-Zéland.
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Számos példa mutatja, hogy a kormányzati rendszerek tiszta formájának 

megvalósítása szolgálhatja leginkább az adott ország érdekét. A rendszerek vegyítése, 

átmeneti alakzatok kialakítása csak akkor számít hatékonynak, ha a rendszerek belső logikája 

nem egymás rovására érvényesül. Mind a prezidenciális, mind a parlamentáris rendszer 

tökéletes emberi alkotás, az emberi szellem kiemelkedő teljesítménye, de eredményes 

funkcionálásuk csak akkor biztosítható, ha működtetőik betartják a rendszerek sajátos belső 

logikájából eredő jellegzetes szabályokat.
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 A „fejlődő” országok esetében az a tapasztalat, hogy egy parlamentáris rendszer jobban teljesít, mint egy 

elnöki – erre hamarosan kitérünk (a következő fejezetben). 
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 A rendszerek belső logikájáról lásd elsősorban SÁRI János: A hatalommegosztás. Osiris, Budapest, 1995. 
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A prezidenciális vagy elnöki rendszer az elnöki tisztségről kapta a nevét, de ez nem azt 

jelenti, hogy a hatalmi ágak rendszerében az elnök által vezetett végrehajtó hatalom játszaná a 

legfőbb szerepet. A parlamentáris rendszer a törvényhozó hatalomról kapta a nevét, de ez nem 

jelenti azt, hogy a parlament csinál mindent, inkább azt, hogy minden lényeges dolog a 

parlamentben történik. A parlamentáris rendszer törvényhozó hatalmát azért hívhatjuk 

parlamentnek, mert belőle származik az általa elszámoltatható kormány. Az elnöki rendszer 

törvényhozását ez az elnevezés a bizalmatlanság kifejezhetőségének hiánya miatt nem illeti 

meg.  

 A parlamentáris és az elnöki kormányrendszer számos pontban, jellegzetességben és 

következményben különbözik egymástól. Ezek a jellegzetességek azonban csupán néhány 

karakteres fővonásra, legfőbb jellemzőre vezethetők vissza, amelyekből a többi különbség 

származik. 

 A politikatudomány legtöbb szerzője például ilyen elválasztó jellegű sajátosságnak 

tartja az elnöki rendszerek azon jellegzetességét, hogy az elnököt a nép közvetlenül választja. 

Csakhogy ma már a legtöbb parlamentáris rendszerű köztársaság elnökét is közvetlenül 

választja a nép, ez tehát nem elhatároló jellegű tulajdonság. Az már helyes megállapítás 

ugyanakkor, hogy a végrehajtó hatalom fejét az elnöki rendszerben közvetlenül a nép 

választja, míg a parlamentáris rendszerben a végrehajtó hatalom feje nem választás útján, 

hanem – általában – kinevezés útján kerül hivatalba. Ennek a sajátosságnak az elismeréséhez 

természetesen annak a megállapításnak az igazsága szükséges, hogy a parlamentáris 

rendszerekben nem az államfő, hanem a miniszterelnök a végrehajtó hatalom feje. 

 A politikatudomány jelentős – és nem mindig sikeres – kísérleteket tesz annak 

érdekében, hogy egy dolgot, jelenséget vagy mozzanatot rendszerszerűen válasszon el a hozzá 

hasonló, és ezért vele összehasonlítható másik jelenségtől. A meghatározó tulajdonságok 

kiválasztásának célja éppen az, hogy rögzítsük azokat az azonosító jegyeket, melyek alapján 

az egyik rendszert egyértelműen meg tudjuk különböztetni a másiktól. 

Ha a parlamentáris és az elnöki rendszereket összevetjük egymással, azokat a 

jellegzetességeket kell megtalálnunk, amelyek úgy jellemzők az egyik rendszerre, hogy azok 

ellenkezője jellemzi a másik rendszert. Ezen elv alapján a parlamentáris rendszert lényegében 

három elem különbözteti meg a prezidenciális rendszertől. 

 Az egyik különbség az, hogy a parlamentáris rendszerben az államfő és a kormányfő 

tisztségét két különböző személy tölti be, míg a prezidenciális rendszerben e két tisztség egy 

tisztségviselő személyében egyesül. A másik elhatároló különbség az, hogy a parlamentáris 

rendszerben a kormány a parlamentben képes megbukni, mert a kormány a parlament 
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bizalmán nyugszik, míg a prezidenciális rendszerben a kormány nem függ a törvényhozás 

bizalmától. A harmadik jellegzetes különbség abban áll, hogy a parlamentáris rendszerben a 

parlament feloszlatható, míg az elnöki rendszerben a törvényhozás feloszlatása nem 

lehetséges. 

 Mindebből az következik, hogy a parlamentáris rendszer parlamenti ciklusai általában 

nem fixáltak, legfeljebb maximalizáltak, míg az elnöki rendszer törvényhozási ciklusai – a 

végrehajtó hatalom megbízatásához hasonlóan – alkotmányban rögzítetten fixáltak, és 

lerövidítésük nem következhet be. Ebből pedig az a sajátosság adódik, hogy egy esetlegesen 

bekövetkező kormányválságot a két kormányzati rendszer egymáshoz képest gyökeresen 

különböző módon old meg a rendszer sajátosságai szerint.
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A politikatudományi irodalom felfigyelt arra, hogy a parlamentáris rendszer laza 

szerkezetét, vagyis a kormány meneszthetőségét és a törvényhozás feloszlathatóságát 

egyaránt az ellensúlyozza, ha a politikai pártok fegyelmezetten működnek a törvényhozásban, 

a parlamenti frakciók egységesen, blokk-szerűen szavaznak, vagyis a frakciófegyelem 

tökéletesen és hiba nélkül funkcionál, kiszavazás a legritkább esetben, és legfeljebb 

lelkiismereti okból lehetséges. A frakciófegyelem a parlamentáris rendszer kovásza, sója, 

kohéziós ereje és ragasztója, e nélkül a rendszer nem tudná fenntartani magát, mert 

borulékonyra és instabilra, vagyis valójában rugalmasra tervezték, amelyet a centralizált, jól 

szervezett, fegyelmezett és erős politikai pártok rendszere tart össze.
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 Ezzel szemben a prezidenciális rendszer olyannyira merev szerkezetű szisztéma, 

amelyben a választásokra rendre mindig a törvényhozási és végrehajtó hatalmi ciklus 

lezárultával kerül sor, előrehozott választásokra nincs mód, és a kormány a törvényhozásban 

nem bukhat meg, mert nem a törvényhozás bizalmán nyugszik. Permanens kormányválság 

esetén – amelyet egy parlamentáris rendszer a kormány vagy a parlament menesztésével 

oldana meg – a prezidenciális rendszer nem lenne képes egzisztálni, ha a politikai pártoknak 

az Európában ismert merev frakciófegyelme érvényesülne. Ezért az amerikai pártok alig 

hasonlítanak európai társasaikhoz, struktúrájuk laza, tagságuk rugalmas és fegyelmük 

engedékeny, mert a rugalmatlan kormányformát csak rugalmas pártok képesek fenntartani. 
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 A parlamenmtáris világ legújabb és legérdekesebb fejleményéről, a fixált terminusú parlament jelenségéről 

még szólunk majd, de itt felhívjuk a figyelmet a kanadai példára és a jelenség hallatlan jelentőségére. A hasonló 

fejleményeket lásd a parlamenmtarizmus őshazájában is a kötött terminusú parlamentről szóló 2011-es törvény 

formájában. (Fixed-term Parliament Act, 2011, különösen Section 2 és Section 3.) Ez az új jelenség azonban 

nem teszi feloszlathatatlanná a parlamentáris rendszer parlamentjét, csupán e feloszlatást megnehezíti és új 

szabályokhoz köti, míg a prezidenciális rendszer törvényhozásának feloszlatása természetesen továbbra is 

nemhogy nehéz, hanem lehetetlen. 
264

 Az összefüggést lásd – mások mellett – Sartorinál. Giovanni SARTORI: Összehasonlító 

alkotmánymérnökség. (Fordította: Solész Erzsébet.) Akadémiai, Budapest, 1995. 
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Azokban a latin-amerikai országokban, ahol ezt az összefüggést nem ismerték fel vagy nem 

tudták érvényesíteni, a történelem számtalan megoldatlan helyzetet produkált, amelyek 

rendszerint katonai puccsokba torkollottak.
265

 

A kormányrendszerek megfelelő feltételeinek meghatározásához ugyanis a mindenkori 

alkotmányozóknak az adott ország hagyományait, politikai kultúráját, pártrendszerét és a 

társadalom homogenitását vagy megosztottságát is figyelembe kell venniük, ha sikeres 

kormányformát kívánnak kialakítani. 

 

 

 

AZ EGYES KORMÁNYZATI RENDSZEREK 

 

 

Az egyes kormányzati rendszerek bemutatásánál abból a hármas különbségből látjuk 

indokoltnak a kiindulást, amely a két alap-kormányformát egymástól elsődlegesen 

megkülönbözteti. Mint láttuk, a parlamentáris és az elnöki rendszerek közötti első különbség 

az, hogy a parlamentáris rendszerben az államfő és a kormányfő két személy, vagyis az 

államfői és a kormányfői pozíció két tisztséget jelent, és e két tisztséget egy időben két 

különböző személy tölti be.  

  A parlamentáris rendszerben létezik különálló államfői hatalom. Az államfőnek 

önálló államfői hatásköre van, vagyis az államfői hatalom nem része a végrehajtó hatalomnak. 

A király, a királynő, a nagyherceg vagy a köztársasági elnök vagy öröklés útján vagy 

periodikus választások útján kerül hatalomba, működése során interimisztikus, válságáthidaló, 

regulatív hatalmat gyakorol. Ez a hatalom politikailag semleges, az államfő neutralitásához 

közérdek fűződik. Az államfő mindhárom hatalmi ág vonatkozásában ügydöntő, hatalom-

keletkeztető jogosítványokkal rendelkezik.
266
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 Az egyes példákat ugyancsak lásd Sartorinál. Giovanni SARTORI: Összehasonlító alkotmánymérnökség. 

(Fordította: Solész Erzsébet.) Akadémiai, Budapest, 1995. 
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 Megjegyezzük, hogy a fentiekkel ellentétes álláspont színvonalas képviseletében Kovács Virág meggyőzően 

és figyelemreméltóan fejti ki, hogy a három hatalmi ág közül kettőnek a vonatkozásában az államfői 

jogosítványok valójában nem e hatalmi ágak tartalmi lényegéhez tartoznak, hiszen a törvényhozással kapcsolatos 

jogosítványok nem törvényhozási funkciójú jogosítványok, ahogyan a bírói hatalommal kapcsolatos 

jogosítványok sem bírói funkciójú jogkörök, ezzel szemben a végrehajtó hatalommal kapcsolatos jogosítványok 

végrehajtó funkciójú jogok. Ez utóbbi megállapítást a magunk részéről másként látjuk. Vö: KOVÁCS Virág: A 

köztársasági elnök és a végrehajtó hatalom. IN: Csink lóránt – Szabó István (szerk.): Az államfő jogállása I. 

Pázmány Press, Budapest, 2013. p. 44. 
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A törvényhozó hatalmat – az alkotmányok klasszikus megfogalmazása szerint – a 

parlamenttel együtt gyakorolja. Sok országban az államfő írja ki a parlamenti választásokat, 

hívja össze a parlament alakuló ülését, illetve nyitja meg a törvényhozási évadot. Ő írja alá és 

hirdeti ki az elfogadott törvényeket. Törvénykezdeményezési joga általában nincs, 

ugyanakkor gyakorlatilag szinte bármikor feloszlathatja a parlamentet (általában 

miniszterelnöki indítványra), praktikusan az alsóházat. 

A bírói hatalom vonatkozásában az államfő a kegyelmi jogkör gyakorlójaként lép fel, 

miközben egyes országokban ő vezeti a bírói önigazgató szervet, ugyanakkor minden 

országban ő nevezi ki az ország összes bíráját. 

Éppenséggel kinevezés-típusú jogosítványok azok is, amelyeket az államfő a 

végrehajtó hatalom vonatkozásában gyakorol. Az államfőtől indul a kormányalakítás, és 

általában nála is fejeződik be, az eskütétellel vagy – sikertelenség esetén – a miniszterelnök 

lemondásával. A kormány tagjait és sok esetben az államtitkárokat is az államfő nevezi ki. Az 

államfő nevezi ki magát a miniszterelnököt is, aki a parlamenti bizalomra támaszkodva 

kormányoz. Hogy az államfő kit nevez ki miniszterelnöknek, az a politikai konstellációból 

következik. Általában a választásokon győztes párt vezetője lesz a miniszterelnök, ha a 

választásoknak van egyértelmű győztese, és a győztes erőnek van egyértelmű vezetője. Ha 

ebben a tekintetben bizonytalanság áll elő, akkor – egyeztetéseket követően – a kormányfő 

személyéről az államfő diszkrecionálisan dönt.
267

 

 A kormányfő a végrehajtó hatalom fejeként irányítja a kormány politikai munkáját és 

vezeti a közigazgatás egész intézményrendszerét. Pozíciójába általában nem választás útján, 

hanem államfői kinevezés útján kerül, de többnyire egy megnyert választás után, amelynek 

nyomán pártjával vagy az általa vezetett pártkoalícióval többséget tud teremteni a 

parlamentben (praktikusan annak alsóházában), vagy legalább nem fenyegeti az a veszély, 

hogy vele szemben negatív parlamenti többség alakul ki.  
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 Az természetesen nem kérdés, hogy az államfőnek még ezekben az egyébként – összességükben – ritka 

esetekben is természetesen tekintettel kell lennie a parlamenti erőviszonyokra, és feltétlenül arra kell törekednie, 

hogy többségi kormány alakulhasson meg, vagy legalábbis kormányozni képes kisebbségi kormány – amellyel 

szemben nem áll összefüggő negatív többség –, de akárhogy van is, az államfő a „kinevező”, és nem a parlament 

a „választó.” A kormány összetételének bemutatása, a kormány programjának ismertetése és a bizalmi szavazás 

természetesen a parlament előtt zajlik, és az eredménye természetesen végzetes is lehet a kormány számára – ez 

adja e kormányforma parlamentáris jellegét –, de a kormány kinevezése ezektől a létfontosságú aktusoktól is 

függetleníthető annyiban, amennyiben a miniszterelnöki hatalom konstituálása, s ezzel a kormány megalakítása 

– melynek minden tagját az államfő nevezi ki – az államfőtől ered, és nem a parlamenttől, amely ugyanakkor a 

kormány sorsát a kezében tartja. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű politikai többségi viszonyok között az államfő 

döntése még formálisnak is alig tekinthető, legfeljebb pecsétnyomónak tartható, de labilis vagy kétes politikai 

többségi viszonyok között az államfő szerepe akár alapvető jelentőségűvé is válhat, úgynevezett hung 

parliament esetén pedig egyenesen sorsdöntő lehet. 
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 A parlamentáris és a prezidenciális kormányforma közötti másik különbség az, hogy a 

parlamentáris rendszerben a kormány a törvényhozás bizalmán nyugszik, általában parlamenti 

többségre támaszkodik. A parlamentáris kormányzás valójában többségi kormányzás (még 

akkor is, ha a kormány esetleg kisebbségből kormányoz, de vele szemben nem alakul ki 

egyértelmű többség). A parlamentáris rendszer lényegi vonása, hogy a kormány a 

parlamentben megbukhat. A parlamenti bizalom megvonása a kormány bukásával jár együtt. 

Parlamenti bizalom nélkül nincs parlamentáris kormányzás.
268

 

A parlamentáris és a prezidenciális rendszer közötti harmadik különbség az, hogy a 

parlamentáris rendszerben a törvényhozást (általában annak alsóházát) fel lehet oszlatni. A 

parlament-feloszlatási jog az államfőt illeti meg (a jog érvényesítéséhez természetesen az 

szükséges, hogy legyen elkülönült államfői hatalom, amely általában indítványra jár el, 

márpedig láthattuk, hogy ilyen hatalom a prezidenciális rendszerben nem létezik). A 

parlament feloszlatására vonatkozó indítványt a miniszterelnök teszi meg, de néhány 

országban a feloszlatásról az államfő saját kezdeményezésére is dönthet. A kormányfői 

indítványhoz az államfő kötve van, az indítvány ellen általában nem emel kifogást, hanem – a 

kormányfő személyes meghallgatása után – az indítványnak megfelelően dönt. A parlament 

feloszlatása új választások kiírását vonja maga után, erről ugyancsak maga az államfő 

gondoskodik.
269

 

Mindez azt jelenti, hogy az úgynevezett előrehozott választások intézménye a 

parlamentarizmus lényegi ismérvei közé tartozik. Az előrehozott választás nem valamiféle 

kivételes hiba a rendszerben, hanem a rendszer lényegéhez tartozó jellemző vonás. A 

parlamentáris rendszerek parlamentjei a legritkább esetben szokták kitölteni a teljes 
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 Az ismert tényeket a rend kedvéért összefoglalva a kormány iránti bizalom megvonásának több módja van, a 

kezdeményezés indítvány formájában érkezhet az ellenzék soraiból vagy akár a kormánykoalíció egyes pártjaitól 

is, de a bizalmi kérdést maga a kormány is felvetheti, hogy biztosítsa magát nehéz döntések meghozatala előtt, 

alatt vagy után. Ez utóbbi esetekben bizalmi szavazásról van szó, melyet a kormányfő közvetlenül is kérhet 

maga, illetve kormánya ellen, de az is gyakorlat, hogy maga a miniszterelnök a saját, illetve kormánya sorsát 

hozzáköti egy törvényjavaslathoz, amelynek elfogadását továbbkormányzásának feltételéül szabja. A kívülről 

érkezett kezdeményezést bizalmatlansági indítványnak nevezzük, amely felett – ha kellő számú képviselő 

támogatta – vitát kell elrendelni, és a vita végén formális szavazást kell tartani. E nyílt szavazáson derül ki, hogy 

a kormány rendelkezik-e többséggel, illetve mekkora többsége van. A bizalmi vagy bizalmatlansági szavazás 

elvesztése a kormány bukásával jár együtt, ennek nyomán a kormányfő a kormány nevében benyújtja 

lemondását az államfőnek, aki új miniszterelnököt nevez ki, vagy – új választások kiírása mellett – gondoskodik 

a parlament felosztásáról. Néhány országban a bizalmatlansági indítvány csak konstruktív lehet, ami azt jelenti, 

hogy a bizalmatlansági indítványban név szerint meg kell jelölni azt a személyt is, aki az indítvány sikere esetén 

a megbuktatott kormányfő helyébe lép, vagyis a többséget nemcsak a regnáló miniszterelnök leváltása, de az új 

miniszterelnök kinevezése mellett is ki kell alakítani. Ez az intézmény némileg stabilizálja a kormány helyzetét. 

A konstruktív bizalmatlansági indítvány felett a parlament egyetlen szavazással határoz, és siker esetén a 

szavazással máris megvan az új miniszterelnök is, akit az államfő kinevez. 
269

 A miniszterelnöki előterjesztéshez való ragaszkodás ellenpéldájakétn lásd az olasz gyakorlatot. 
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mandátumukat, inkább az a gyakorlat, hogy a parlamentet idő előtt feloszlatják, és előrehozott 

választásokat tartanak.
270

 

A parlament feloszlatására vonatkozó indítványt a kormányfő több okból is megteheti. 

Vagy azért, mert tart attól, hogy hamarosan elveszíti a többségét, vagy azért, mert arra számít, 

hogy az események felgyorsításával megőrizheti hatalmát, vagy azért, mert tudván tudja, 

hogy el fogja veszíteni a választásokat, de egy előrehozott választásokat kisebb arányban 

veszítene el, mint ha azokat rendes időben tartanák. Általában természetesen minden 

kormányfő győzelemre törekszik, ezért a parlament feloszlatására és új választások kiírására 

vonatkozó indítványát a minél nagyobb arányú győzelem megszerzése érdekében és 

reményében teszi meg. Az államfőt többnyire alkotmányos konvenció kötelezi arra, hogy az 

indítványt elfogadja, és azzal harmóniában cselekedjék. 

Ezzel szemben a prezidenciális rendszerben ilyesmire nem kerülhet sor. A 

prezidenciális rendszer nem ismeri az elkülönült államfői hatalmat, az elnöki rendszerben az 

államfő és a kormányfő ugyanaz a személy, a két tisztség nem válik szét egymástól. 

Az ország elnöke a végrehajtó hatalom feje, a kormány vezetője, az adminisztráció 

irányítója. Tisztségébe periodikus, közvetlen választással kerül, az ország felnőtt lakossága 

általános választásokon, előre meghatározott időben és terminusra, közvetlenül választja meg. 

(A közvetlenség akkor is kimutatható, ha a választás – mint az Egyesült Államokban – 

elektorok közbeiktatásával történik). 

Az elnök klasszikus államfői feladatokat is ellát (nagykövetek küldése és fogadása, 

kitüntetések adományozása és engedélyezése, az ország helyzetét értékelő szezonnyitó 

törvényhozási beszéd megtartása stb.), miközben a végrehajtó hatalom vezetőjét megillető 

jogosítványokkal is él. Ő a hadsereg főparancsnoka, és ő nevezi ki saját kormányának tagjait. 

Megbízatása a mandátum teljes kitöltésével jár le, rendszerint egyszer újraválasztható. 

Időközbeni lemondás, kormányzásra képtelen állapot vagy halál esetén (néhány országot, 

például Venezuelát kivéve) rendszerint a vele együtt megválasztott alelnök veszi át a 

hatalmat, annak lemondása, ellehetetlenülése vagy halála esetén a már előre kijelölt újabb 

alelnök lép pozícióba az eredetileg tervezett – és az alkotmány által meghatározott – ciklus 

végéig, vagyis előrehozott elnökválasztásra nincs lehetőség vagy szükség. Minden terminus 
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 A parlamentáris berendezkedésű országokban általában éppen az számít kivételnek, ha a parlament kitölti a 

ciklust. Van olyan ország, ahol ez alig fordul elő, lásd – más-más okból – Ausztria és Ausztrália példáját. 

Kanada példája a fix-termed election-törvény ellenére sem ellenpélda. Az Egyesült Királyság évszázados 

parlamentáris története hasonló tanulságokkal szolgál, a huszonegyedik százd tízes éveiben meghonosított 

gyakorlat pedig – a fixed-termed parliament gyakorlata – egyelőre a tanulságok összegyűjtésének korszakában 

van. 
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pontosan egyforma ideig tart, választástól választásig azonos idő telik el (a legtöbb országban 

ez négy naptári év). 

A prezidenciális rendszer elnökének rendszerint nincs szüksége arra, hogy a 

törvényhozásban politikai többsége legyen, mert a laza pártfegyelem következtében a 

képviselők és a szenátorok személyesen is meggyőzhetők egy-egy javaslat elfogadása vagy 

elutasítása érdekében. A prezidenciális kormányrendszer kormánya nem a törvényhozó 

hatalom bizalmán nyugszik, bár nyilvánvalóan kedvezőbb előfeltételű és kényelmesebb 

kormányzásra ad lehetőséget az a körülmény, ha a kormány rendelkezik a törvényhozás 

többségének kalkulálható támogatásával. 

 A törvényhozó hatalmat az elnöki rendszerben ugyancsak fix terminusra, vagyis adott 

naptól adott napig terjedő időszakra közvetlenül választják, a végrehajtó hatalom választásától 

függetlenül, bár sok esetben a végrehajtó hatalommal egy időben, gyakran azonos napon. A 

törvényhozó hatalom feloszlatására nincs mód, a törvényhozás minden esetben – akár a 

legextrémebb körülmények között is – kitölti a mandátumát. Előrehozott választásokat – 

néhány ország kivételével – a rendszer nem ismer. 

 A prezidenciális kormányrendszer ugyanakkor ismeri a fékek és egyensúlyok 

szisztémáját, amely az államhatalmi ágak közötti harmónia, együttműködés és kontroll 

megvalósításaképpen a jó kormányzat célját azzal szolgálja, hogy a hatalmak egymást 

ellenőrzik. A rendszer sajátja a bírói felülvizsgálat is, amely az ország jogállami jellegét 

biztosítja.
271

 A hatalmak egymás általi ellenőrzöttsége megakadályozza, hogy abszolút 

hatalom korlátozódjék egyetlen kézben.
272

A fékek és egyensúlyok struktúrája és a hatalmi 

ágak egymástól való szigorú elválasztása ugyanis ugyancsak az elnöki rendszer jellemzője. 

 Az egyértelműen besorolható országok és a tiszta kormányformák mellett ugyanakkor 

számos sajátos kormányforma létezik a Füldön, e helyütt azonban e különös kormányzati 

rendszerek közül csupán a fél-elnöki és a kollegiális kormányformát emeljük ki. A fél-elnöki 

rendszert Franciaország, a kollegiális formát Svájc példázza. 

 Franciaországban az 1958-ban elfogadott alkotmány teremtette meg az V. 

Köztársaságot, amelynek élén az 1962-es alkotmánymódosításig, illetve ténylegesen az 1965-

ös elnökválasztásig közvetetten megválasztott erős elnök állt, azóta pedig a nép által 

közvetlenül megválasztott államfő vezeti a végrehajtó hatalmat. Az elnöki ciklus a 
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 E sajátosság természetesen idővel a parlamentáris berendezkedésű országok gyakorlatába is átment az 

alkotmányok által. 
272

 A hatalomkorlátozás alól nem kivétel az Egyesült Államok elnöke sem, aki a nemzetközi világban jelentős 

szerepet játszik ugyan, de hatalmát elsősorban az USA világpolitikában betöltött súlya és ereje adja, nem az 

ország alkotmánya, amely az ő hatalmát ugyanúgy korlátok közé szorítja, mint a másik két hatalmi ágét. 
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közelmúltig hétéves volt, és az alkotmány az államfő korlátlan újraválasztását is lehetővé 

tette, a 21. században azonban az államfői megbízatás már csak ötéves, és a módosított 

alkotmány csak egyszeri újraválasztást enged meg. A közelmúltban jelentősen módosított 

alkotmány az elnökválasztást közvetlenül követően nemzetgyűlési választásokat tesz 

kötelezővé, miáltal a parlamenti ciklust ugyancsak ötéves mandátumhosszal fixálja, vagyis az 

állami szervek immár nem csupán maximalizált, hanem rögzített terminusokkal dolgoznak. 

Ezek az elemek a francia kormányformát az elnöki rendszerhez teszik hasonlóvá. 

 Igen ám, de a rendszer alapját képező elemek a francia szisztémát a parlamentáris 

kormányformához közelítik, hiszen az államfő és a kormányfő Franciaországban is két 

személy; a kormány a parlament bizalmán nyugszik, vagyis a nemzetgyűlésben elvileg 

bármikor megbukhat; és a közelmúltig bármikor fel lehetett oszlatni a parlamentet, ha az 

államfő előrehozott választásokat tartott szükségesnek. Ezek a tulajdonságok azt 

egyértelműsítik, hogy a francia fél-elnöki rendszernek parlamentáris alapjai vannak. Az igazi 

megkülönböztető jelleg abban áll, hogy a francia államfő nemcsak államfői minőségében 

gyakorolja a hatalmát, hanem egyben ő a végrehajtó hatalom feje is, miközben az általa 

kinevezett miniszterelnök a törvényhozásnak felelős kormányt vezeti, amelyet az államfő a 

közelmúltig elvileg bármikor meneszthetett, ha új kormány kinevezését látta indokoltnak. 

 A folyamatosan alakuló rendszer tehát történelmének nagy részében valahol félúton 

helyezkedett el a parlamentáris és a prezidenciális végpont között, de összességében sajátos, 

különös, sui generis elegyet alkot, amely a rendszert külön kormányformává teszi. 

 Ez a kormányforma a fél-elnöki vagy fél-prezidenciális rendszer, eredeti nevén a 

szemi-prezidenciális kormányzat, amelyet De Gaulle tábornok-elnök személyes ambíciói által 

vezettetve alakított ki munkatársaival, s amelynek számtalan – itt nem részletezendő – eleme 

a parlament és a pártok szerepének csökkentésétől az államfői uralom kiszélesítésén át a 

közvetlen demokrácia intézményeinek gyakori alkalmazásáig terjedően a rendszer 

melléktulajdonságai közé tartozik. Az eredetileg sokat támadott rendszer – elsősorban a 

választási rendszer jótékony hatásának következtében – példátlanul sikeresen, öt évtizeden át 

fennmaradt, miközben néhány esetben a különböző pártháttérrel rendelkezett köztársasági 

elnök és miniszterelnök társbérletét is át kellett élnie. Az utóbbi évek reformjai nyomán a 

rendszer új irányokba fordult, az új jelenségek leírása a jelen politikatudományának feladata. 

 Svájcban a kormányforma elemeit jelentő „triász” (törvényhozás, államfő, végrehajtó 

hatalom) helyett valójában csak kettő létezik, mint az elnöki rendszerekben, de egymásra 

tekintettel, mint a parlamentáris rendszerekben: a Szövetségi Gyűlés és az általa választott 
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Szövetségi Tanács. A svájci törvényhozás, a Szövetség Gyűlés két azonos jogkörrel 

rendelkező kamarából, a Nemzeti Tanácsból, valamint az Államtanácsból áll. 

Mind a Szövetségi Gyűlés, mind a Szövetségi Tanács, vagyis a kormány tagjainak 

négy évre szól a megbízatása, a kormányt megbuktatni nem lehet. A Nemzeti Tanács és az 

Államtanács külön és együtt is üléseznek. Még mikor külön tanácskoznak is, szükséges 

azonban, hogy a Szövetségi Gyűlés döntései mindkét testület egyetértésével szülessenek meg. 

Svájcban az államfői és a kormányfői tisztség egy kézben, a Szövetségi Tanács 

elnökének kezében van. A Szövetségi Tanács elnöke bizonyos jogokkal is bír, amelyekkel a 

Tanács más tagjai nem rendelkeznek (szavazata duplán számít a kormány döntéseinek 

meghozatalakor), ám ez nem azt jelenti, hogy a többi hat tanácstag felett állna, inkább elsőnek 

tekinthető az egyenlők között. Őt az alelnökhöz hasonlóan a Szövetségi Gyűlés választja meg 

a Szövetségi Tanács tagjainak sorából egy éves időtartamra. Az adott évben regnáló elnököt 

és alelnököt nem lehet újra megválasztani a következő esztendőben. Az elnök kiválasztásánál 

a pártviszonyok mellett tekintetbe kell venni a nyelvi adottságokat is, és gondoskodni kell a 

német, a francia és az olasz nyelvű elnökök rotációjáról. A kormányforma sajátosságát az 

adja, hogy a Tanács összetétele a törvényhozási erőviszonyok mentén alakul ki, és a kormány 

tagjai a törvényhozásban interpellálhatók. 

Mindezen intézményi megoldások azonban annak fényében értékelendők, hogy 

Svájcban a jelentős döntéseket nem a választott testületek alakítják ki, hanem közvetlenül a 

nép hozza meg. Az alpesi országban helyi, kantonális és szövetségi szinten egyaránt 

népszavazással döntenek a legfontosabb kérdésekről, és valójában ez – a közvetlen 

demokrácia általános gyakorlata – adja a svájci berendezkedés legjellemzőbb sajátosságát. 

A svájci kormányformát az irodalom kollegiális, direktoriális vagy tanács-

kormányformának nevezi, de tekintve, hogy ez a kormányzati rendszer kizárólag Svájcban 

honosodott meg, a rendszert nyugodtan nevezhetjük svájci kormányformának is. 

A különleges kormányformák, mindenekelőtt a svájci és a francia kormányzati 

rendszer mellé természetesen további számos rendszerpéldát hozhatnánk, de történetesen a 

magyar kormányformát nem szerepeltethetnénk a felsorolásban. A magyar kormányzati 

rendszer ugyanis egyértelműen parlamentáris rendszer, de az igaz, hogy különös 

elmozdulások jellemzik a klasszikus parlamentáris rendszerekhez képest. Magyarországon az 

államfő törvénykezdeményezési joggal rendelkezik, amely nem parlamentáris vonás a 

rendszerben. Ezen túlmenően az államfő csupán nagyon szűk körben élhet parlament-

feloszlatási jogával, amely pedig a parlamentáris szisztéma egyik legfőbb jellemzője. 
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Ugyanakkor az államfő nem rendelkezik a miniszterelnök kinevezésének lehetőségével, 

amely a parlamentáris kormányforma megkerülhetetlenül sajátos jegye. 

Ezen anomáliákon kívül a mai magyar parlamentarizmus számos parlamenti 

problémával is küzd, amelyek közül az első a parlament általi választás problémája, vagyis az 

a jelenség, hogy Magyarországon a legtöbb közjogi tisztségviselő a parlamenttől kapja a 

megbízatását választás útján, márpedig ez a gyakorlat idegen a parlamentarizmustól. A másik 

probléma az államfő általi jelölés jelensége, amely azt jelenti, hogy számos közjogi 

tisztségviselő parlamenti megválasztását államfői jelölés előzi meg, amely nem egyeztethető 

össze a parlamentarizmus belső logikájával. A harmadik probléma a szavazó parlament 

problémája, amely annyit jelent, hogy a parlament számtalan szavazásra kényszerül a 

törvényjavaslatok részletei felett, holott a parlamentarizmus lényegéhez a kevés parlamenti 

szavazás tartozik, hiszen a többségi elv a szavazások végeredménye felől eleve nem hagy 

kétséget. Végül a negyedik probléma a kétharmados parlament problémája, amely a 

kétharmados törvények nagy száma miatt számít jelentősnek, holott a klasszikus 

parlamentáris rendszer a minősített többségű törvények kategóriáját nem (vagy alig) ismeri, 

hiszen klasszikusan az egyszerű többség elvére alapul. 

Mindezen okokból a magyar kormányforma bővebb vizsgálatot is megér – már csak az 

ország mindannyiunk szívéhez közell álló volta miatt is –, erre a vizsgálatra ennek a résznek 

az utolsó fejezetében kerítünk sort.  

 

 

 

VITÁK A KORMÁNYZATI RENDSZEREKRŐL 

 

 

 A kormányformákról folytatott – érdekesnek tartható – világméretű tudományos 

diskurzusnak van egy különös jellegzetessége. Ez a sajátosság abban áll, hogy a vita a 

„melyik a jobb?” kérdésre is igyekszik választ találni. Ez a különlegesség azonban a 

kelleténél nem sokkal több szubjektivitást visz a vitába, nem sérti látványosan a tudomány 

objektivitását, és nem válik visszavonhatatlanul normatív tartalmúvá a tudományoktól elvárt 

leíró jelleg részbeni feladásával, de kétségtelen, hogy a vita bizonyos fokig elmozdult az 

alkotmányjog-tudomány és a politikatudomány más területeken megszokott szikárságától. 
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 Ezt a jellegzetességet már csak az a tény is erősíti, hogy a diskurzusban részt vevő – 

elsősorban politikatudós – felek sok esetben láthatóan nem kívánnak elbújni a tudományosság 

magasztos sáncai mögé, és a tényeket – s a belőlük levonható következtetéseket – tisztelve 

ugyan, de látványos gesztusokat téve, erős állításokra ragadtatva magukat, provokatív és a 

vita szemben álló feleit sok esetben további vitára sarkalló megállapításokat tesznek. 

 Ennek érzékeltetésére ebben a fejezetben – fontossága miatt – először egyetlen szerző 

egyetlen tanulmányát ismertetjük tartalmilag, hogy az egyes kormányrendszerek híveinek 

érvelési technikájába, beszédmódjába, stílusába és modorába is beleérezzünk, nem szólva 

azokról az ismeretekről, melyek ebből és a további idézendő tanulmányokból a 

kormányformákra és az államfőváltásokra nézve közvetlen módon szerezhetők. 

 A választott tanulmány természetesen Juan Linz vitaindító, korszaknyitó és 

megkerülhetetlen esszéje az elnöki rendszerek veszélyeiről, amely – fentebb, a 

demokráciákról szóló fejezetünkben említett korszak jellemző, reprezentatív darabjaként – 

angolul a Journal of Democracy című rangos folyóiratban jelent meg 1990-ben.
273

 

Jellemzőnek tartjuk, hogy a magyar politikatudomány legfontosabb, referált folyóirata, 

a Politikatudományi Szemle éppen ennek a tanulmánynak a magyar nyelvű közlésével indult 

meg 1992-ben. A továbbiakban ebből a textusból idézünk, és hivatkozásaink egytől egyig erre 

a szövegre utalnak vissza.
274

 

A tanulmány fő mondanivalója egyszerűen szólva az, hogy a parlamentarizmus 

relatíve jobb teljesítményre képes, mint a prezidenciális rendszer.
275

 Ezt az empirikus 

megfigyelést az a tudományosan is feldolgozható tény eredményezi, hogy a szerző 

megállapítása szerint az előbbi szisztéma nemcsak tapasztalatilag, hanem rendszerszerűen 

jobban működik, mint az utóbbi kormányforma. Ezért leszögezhető, hogy „a parlamentáris 

demokráciák nagyobb történelmi teljesítménye nem a véletlen műve”.
276

 Ebből pedig az a következtetés 

adódik, hogy a parlamentarizmus „inkább elősegíti a demokrácia stabilitását,” mint az elnöki 

rendszer.
277

 A kijelentést a szerző azzal finomítja, hogy ez a megállapítás „különösen az olyan 

országokban érvényes, amelyekben mély a politikai megosztottság, és ahol sok politikai párt 

van.”
278

 

A szerzőnek a felütésben kijelentett tétele szerint a világban megfigyelhető tendenciák 

azt mutatják, hogy a legtöbb ország a demokrácia felé fordul, és ezáltal terjed az „alternatív 
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alkotmányos formák és berendezések iránti érdeklődés”.
279

 Linz állítja, hogy a „megszilárdult demokráciák 

nagy többsége parlamentáris rendszer, amelyben a végrehajtó hatalmat a törvényhozásbeli többség alkotja”,
280

és 

ennek a többségnek a fenntartásától függ a sorsa. 

Mindezen meglátásokkal szemben ott van az Egyesült Államok példája, ahol az elnöki 

rendszert folyamatosan az alkotmányosság kíséri.
281

A parlamentáris rendszerek legfőbb 

legitim intézménye állítása szerint a parlament, a „kormányzati hatalom teljes egészében a 

parlament bizalmától függ.”
282

 Ugyanezt bizonyítja az államfők helyzete, akiket sok esetben a 

nép közvetlenül választ, ennek ellenére mégsem tudnak „komolyan versenyezni a hatalomért 

a miniszterelnökkel.”
283

 

Az elnöki rendszer alapvető sajátosságát, és egyben különbözőségét a parlamentáris 

rendszerektől főként két elem adja: az elnök közvetlenül a nép által való megválasztása, 

vagyis „egy magasabb szintű legitimációs bázis”,
284

 valamint hivatali idejének meghatározott 

időtartama.  Az első elem magában hordozza az elnök törvényhozástól való függetlenségét, 

illetve azt a tényt, hogy ő az állam jelképes feje is. Ez a felállás éles elválasztást eredményez a 

végrehajtó és a törvényhozó hatalom között. A szerző fontos pontosítása, hogy „egyes 

elnökök hivatalukat a szavazatoknak kisebb aránya révén szerzik meg, mint sok olyan 

miniszterelnök, aki kisebbségi kormány élén áll,”
285

a választók mégis az utóbbi pozíciót 

tartják gyengébbnek. Ugyanakkor súlyos kérdés, hogy mi történik olyan esetben, ha a 

törvényhozás többségbe kerül az elnök politikai táborával szemben. Linz ezt a dilemmát nem 

látja feloldhatónak, hiszen mindkét fél demokratikusan választatott meg, azonos legitimációs 
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 Erősödik például Chile, Dél-Korea, Brazília és más országok alkotmányjogászainak és politikusainak 

érdeklődése a különböző politikai berendezkedések előnyei iránt. Fő tételének bizonyításaképpen Linz 

Spanyolország sikeres átmenetét mutatja fel, ott ugyanis az 1970-es években a francói önkényuralmat a 

parlamentáris kormányzási mód váltotta fel. Ez a lehetőség lebegett sokáig számos latin-amerikai ország szeme 

előtt is. Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer veszélyei.” Politikatudományi Szemle 1992. 1. 142. 
280

 Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer veszélyei.” Politikatudományi Szemle 1992. 1. 142. 
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 Finnország és Franciaország természetesen nem tekinthető tisztán elnöki rendszernek, inkább vegyes vagy 

„fél-prezidenciális” berendezkedésűnek volt mondható a tanulmány keletkezésének idején. Külön érdekesség, 

hogy Franciaországban az Ötödik Köztársaság idején is nyitott volt a kérdés. Linz professzor másik példája 

Chile, ahol közel százötven évig működött alkotmányos alapú elnöki rendszer, amely azonban a demokráciával 

egyetemben az 1970-es években összeomlott. A szerző megelőzve a túlzott részlehajlás miatti vádakat, a 

parlamentáris rendszereket sem tartja tökéletesnek vagy bárhol, bármikor működőképesnek, ezt látszik igazolni 

Afrika történelme, ahol az etnikai konfliktusok könnyedén megingatták a parlamentáris országokat. Később ezt 

részben cáfolva India és néhány karibi ország esetét írja le, ahol is egy időszakos parlamenti válság nem hozta 

magával automatikusan a demokrácia végét. Összehasonlítva a két kormányzati berendezkedést, Linz sorra veszi 

a rendszerek elemeit, fontosabb jellemzőit. Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer veszélyei.” Politikatudományi 

Szemle 1992. 1. 143 
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 Látni lehet, hogy például Németország kancellárja közel elnöki jogkörrel bír, ám ezeket a jogköröket csak a 

parlament által tudja gyakorolni, nem tud közvetlenül a néphez fordulni. Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer 

veszélyei.” Politikatudományi Szemle 1992. 1. 143. 
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bázissal. Megfogalmazása szerint „ez az ellentét mindig lehetséges, és időnként drámaian 

robbanhat ki.”
286

Az amerikai az egyetlen példa, ahol ez a kérdés megoldott, méghozzá a 

pártok szokatlanul stabil, diffúz jellege miatt. Linz egyértelműen kivételként említi az 

Egyesült Államokat, midőn rávilágít, hogy a rendszer a „szociálisan és ideológiailag 

megosztott országokban általában inkább súlyosbítja, semmint enyhíti”
287

a két hatalmi ág 

szembenállásának problematikáját. 

A hivatali idő kérdése szerinte szintén tartalmaz hátulütőket. A legevidensebb 

probléma, hogy nem beszélhetünk kontinuitásról, így a ciklusokon átívelő programok nehezen 

vagy szinte egyáltalán nem hajthatók végre. A kérdés érdekes vetülete, hogy a politikai 

szereplők folyamatosan ezt a kötött időintervallumot láthatják a szemük előtt. Linz az elnök 

halála nyomán történő utódlás esetével példázza a következményeket. „Bizonyos esetekben az 

új elnök képviselhet az elődjétől eltérő politikai irányvonalat – írja –, de az is lehetséges, hogy 

az elnök helyét hivatali társa, helyettese foglalja el, tekintet nélkül arra, hogy képes-e a 

végrehajtó hatalom gyakorlására vagy a választók támogatásának megtartására.”
288

Az elnöki 

rendszer tökéletes paradoxonja rajzolódik ki a fenti példákon, ugyanis a megválasztás 

módjával nyilván az egyszemélyi hatalom erősödik, ezzel szemben egy nem várt 

elnökváltással törvényesen olyan személy kerülhet a pozícióba, akit „a normális választási 

procedúra soha nem tett volna az állam fejévé.”
289

 

Ráadásul az elnök hajlamos lehet a „nép” nevében beszélni és cselekedni, ám erre a 

rousseau-i felfogás szerint kizárólag a részérdekeket is megjelenítő törvényhozásnak lenne 

létjogosultsága. Egy másik sajátosság az, hogy az elnöki rendszerű alkotmányok alapvető 

gyanúval élnek a hatalom megtestesítőjével szemben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 

újraválasztás tilalma, vagy a „törvényhozás javaslattevő és jóváhagyó jogköre az elnöki 

kinevezések felett”.
290
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 Linzben felmerül a kérdés, hogy a stabilitási igény és a személlyel szembeni gyanakvás milyen hatással bír az 

elnök és politikai ellenfeleinek döntéseire, politikai kultúrájára, retorikájára. E fejtegetésekből azon ismert 

megállapítás következik, hogy a parlamentáris rendszerek rugalmasak, az elnöki rendszerek pedig merevek. Ez a 

merevség védelmet nyújt, megóv a bizonytalanságtól, instabilitástól, de bizonyos előre nem látható események 

esetén könnyen vezethet válsághoz. A parlamentáris rendszerek a válságokat egy egyszerű miniszterelnök-

váltással könnyebben tudják orvosolni. Rendszerváltások idején és konszolidációs időszakokban ez utóbbi 

berendezkedés kevesebb kockázatot mutat. E megállapítások után a neves tanulmány arra keresi a választ, hogy 

a két berendezkedési forma közül melyik kínál kedvezőbb feltételeket a demokrácia kialakulásához, 

konszolidációjához és tartós fenntartásához. Az elnöki rendszer az elnökválasztási szisztéma miatt eleve 

problematikus. „A győztes mindent visz” elve a játékelmélet (játszmaelmélet) szabályai alapján csak a legtöbb 

szavazatot elért jelöltet díjazza, a többit „lenullázza.” Linz elismeri ugyan, hogy parlamenti választások esetén is 

előfordulhat az abszolút többségnek egyetlen párt általi megszerzése, de a gyakorlatban mégis a koalíciós 
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Az elnöki típusú rendszer másik fő veszélye, hogy pozícióba kerülhet olyan személy, 

akinek az a meggyőződése, miszerint ő „független autoritás, és a néptől kapott megbízatása 

van, s ez valószínűleg a hatalom és a küldetés tudatával tölti el akkor is, ha a többség, 

amellyel megválasztották, gyenge. Helyzeténél és szereptudatánál fogva akadékoskodásnak és 

demoralizálónak fogja találni a politikával szemben óhatatlanul megnyilvánuló 

ellenkezést.”
291

További ellenérv a korábban többször említett hivatali időnek a merevsége, 

valamint a zéróösszegű játszma miatt jelentősen megnövelt elnökválasztási feszültség és 

társadalmi megosztottság. A hátrányokból következnek előnyök is, főként a végrehajtó 

hatalom nép általi közvetlen választása, és regnálásának kiszámítható időtartama. 

A választási szisztémát és a politikai kultúrát elemezve Linz azt állítja, hogy az 

általános módszer, vagyis hogy az utolsó két fordulóban csak a legtöbb szavazattal rendelkező 

jelöltek indulnak, ugyancsak együtt jár a megosztottság elmélyülésével.
292

 Az elnökválasztási 

rendszerek értékelése után a szerző az elnök hivatalban töltött idejével foglalkozik.
293

Linz jól 

mutatja be, hogy az elnöki tisztség „kettős értelmű: az elnök egyfelől az állam feje és az egész 

nemzet képviselője, másfelől egy tisztán pártpolitikai álláspont megjelenítője.”
294

Így aztán 

míg az elnök egyfajta „olimposzi hatalmasság”, a parlamentáris rendszerek miniszterelnöke 

csak egyetlen személy a kormány padsoraiban, ráadásul ugyanúgy a parlament tagja, akárcsak 

                                                                                                                                                         
kényszer vagy az egyszerű többség a gyakoribb. Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer veszélyei.” 

Politikatudományi Szemle 1992. 1. 145. 
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 Ugyanakkor „ahol a szavazók túlnyomó része centrista, egyetért a szélsőségesek kizárásában, és a jobb- és 

baloldali jelöltektől egyaránt azt várja, hogy csak egy nagyobb, mérsékelt konszenzuson belül különbözzenek, 

ott az elnökválasztási verseny társadalmat megosztó hatása nem súlyos probléma.” Ebből következik, hogy 

ingatag választói magatartás esetén, valamint a társadalmon belüli megosztottságok és a szélsőséges pártok 

magas százalékának elkerülése céljából a jelölt egy egyfordulós választásban kénytelen olyanokkal 

együttműködni, akikkel egyébként soha nem árulna egy gyékényen. Így aztán a szélsőségek kiszűrésének 

legjobb módja a kétfordulós választás, ahol is az első fordulóban felszínre kerülhetnek a szélsőségesek korlátai, a 

rendszer „a legtöbb szavazatot kapott két jelöltnek pedig lehetővé teszi, hogy kiszámítsák, milyen szövetségeket 

kell kötniük a győzelemért.”Juan J. LINZ: „Az elnöki rendszer veszélyei.” Politikatudományi Szemle 1992. 1. 
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 Ez az időszak az, amikor valójában kiderül, milyen is az új elnök személyisége, politikai stílusa, 

hatalomfelfogása. Az elnöknek el kell döntenie, hogy hogyan viszonyuljon korábbi ellenfeleihez. Mérlegelnie 

kell, hogy a békéltető gesztus esetleg nemtetszést válthat ki szélsőséges szavazóiból, esetlegesen az ellenzék nem 

fogadja a közeledést, ezzel még jobban elmélyítve a törésvonalakat a pártok között, miáltal folytatódik a 

társadalom polarizálódása. A politizálás stílusát alapvetően befolyásolják a rendszer alapvető jellegzetességei, 

főként a széles hatalomkoncentráció és az időbeli korlátozás. 
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 Ez a kettős szerep elég sok gondot okozhat az elnöknek, ugyanis élesen elválasztani a két pozíciót igazából 

lehetetlen. A szavazók könnyen érezhetik úgy, hogy a második szerepkör betöltése az első elárulását jelenti. Ha 
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miniszterei.
295

 Ezzel szemben a prezidenciális rendszer elnökének független kormánya van, és 

a törvényhozást is a maga szabta feltételek szerint veszi számba.
296

 

A továbbiakban Juan J. Linz leszögezi, hogy minden rendszer kettős demokratikus 

legitimáción alapul. Ezen azt kell érteni, hogy örök és feloldhatatlan vita van arról, vajon a 

törvényhozó vagy a végrehajtó hatalom tekintheti-e magát a nép valódi képviselőjének. A 

gyakorlat számos megoldást nyújt. Abban az esetben, ha egy országban nagyok a regionális 

különbségek, „valószínű, hogy a törvényhozás politikai és szociális nézetei különbözni 

fognak az elnöknek és támogatóinak az álláspontjától.”
297

 

Az elemzés ebben a tárgykörben több ponton is a parlamentáris rendszerekkel 

összehasonlítva magyaráz, kiemelve, hogy a legtöbb kutató úgy állítja be a végrehajtó 

hatalom stabilitását, mintha az a parlamentáris rendszerekben kevésbé érvényesülne. A 

negatív történelmi példák, köztük a weimari Németország, Olaszország és Portugália esetei 

inkább csak kivételek voltak, ugyanis – Linz érvei szerint – „a változékonyság felületes 

ábrázolásával elfedik a pártoknak a hatalomban való folyamatos részvételét, a koalíciók sok 

erőpróbát kiálló jellegét, és azt a módot, ahogyan a pártvezérek és a legfontosabb miniszterek 

átvészelnek kormányválságokat, anélkül, hogy feladnák pozíciójukat.”
298

A parlamentáris 

rendszerek tehát éppen felületi instabilitásuk okán tudják elkerülni a mélyebb válságokat. 

Az elnöki utódlás kérdése ma már a legtöbb prezidenciális országban alkotmányi 

szinten próbálja kivédeni a demokratikus legitimáció problémáját, midőn előírja, hogy „az 

elnököt és az alelnököt együtt kell jelölni, s az elnökválasztásnál megtiltják a különböző 
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 E rendszer válságok idején abból a tényből fakadóan is deficites lehet, hogy nincs egy uralkodó, egy 
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listákra történő szavazást.”
299

A prezident túlzott és szinte korlátlan hatalma miatt azonban a 

megszabott idő és az újraválaszthatóság tilalma végső soron az elnöki alkotmányok erényének 

tekinthető, ennek hiánya könnyen diktatúra kialakulását eredményezheti.
300

 

De hiszen éppen erről van szó.  A cikk lezárásaként kiderül, hogy bár az elnöki 

rendszer kevésbé alkalmas a demokrácia stabilizálására, megtartására, mégis az Egyesült 

Államok az egyik legrégebben fennálló demokrácia. A szerző ennek ellenére a fentiek miatt 

arra a következtetésre jut, hogy a legtöbb országban a demokrácia kialakulását, stabilizálását 

és megtartását a parlamentáris rendszerek jóval nagyobb eséllyel tudják biztosítani. A vázolt 

elemzés persze pusztán elméletnek számít, hiszen senki nem garantálhatja, hogy a 

parlamentáris rendszerek esetén nem állhat be válság, rosszabb esetben összeomlás. 

Hiszen végtére is a tanulmány lényege – mint ez zárásként megállapíttatik – mégiscsak 

az, hogy bármilyen rendszerről szólunk, bármennyire ideális szisztémát hozunk is létre, annak 

fennmaradásáról csak akkor beszélhetünk, ha maga a társadalom és alrendszerei elfogadják a 

szisztémát. Egy ideális rendszer tehát olyan társadalmi konszenzuson alapul, „amely kizárólag 

a törvényes és demokratikus eszközökkel megszerzett hatalmat ismeri el legitimnek.”
301

 

Márpedig azt kell mondanunk, hogy ebben a tekintetben nincs különbség az elnöki és 

a parlamentáris rendszerek között. 

Így aztán immár eme nagy igazság hangsúlyozásával, továbbá azzal zárhatjuk ezt az 

ismertetést, hogy Juan Linz további munkái sokat pontosítottak és bővítettek az ismertetett 

felfedezéseken, s ezzel összességükben jelentősen hozzájárultak az elnöki és a parlamentáris 

rendszerekről megszerezhető tudásunkhoz, gazdagították és árnyalták az ismereteket, és 

további reakciókat és ellenreakciókat váltottak ki.
302
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 Ezzel a megállapítással a tanulmány több bírálója is egyetért. Mindezeken túl a hivatali idő korlátozottsága az 
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félelme a folyamatosság megszakadásától és az utódok milyenségétől szintén alapvetően befolyásolja az elnök 

politikai stílusát. Ez az állapot könnyen vezethet túlzott frusztráltsághoz, az ellenzékkel szembeni haraghoz, 

elhamarkodott döntésekhez. Ennek feloldására csak akkor kerülhet sor, ha az elnök számíthat pártja következő 

választásokon elérendő sikerére. 
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Az ellenvélemények az idők során szépen fejlődtek, duzzadtak, terebélyesedtek és 

egyre színvonalasabbá is váltak, de számunkra érdemes a gyökerekig visszamenni. Egyetlen 

pillanatig sem volt kétséges ugyanis, hogy Linz professzornak a tárgyban született első 

provokatív tanulmánya éles reakciókat fog kiváltani. E reakciók közül a legszínvonalasabbnak 

már a kezdetekkor Donald Horowitz professzor válaszcikke tetszett, amelyet az alábbiakban 

már csak azért is célszerű tartalmilag ismertetni, mert a válasz kiválóan adta meg az 

ellenvélemények alaphangját, és rögzítette a reakció legfontosabb szempontjait.
303

 (A 

tanulmányt ugyancsak első számában közölte a Politikatudományi Szemle, a hivatkozott 

szövegrészek ebből a szövegkorpuszból valók.)
304

 

Horowitz alapvetően több szempontból is kritizálja Linz elemzését. Szerinte a Linz 

által negatív példaként felállított latin-amerikai országok „regionális sajátosságoktól 

eltorzított és rendkívül szelektív”
305

mintán alapulnak, így nem érdemes csak rájuk fókuszálni. 

Ha ugyanis Linz professzor mondjuk Ázsia vagy Afrika egyes országait vizsgálta volna, az 

„intézményes gonosz” a parlamentáris rendszer lett volna. 

A nigériai példa azt bizonyítja, hogy az elnöki rendszer igenis alkalmas a társadalmi 

megosztottság mérséklésére. A hatalmi ágak elválasztásával 1978-79-ben a nigériaiak éppen 

azt akarták elkerülni, hogy valamely csoport a parlamentet maga alá gyűrve teljhatalmat 

szerezzen. Nigéria példájánál maradva kiderül, hogy az elnöki rendszerben is lehet mód a 

törvényhozásbeli koalíciók létére, valamint a kormány és az ellenzék több esetben is sikeresen 

együttműködik a törvényhozásban. 

A „győztes mindent visz elve” is árnyaltabbnak tetszik, ha abból a szempontból 

tekintjük, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalom különböző pártok kezében van. Ez a 

szembenállás máris azt bizonyítja, hogy a győztes mégsem visz mindent. 

Linz egyik fő érve az elnöki rendszerrel szemben az elnök megválasztásának módja 

volt. Horowitz alapvetően problematikusnak tartja a Linz által említett két típust – az elnök 

egyszerű, vagy abszolút többséggel történő megválasztását –, szerinte ugyanis ezt tiszta 

formában egyik ország alkotmánya sem alkalmazza. Az elnöki rendszerben a választási 
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szisztéma sokkal összetettebb. A szerző Nigéria és Srí Lanka példáján keresztül mutatja be 

ellenérveit.
306

 

Számunkra elsősorban ezek a példák érdekesek, de érdemes megjegyezni, hogy 

Horowitz kritikája a továbbiakban megnevez még egy sor kevésbé lényeges különbséget is, 

amelyek közös jellemzője, hogy ha elméletileg negatív hatásuk lehetne is, a gyakorlatban 

teljesen irrelevánsak. Kormányválságot ugyanis mindkét berendezkedési típus előidézhet, ezt 

a tényt nem befolyásolja sem az elnök kötött hivatali ideje, sem a rugalmasabb parlamentáris 

kormányzat. 

Linz szerint az elnöki rendszerben alapvetően gyenge kormányok és kormánytagok 

vannak, ez pedig az elnök túlzott ereje miatt alakul így. Horowitz szerint más ok vezet a nem 

is gyenge kormánytagok jelenségéhez, méghozzá az, hogy minden egyes miniszter különböző 

érdekeket képvisel. Emellett számos példát találunk rendkívül erős kormányfőkre is, akik az 

egész parlamenti kabinetjüket maguk alá gyűrték. A szerző megállapítja, hogy a hatalommal 

való visszaélés szempontjából mindkét rendszer egyaránt megbukott, értelmetlen különbséget 

tenni közöttük. 

Összefoglalóan Horowitz felismeri, hogy Linznek valójában nem is az elnöki 

rendszerrel van baja, hanem haragja két olyan jellegzetesség ellen irányul, amely éppenséggel 

a demokrácia westminsteri változatának sajátja.
307

 Ez a két kritikus pont pedig egyrészt a 

többségi választások jelensége, másrészt pedig az „ellenségeskedő demokrácia, amely élesen 

elválasztja a győzteseket és a veszteseket, a kormányt és az ellenzéket.”
308

 

Horowitz a prezidenciális rendszer elleni érveket összességükben 

differenciálatlanoknak tartja. Úgy látja, hogy éppenséggel az elnöki rendszerek a stabilabbak, 

s példaként Afrikat, a „gyenge államokat” hozza fel. Mivel ezekben az államokban alig 

kifejlett pártok es pártrendszerek vannak, a parlamentáris rendszerek, amelyek egy 

működőképes pártrendszerre épülnek fel, sokkal inkabb okoznak instabil viszonyokat. A 

kormányok gyengék maradnak, ha a pártok alig rendelkeznek tapasztalatokkal a 

kormányzásról, s ha a személyes lojalitás játszik meghatározó szerepet a politikában. Ezért a 

több évre választott elnök legalább személyes kontinuitást és stabilitást biztosít. Ez felel meg 

a perszonalizált afrikai politikai kultúrának, s megtestesiti a nemzeti egységet a „nemzet 

atyja”által. 
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Horowitz érvei nyomán a vita újabb lendületet vett és szerteágazó lett. E vitát 

terjedelmi okokból itt nem részletezhetjük, de jelezzük, hogy „mennyiségében” feltétlenül az 

a vélemény az uralkodó, amely a parlamentáris rendszer előnyeire és az elnöki rendszer 

hátrányaira helyezi a hangsúlyt. E nézet meghatározó alakjai Juan J. Linz mellett Arendt 

Lijphart és Alfred Stepan, továbbá újabban Przeworski és Cheibub–Limongi, de 

természetesen a parlamentáris rendszert támogató főárammal szemben is megjelennek a 

kritikák.
309

 

Mások, igy Shugart es Carey (1992), valamint Sartori (1994) mindenekelőtt a 

félelnöki rendszer hívei. Szerintük e rendszer nagyfokú rugalmasságot mutat fel azáltal, hogy 

a változó viszonyoknak megfelelően – elnöki vagy az elnökkel szembeni többséggel és elnök-

párti, vagy „ellenzéki” miniszterelnökkel – változó lesz a rendszer jellege, és e rugalmasság a 

rendszer előnyére válik. Ugyanakkor a Shugart és Carey által megalkotott tipológiát, mely 

szerint léteznék és megkülönböztethető egymástól az elnöki, az elnöki-parlamentáris, a 

parlamentáris-elnöki és a parlamentáris kormányforma – a magunk részéről teljességgel 

elvetjük, spekulatívnak, értelmetlennek, mondvacsináltnak, erőltetettnek és semmitmondónak 

tartva azt. Itt jegyezzük meg, hogy maga Sartori hasonlóképpen elveti ezt a felosztást, de ő 

ugyanakkor a félelnöki – vagy ahhoz nagyon hasonló – rendszernek olyan alapon híve, 

amelyet a magunk részéről nem tudunk osztani. Mivel azonban véleményünk kifejtése 

választott tárgyunktól messzire vinne minket, itt csupán e vélemény sommás kimondására 

szorítkozunk.
310
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Azt azonban fontosnak tartjuk, hogy néhány magyar szerző érvrendszerét is 

felidézzük, mert ezek a hozzászólások régiónk és hazánk intézményválasztási dilemmái felől 

közelítették meg e nemzetközi diskurzusnak alapot adó problematikát.
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E szerzők közül Schmidt Péter a parlamentáris rendszer vonatkozásában az államfői 

hatalmat a végrehajtó hatalom részének tekinti. A szerző a magyar parlamentarizmus 1992-es 

állapotát elemzi, és állítja szembe az elnöki rendszerek közjogi elemeivel. A magyar 

sajátosságokat három nagy fejezetbe rendezi, ezek közül az első az országgyűlés és a 

kormány viszonyát vizsgálja.
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 Három szerző tanulmányáról emlékezünk meg. Valamennyi szöveg a Politikatudományi Szemle idézett 

vitájának kontextusában jelent meg a már idézett és a következő számban. Hivatkozásaink e megjelenésekre 

utalnak vissza. 
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 Az első jellemző, hogy a magyar miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választja. 

Schmidt szerint ez a módszer sajátos, ugyanis más parlamentáris rendszerekben – még ha csak formálisan is – 

végső soron a kormányfő személye az államfőtől függ. Egy másik eltérő elem, hogy még más parlamentáris 

országban a minisztereket a már kijelölt, de nem megválasztott miniszterelnök javasolja a köztársasági elnöknek, 

nálunk ezzel szemben a már megválasztott kormányfő terjeszti elő a minisztereket. Ezzel az aktussal a 

kormányfő a kezdetektől kiemelkedik. A korábbi alkotmány kimondta, hogy a kormány programját az 

országgyűlés fogadja el, ezzel szemben máshol a „kormány bemutatkozik a parlamentnek, programot ad, és ha 

ezt a parlament többsége nem támogatja, úgy a kormány lemond, de programja nem válik a parlament vagy a 

parlamenti többség programjává.” (Politikatudományi Szemle 1992. 1. 169) Egy következő sajátosság, hogy a 

kormány nem szimplán politikai, hanem jogi alárendeltségben áll a parlamenttel szemben (beszámolási 

kötelezettség). Ebből következik egy ellentmondás, ugyanis az NSZK-ból átvett konstruktív bizalmatlansági 

indítvánnyal az elvileg teljes felelősség a felelősségre vonás lehetetlenségével párosul. Ezen intézmény megléte 
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Kukorelli István – egyetértve Horowitz-cal – szintén a Linz által felhozott latin-

amerikai példát tartja szemellenzősnek. Szerinte a morális, társadalmi, gazdasági válsággal 

sújtott kelet-közép-európai országok közül többen is jogosan az elnöki rendszer felé 

fordulnak. A felszínen természetesen parlamentáris rendszereknek bizonyulnak, ám bizonyos 

technikák, például a köztársasági elnökök közvetlen választása, a elnökök szerepének 

felértékelése inkább a félelnöki rendszer felé mutatnak.
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A vita magyar ágához Paczolay Péter is hozzászólt, aki érvrendszerét a közép-európai 

államok alkotmányos változásainak szemszögéből sorakoztatta fel. Általánosságban 

                                                                                                                                                         
tehát tovább erősíti a miniszterelnök és a kormány szerepét a parlamenttel szemben. Összességében a konstruktív 

bizalmatlansági indítvány intézménye az, ami a szerző szerint egymás felé közelíti az elnöki és a parlamentáris 

rendszereket, oly módon, hogy a „törvényhozás, ha jogilag nem is, ténylegesen jórészt a kormány kezében 

marad.” (Politikatudományi Szemle 1992. 1. 170.) A második főbb jellemző a köztársasági elnök és a kormány 

viszonyában jelentkezik. Az európai parlamentarizmusok általában megosztják a végrehajtó hatalmat az elnök és 

a kormány között. A magyar megoldás – amelyben az alkotmány megkerüli az államfő döntési lehetőségeinek 

minősítését – egyes vélemények szerint egy új hatalmi ágat hoz létre a köztársasági elnöknek, akinek 

kiegyensúlyozó, semleges szerepet szánnak alkotmányjogilag. Ezzel a kívánalommal ellentétes az, hogy az 

elnököt a parlamenti pártok képviselői választják, öt évre. Schmidt Péter tanulmányának utolsó főbb pontja az 

államfő és a parlament viszonyát elemzi. Véleménye szerint a „megszokott” parlamentarizmusoktól eltérő elem 

a köztársasági elnök parlament-feloszlatási joga, valamint az elnök törvénykezdeményezési joga. Schmidt 

mondanivalójának a lényege, hogy a hatalom megosztásának elvét a magyar rendszerben jobban kéne 

érvényesíteni, ennek érdekében a végrehajtó hatalmat teljesen függetlenné kell tenni. Indokolt lehetne a 

konstruktív bizalmatlansági indítvány eltörlése, amely intézmény erősíti a személyi hatalom veszélyeit. 

Véleménye szerint a végrehajtó hatalomnak része a köztársasági elnök is, és ennek a hatalmi ágnak szintén 

politikai egységre kell törekednie, ugyanis „a politikailag minél kevésbé osztott végrehajtó hatalom ellensúlya 

nem az államfő semlegessége, hanem a politikailag osztott parlament léte.” (Politikatudományi Szemle 1992. 1. 

173.) 
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 Kukorelli szerint a vita azért is releváns, mert a pártállamokat lebontó kelet-közép-európai országok közül 

akkoriban mindegyik lényegében „modellkényszer nélkül válogathatott a mintákban.” (Politikatudományi 

Szemle 1992. 2. 162.) E régióban az teszi érdekessé a kérdést, hogy a döntéshozók alapvetően két elvárásnak 

akartak megfelelni. Az első, hogy a társadalmi valóságnak megfelelő tagoltság megjelenjen a parlamentben, a 

másik, hogy a kormányzás stabil legyen. Az első tényező a tisztán parlamentáris, a második a tisztán elnöki 

rendszerek jellemzője – szerinte. Ennek eredményeként ugyanakkor közbülső megoldások születtek, és éppen 

ezek vizsgálata volna indokolt. Linz kategorikus tételével szemben, hogy ugyanis a parlamentáris rendszerek 

segítik jobban elő a demokrácia stabilitását, Kukorelli hiányolja a nyugat-európai kitörési kísérletek példáját, 

azok ugyanis véleménye szerint tökéletes átmenetet nyújtanak a két rendszer között. Ez a két minta a francia 

félprezidenciális rendszer és a német kancellárdemokrácia. A szerző bírálja Linz vitairatában, hogy ennek a két 

közbülső modellnek az elemzését kihagyta. Kukorelli szerint a „XX. századi alkotmányozás egyik fő iránya a 

kormányzati hatalom sokáig egyedüli birtokosainak hitt parlamenti hatalom korlátozása, az erős végrehajtó 

hatalom megteremtése, akkor is, ha az a parlament előtti felelősség elvéhez kötődik.” (Politikatudományi Szemle 

1992. 2. 163.) Ebben a kijelentésben benne van, hogy a parlamentáris rendszerek az elnöki rendszerek jellemzőit 

veszik át, megőrizve mindkét berendezkedés előnyeit. Ez a középre húzó modell szerinte pozitív fejlődési irányt 

jelent. A kritikus abban egyetért Linz-cel, hogy az elnöki rendszerre való hasonulás miatt egyre több intézmény 

és személy van „bebetonozva”, és ezzel a problémával sajnos a tisztségre nem méltó személyek hatalma is 

konzerválódhat. A miniszterelnöki „zsarnokságtól” két intézményi háló óvja a társadalmat, a független 

alkotmánybíráskodás és a politikai nyilvánosság. Ezek mellett – bár kisebb korlátozó szereppel – éppen a 

parlamenti ellenőrzés eszközrendszere, valamint a kiterjesztett hatalmú államfő állhat szemben az esetleg 

despotikus hajlammal rendelkező kormányfővel szemben. Kukorelli az államfő európai szerepét egyfajta morális 

hatalomnak írja le, amely „nemcsak az egységes végrehajtó hatalom része, feje, hanem több is annál” 

(Politikatudományi Szemle 1992. 2. 164.), olyan személy, akit nem nyomaszt a tisztán elnöki rendszerben 

található kettős legitimáció problematikája. Ez a szerep azonban azzal is jár, hogy az államfő gyakorlati politikai 

súlya természetesen jóval kisebb lesz az elnöki rendszer elnökének hatalmánál. 
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kijelentette, hogy az elnöki és a parlamentáris rendszerek közül az első a szilárdabb, ám ebből 

csak az következik, hogy az elnöknek több esélye van hivatali idejét kitölteni.
314

 

E dolgozat keretei között a vita magyar ágának felvillantása után már csak arra a 

parlamentarizmus-vitára kell utalnunk, amely 1993-94-ben az akkori Társadalmi Szemle 

hasábjain folyt, és amely magas színvonalával, informatív és alapozó jellege miatt elemkedett 

ki.
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 A vita során sok alaptétel szögeződött le, és a diskurzus jelentősen hozzájárult a 
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 Paczolay abban egyetértett Linz-cel, hogy mind az elnöki hatalom autonómiája, mind a kettős hatalom 

legitimitása „súlyos fenyegetés lehet a demokráciára.” (Politikatudományi Szemle 1992. 2.168.) Ez a veszély 

könnyen vezethet egyszemélyi diktatúra kialakulásához, továbbá a gazdaság befolyásolása révén a választások is 

könnyen manipulálhatók lehetnek. A szerző szerint minden rendszerváltás vagy alkotmányozási folyamat 

egyfajta forradalmi jelleget ölt, ahol is a hatalom társadalmi méretekben kísérletezik, és ez bizonyos esetekben 

súlyos kudarcokkal végződhet. Az elméleti modellek gyakorlatba való átültetései ezt a veszélyt mindig 

magukban hordozzák. Az európai alkotmányos tradíció – néhány köztes kivételtől eltekintve – a parlamentáris 

rendszerek felé hajlik. A két átmeneti modell közül az egyik a már korábban említett francia, amelyben az 

elnöknek kiemelkedő jogosítványai vannak, viszont köteles kinevezni egy, a parlament bizalmát élvező 

miniszterelnököt. A két hatalmi ág így erősebben kötődik egymáshoz. A másik megoldás a finn alkotmányon 

alapul, ott ugyanis a külpolitikában tisztán az elnöki rendszer elemei találhatóak, a belpolitika pedig inkább 

parlamentáris jellegű. Elméleti összegzésként kiderül, hogy az intézményi és személyes zsarnokság elkerülését 

igazából egyedül az amerikai és a brit rendszer tudta megoldani. Ezek a modellek azonban nem nyújtanak 

garanciát arra, hogy a más történelmi múlttal, társadalmi problémákkal rendelkező országokban sikeresen 

adaptálhatók legyenek. A közép-európai országok alkotmányozási folyamatait tekintve ellentmondásos 

eredmények születtek. Paczolay szerint a lengyel alkotmány a sajátos politikai célok érdekében prezidenciális és 

parlamentáris rendszerekre jellemző megoldásokat elegyített. (Politikatudományi Szemle 1992. 2. 171.) Szerinte 

Csehszlovákia rövid történelme inkább az elnöki rendszer hagyományait bizonyítja, ennek ellenére szerinte a 

szocialista blokkon belül a rendszerváltás előtt is egyedülállóként fennmaradt a köztársasági elnöki intézmény, 

amely a szerző szerint az 1989-90-es rendszerváltások során inkább csak reprezentatív jogkörökre redukálódott. 

Az elnök személyét a Szövetségi Gyűlés választja – állította a szerző –, míg a kormánytagok kinevezése a 

köztársasági elnök feladataként jelent meg. (Alighanem a szerző nem a tényleges helyzetből, hanem az 

alkotmány szövegéből indult ki, helyesen. Ténylegesen azonban az elnökválasztás megelőzte a második kamara 

felállítását, így az első elnököt csupán egy kamara választhatta. Ugyanakkor természetesen a mai helyzet pedig, 

mint ismert, 2013-tól hatályosulván, már a közvetlen elnökválasztás gyakorlatát mutatja.) Magyarország 

esetében semmi nem indokolja az államfő megerősítését. Az 1848-as, az 1919-es és az 1946-os próbálkozások 

kudarcot vallottak. Az elnök a legtöbb esetben külső erők hatására nem tudta szerepét – a demokrácia 

megszilárdítását – betölteni. A szerző tradicionális példaként az 1946. évi I. törvényre hivatkozik, amelynek 

értelmében Magyarország parlamentáris demokrácia, gyenge köztársasági elnökkel. Az államfőt a Nemzetgyűlés 

választotta négy évre, mandátumát nem lehetett meghosszabbítani. Az 1989-ben megkezdődött kerekasztal-

tárgyalások eredményeként az 1946. évi modell alkalmaztatott, megerősítve az elnök külpolitikai és fegyveres 

erők irányításában betöltött szerepével. A kormánnyal való hatásköri feszültségek azonban már az első 

köztársasági elnök személyének megválasztása után elkezdődtek. A három említett ország történelmi múltja 

okán, valamint a szocialista berendezkedés folytatásaként Paczolay a parlamentáris rendszer mellett foglalt 

állást. Szerinte „meglepő volna,” ha épp Közép-Európában válnék a prezidenciális rendszer „a demokrácia 

biztosítékává.” (Politikatudományi Szemle 1992. 2. 175.) Ugyanakkor ezen országok éppen politikai 

instabilitásuk okán mindig is vonzódtak a végrehajtó hatalom megerősítéséhez. Ezen országok múltjára, politikai 

kultúrájára való tekintettel az intézményeket nem az éppen azokat betöltő személyek szerint kell értékelni, 

hanem azt mérlegelve, hogy bárki pozícióba kerülhet. A szerző szerint azonban az elnöki rendszer elvetése 

mellett biztosítani kell a stabil és erős végrehajtó hatalmat. Ennek egyik lehetséges megoldási módja a választási 

rendszerben rejlik. A széttöredezett parlament kiszűrésének célja miatt Paczolay az arányos képviseleti rendszert 

nem tartja célravezetőnek. A kormányt jogkörökkel és hatalommal úgy kell felruházni, hogy „az elégséges 

legyen a hatékony kormányzáshoz, de mégis ellenőrzés alatt maradjon.” (Politikatudományi Szemle 1992. 2. 

176.) A gyakorlatban ezeknek a feltételeknek legjobb módon a parlamentáris rendszer tud megfelelni, hiszen 

ebben a szisztémában a kormány felelős a parlamentnek, az ellenzék interpellációt és kérdést intézhet hozzá, 

döntéseit megvitathatja, az elnöki rendszer esetében pedig ezekre nincs mód. 
315

 A vitát Pokol Béla könyvének bevezető része váltotta ki, mely a folyóiratban külön is megjelent. Lásd: 

POKOL Béla: A magyar parlamentarizmus szerkezete: A hatalmi négyszög súlyponteloszlásai. I-II. rész. 
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kormányformák jobb megértéséhez. Tekintve, hogy a vita Pokol Béla tanulmánya, illetve 

könyve miatt és kapcsán robbant ki, különösen érdekesnek tekinthető, hogy huszonhárom 

évvel az események után Pokol Béla újabb vitát indított útjára a Jogelméleti Szemle oldalain 

(eredetileg a bírói felülvizsgálat terjedelméről). E legújabb vita újabb fordulataként a szerző – 

nemzetközileg is egyedülálló módon – az ismert kormányformák mellé új kormányformát 

talált a jurisztokráciának nevezett kormányformában, amiért nem túlzás azt állítani, hogy a 

kormányformákról folytatott nemzetközi dikurzust bizony jelentősen megújította.
316

 

Ennek az érdekes vitának a tanulságai majd kellő távlatból lesznek levonhatók, de a 

diskurzus fogalomteremtő újszerűsége már most figyelemre méltó. Tárgyunkhoz kötődve 

azonban itt természetesen nincs módunk arra, hogy a kormányformákat illető egyes további 

nézeteket a továbbiakban is ismertessük, vagy akárcsak megemlítsük, mert most az a 

feladatunk, hogy az államfői hatalom jellegéről szóljunk. Ezért a következő fejezetet ennek a 

kérdésnek a tárgyalására szánjuk. 

                                                                                                                                                         
Társadalmi Szemle 1993/10-11, illetve POKOL Béla: A magyar parlamentarizmus. Cserépfalvi, Budapest, 1994, 

különösen pp. 11-45. A vitához számos szerző szólt hozzá a lapban a folyóirat 1993/12. számától az 1994/4. 

számáig. Sorok írója Az államfő és a végrehajtó hatalom nálunk és másutt címmel közölte hozzászólását – 49: 

(4) pp. 83-93. (1994). 
316

 POKOL Béla: A jurisztokratikus kormányforma és szerkezeti kérdései.  Jogelméleti Szemle (megjelenés 

alatt). 



129 
 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

MÁSODIK FEJEZET 

 

 

 

A PARLAMENTÁRIS 

KORMÁNYRENDSZER 

ÁLLAMFŐJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

„Önálló államfői hatásköre van” 

Alkotmányos tartalom és forma 

Az ellenjegyzés valódi értelme 

Az államfő közjogi helye 



130 
 

 

 „ÖNÁLLÓ ÁLLAMFŐI HATÁSKÖRE VAN” 

 

 

 Az alkotmányjogi szakirodalom megoszlik abban a kérdésben, hogy parlamentáris 

körülmények között az államfő vajon része-e a végrehajtó hatalomnak vagy sem. Ebben a 

döntő kérdésben – mint ismert – maguk az alkotmányok is megoszlanak. 

Ez a szakmai vita ugyanúgy alkalmas arra, hogy megossza a véleményalkotókat, mint 

más közjogi természetű viták, ugyanakkor – például – a „melyik kormányzati forma a jobb 

megoldás”, a „melyik parlamentarizmus-változat a jobb változat”, vagy a „melyik 

elnökválasztási mód a jobb módszer” típusú vitákkal szemben ez a vita jóval szárazabb, 

tárgyszerűbb, nyersebb. Nem igényel értékítéletet. Nem kell hozzá elkötelezettség. Nem akar 

semmit elérni, csak megállapítani. 

Érdekessége, hogy az alkotmányjoggal foglalkozókon kívül lényegében nem érdekel 

senkit. Még nagyobb érdekessége, hogy az alkotmányjoggal foglalkozók közül viszont 

nagyon sokakat érdekel. Legnagyobb érdekessége azonban az, hogy megmarad logikai, 

szépészeti vitának. Megjegyezzük, hogy a vita esetleges eldöntéséből a tételes jogra nézve 

nem vonhatunk le sok közvetlen következtetést, mindennapi életünkre, jogi kultúránkra, 

intézményeinkre nézve pedig tulajdonképpen nem következik belőle semmi.
317

 

Ennek ellenére a vita lehet heves, és az is. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a vita 

tárgyát, és letesszük a voksunkat az egyik vagy másik álláspont mellett, akkor tulajdonképpen 

nem értjük, mit vitat azon a másik fél. 
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Osiris, Budapest, 2003. 



131 
 

Egészen egyszerűen szólva az a kérdés, hogy az államfő „csupán” az állam feje, vagy 

túl azon, hogy az „állam feje”, még az állam egyik hatalmi ágának a feje is. Utóbbi esetben 

nem ő azonban a kormány feje, hiszen az – ugyebár – a kormányfő, ellenben minthogy a 

végrehajtó hatalmat nagyobb egységnek kell tekintenünk, mint annak „részhalmazát”, a 

kormányt, minek feje a kormányfő, ezért az államfőt csak a végrehajtó hatalom egészének 

fejeként tekinthetjük, s ekként ő a kormánynak is, sőt a kormányfőnek is „feje”, felettese 

lenne. Ez utóbbi megállapítás talán indokolható is volna, de semmiképpen sem volna jobban 

indokolható, mintha azt mondanánk, hogy az államfő mindhárom hatalmi ágnak a feje.  

Érdekes módon a szakirodalomban alig merül fel, hogy az államfő – mondjuk – a 

törvényhozó hatalom feje volna, vagy – éppenséggel – a bírói hatalom feje lehetne, holott – 

mint majd erre rámutatunk – ezen állításoknak talán volna annyi indokoltságuk, mint annak az 

állításnak, hogy az államfő a végrehajtó hatalom feje. Mindenesetre a végrehajtó hatalom 

fejeként – mint tudjuk – nem kormányoz, legfeljebb uralkodik, vagy még azt sem teszi, csak 

reprezentál, megjelenít, beszédet mond, jelen van, egyszerűen van. 

Szeretnénk világosan láttatni, hogy ez a „lét”, vagyis ez az „ottlét”, ez a „jelenlét” nem 

egyszerűen „meglét”, hanem olyan garanciális tényező, biztosíték, jogállami garancialevél, 

aranybulla, adott szó, amely nélkül nincs parlamentáris kormányforma, nincs kontinentális 

alkotmányos jogállam, sőt – nem túlzás – nincs európai közjog. Az államfői hatalom nem 

csupán bokréta a nemzet kalapján (bár kétségkívül vannak reprezentatív, szimbolikus, ha úgy 

tetszik: esztétikai funkciói is, mi több: összes funkcióját tekinthetjük reprezentatívnak, 

szimbolikusnak és „szépnek”), hanem jogállami hatalmi erő, amely reprezentál, szimbolizál, 

széppé és érvényessé tesz, vagyis – mint majd ki fogjuk fejteni – legalizál és legitimizál. 

 Magyarországon az említett vitában többségi álláspontot képviselnek azok, akik az 

államfőt mindhárom hatalmi ág fölé, a semleges zónába, válságáthidaló funkcióba helyezik el. 

Mi magunk is ezt az álláspontot képviseljük, de látnunk kell a másik gondolkodás logikáját is. 

 E másik gondolkodás úgy tartja, hogy az államfői jogosítványok végrehajtói 

jogosítványok: azokban a végrehajtó hatalom nyilvánul meg. Ezek a jogosítványok e nézet 

szerint éppen azért különböző nemű jogosítványok, mert a másik két hatalmi ág irányában 

hatnak. Ezen álláspont képviselői abból indulnak ki, hogy a kormányzás teljes formája a 

hatalmi ágak egyensúlya. E rendszerben a hatalmi ágak egymást ellenőrzik. Ez a felfogás a 

checks and balances elvét írja rá a parlamentarizmusra. Ez azonban a prezidenciális 

kormányformájú Egyesült Államok alkotmányos alapelve. Ez a nézet abból indul ki, hogy 

amiképpen a parlamentarizmusban a parlament megbuktathatja a kormányt, azonképpen – 
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bizonyos kogens feltételek mellett – a kormány is feloszlathatja a parlamentet. Ez jelenti azt 

az egyensúlyt, ami az amerikai rendszerben viszont nincs meg.
318

 

Mindkét nézetnek tökéletes a belső logikája. A kérdés összefügg a hatalommegosztás 

tanával, amellyel még természetesen foglalkozni fogunk. Érdekes megfigyelésként 

megállapítható azonban, hogy az államfőt a végrehajtó hatalom részének tekintő felfogásnak 

tulajdonképpen nincs is szüksége államfőre. Az államfő az az intézmény, amely nélkül a 

hatalmi gépezet elképzelhető. Ez talán meglepően nyers megállapítás, de tartalmát tekintve 

igaz, hogy ha az államfő a végrehajtó hatalom feje, akkor nincsen feltétlenül szükség rá, 

hiszen jogosítványait más szervek is elláthatnák. Gyakorlatilag ez az egyetlen intézmény, 

amelyet az állami intézmények közül – ha megfelelő logikával építjük fel őket – akár – nem 

az európai tényleges történelmet, hanem az utilitáriánus formális logikát tekintve – ki is 

lehetne hagyni a kormányzati rendszerből. 

Ha azonban az államfőt semleges hatalomként fogjuk fel, amely kívül áll a végrehajtó 

hatalmon, akkor az igazság éppen fordított: ha minden állami intézményt kifelejtünk is, az 

államfőt – ha államról beszélünk – nem felejthetjük ki.
319

Ennek az igazságnak a bizonyítására 

ugyanakkor csak azután vállalkozhatunk, hogy megvizsgáltuk az államfői hatalomgyakorlás 

jellegét (és némileg az európai alkotmányok szövegezési gyakorlatát is). 

A legérdekesebb kérdés persze annak történeti vizsgálata volna, hogy a monarchiából 

köztársaságba váltó államok milyen elméleti megfontolásokból tartották fenn az immár 

korona nélküli államfői intézményt. Ennek történeti vizsgálata nem tartozik e dolgozat 

tárgykörébe, de az megállapítható, hogy a független, semleges, negyedik hatalmi ágként 

funkcionáló államfői hatalom feltalálása Európában történt meg. Feltalálója – mint ez ismert –

Benjamin Constant volt.
320
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A híres francia gondolkodó érvei azonban nem győztek meg mindenkit Európában.
321

 

Érdekes módon máig tart a vita arról, hogy a parlamentáris rendszer államfője valójában a 

végrehajtó hatalom feje-e, avagy az államé (ideértve az összes hatalmi ágat, illetőleg egyiket 

sem). Constant rendszere ugyanakkor mai nyelven úgy is megfogalmazható, hogy bár 

történetileg minden hatalom a király kezében volt, a parlamentarizálódás során a törvényhozó 

és az igazságszolgáltató hatalom kikúszott az államfő kezéből, és az a parlamenthez, illetve a 

független bíróságokhoz települt át. Az államfő legtovább a végrehajtó hatalomban tartotta 

pozícióit, ám a 19. század parlamentarizálódása és a 20. század közjogtörténete során itt is 

fokozatosan területet vesztett, és „középen”, a három klasszikus hatalmi ág csúcsán, ám 

azokba bele nem folyva, az „uralkodik, de nem kormányoz” pozíciójában találta meg a helyét. 

Azok ez elméletek, amelyek az uralkodó, de nem „kormányzó” államfő helyét a 

végrehajtó hatalomban helyezik el, legtöbbször azzal érvelnek, hogy az államfőtől indul a 

kormányalakítás (erről később még sok szó lesz). Ezen elméletek elfogadásához azt kellene 

föltételeznünk, hogy a „kormányalakítás megindítása” fontosabb jogosítvány, mint azok a 

jogosítványok, amelyekkel az államfő a másik két hatalmi ág viszonyában rendelkezik 

anélkül, hogy azokba ezen elméletek szerint „beletartoznék”, márpedig ennek föltételezésére 

nincs kellő indokunk. Az államfő mind a törvényhozás vonatkozásában, mind az 

igazságszolgáltatás vonatkozásában fontos hatalmi jogosítványokkal rendelkezik, melyeknek 

fontossága legalábbis egyenlő súlyú azzal az egyetlen jogkörrel, amely az államfőt a 

végrehajtó hatalomhoz köti, kizárólag kinevezés jellegű jogosítványokról lévén ezen a 

területen szó. 

Az államfő hatalmi jogosítványait könnyen értelmezhetjük olyan jogosítványokként, 

amelyek a közjogi történeti fejlődés során az államfő kezében maradtak, miközben az egyes 

hatalmi ágak tényleges hatalmi jogosítványai az államhatalmi ágak alkotmányos 

intézményeinek kezébe mentek át. Ez a jogos értelmezés azonban nem ment föl minket annak 

elismerése alól, hogy az államfő kezében megmaradt jogosítványok tényleges, alkotmányos, 

hatalmi és hatalmat konstituáló jogosítványok, amelyek közül a kegyelmi jog (az 

igazságszolgáltatás vonatkozásában) vagy a parlament föloszlatásának joga (a törvényhozás 

vonatkozásában) aligha tartható kevésbé fontos vagy kevésbé „hatalmi” jogosítványnak, mint 
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a kormány „kinevezése” (a végrehajtó hatalom vonatkozásában). Az igazságszolgáltatás vagy 

– különösen – a törvényhozás vonatkozásában egy egész sor hatalmi jogosítvány sorolható 

föl. Valójában ha a kinevezési jog volna az a jogosítvány, amely az államfőt az általa 

„kinevezett” hatalmi ágba sorolná, akkor nem volna indokolatlan az államfőt akár a bírói 

hatalom részének is tartani, tekintettel arra, hogy a klasszikus parlamentáris rendszerben az 

ország valamennyi bíráját az államfő nevezi ki. 

Ebben a vonatkozásban mindenesetre arra érdemes utalni, hogy a klasszikus, azaz az 

első európai alkotmányok szerkezetéből és fogalmazási módjából az államfő „központi”, 

„szuverenitás-alapú”, „legfőbb” közjogi pozíciója jól értelmezhető. Abból az elméleti 

alapállásból indokolt kiindulni, hogy a parlamentáris rendszerben az államfő alkotmányos 

helyére a „mindhárom és egyik sem” formulája jellemző. Ez nem jelent mást, mint hogy a 

parlamentáris rendszerekben az államfő mindhárom hatalmi ág vonatkozásában jelentős, de 

sohasem „ügydöntő” pozícióval rendelkezik, mi alapján úgy tartozik mindhárom hatalmi 

ágba, hogy nem válik azok részévé, és e hatalmi domíniumokon mindvégig kívül marad, mely 

utóbbi sajátosságot sok szerző azzal látja leírhatónak, hogy az államfői hatalmat mintegy 

„negyedik hatalmi ágként” konstruálja meg. 

Az említett elméleti vita olyan természetű diskurzus, amelyben az európai 

alkotmányos rendszerek ismerete nemcsak előnyös, de jól hasznosítható is, amennyiben 

példák sokaságát lehet idézni a kontinens elmúlt két évszázadának közjogi történetéből ennek 

vagy amannak az elméleti konstrukciónak az alátámasztására. 

Bölcs dolognak tetszik ugyanakkor annak kimondása, hogy sokféle parlamentáris 

modell létezik, de az egyszerűség kedvéért legalább kettőt jól megkülönböztethetünk 

egymástól. Az egyik minden bizonnyal a brit modell, a másik azonban az európai 

kontinentális gyakorlat. E két rendszer sok rokon vonást mutat egymással (mindkét modell 

parlamentáris képződmény), de lényegesek a különbségek is, s az egyik lényeges különbség 

éppen a hatalommegosztás értelmezésében van. A brit példában valóban nehéz fölfedezni a 

hatalommegosztás elvét (ez jószerivel csak Montesquieu-nek sikerült), ám azért ott is tetten 

érhető egy cizellált munkamegosztás, sőt lényegében csak a rendszer csúcsán beszélhetünk a 

hatalom egységéről, de az alsóbb szinteken már fölfedezhető a három elkülönült hatalmi ág 

lefelé nyúló két szárnya, a közigazgatás és a független igazságszolgáltatás elkülönült 

struktúrája. Ami pedig a kontinenst illeti: a hatalommegosztás fontos garanciális szabályok 

révén valósul meg – független bíráskodás, szervezetileg is külön álló (a csúcson is független) 

igazságszolgáltatás; a kormány és a parlament relatív elválása (néhány országban a miniszter 

nem is lehet a parlament tagja), és így tovább. Ám a hatalommegosztás lényegében való 
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megvalósulása nem zárja ki a rendszerek parlamentáris mivoltát: Ciprust és Svájcot kivéve 

minden európai ország alapvetően parlamentáris, és csak azután más, például fél-

prezidenciális rendszerű. 

Ha a parlamentáris rendszert meg kívánjuk különböztetni más rendszerektől (így 

például a prezidenciális rendszerektől), számos jellemzőt sorolhatunk föl, s közülük mintegy 

tucatnyi inkább az egyik vagy inkább a másik rendszerre vonatkozik. Ha azonban olyan 

jellemzőket keresünk, amelyekről fogalmilag kizárható, hogy a másik rendszerben is 

megtalálhatók legyenek, mert éppen ezek adják a rendszer prezidenciális vagy parlamentáris 

voltát, akkor – mint ezt már ennek a résznek az első fejezetében leszögeztük – három olyan 

sajátosságot nevezhetünk meg, amelyek kizárólag parlamentáris jellegűek a 

parlamentarizmust létrehozó karakterekkel, és éppen ezek kontrasztjával írható le a másik – e 

tekintetben ezzel ellentétes – rendszer. 

Emlékeztetőül: a parlamentarizmusra legfőképpen jellemző három – már említett – fő 

sajátosság egyszerűen szólva akként adható meg, hogy (1) az államfő és a kormányfő két 

személy; (2) a kormány politikai felelősséggel tartozik a parlamentnek, politikailag az hozza 

létre, belőle jön, tőle származik, abból eredezteti legitimitását (még ha formailag az államfő 

nevezi is ki) és abban is bukhat meg, mert annak bizalmán nyugszik; és végül (3) föl lehet 

oszlatni a törvényhozó testületet (ez mindig az államfő jogosítványa, de mindig csak pontosan 

körülírt esetekben lehet alkalmazni, vagy a kormány javaslata, a miniszterelnök ellenjegyzése 

kívántatik meg). 

Mindhárom jellemzőben megjelenik az a tisztség, amelynek léte, fölfedezése, 

„elhelyezése” a parlamentáris rendszerben magának a parlamentáris rendszernek a 

találmánya: ez a hatalom az elkülönült államfői hatalom. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy az államfői hatalom felfedezője (Constant) nagyon 

népszerű Magyarországon. Újabb kori magyarországi népszerűsége mindenekelőtt Bibó 

Istvánnak köszönhető, aki a hatalommegosztásról szóló akadémiai székfoglalójában kellő 

súllyal helyezte őt el a nagynevű alkotmányos gondolkodók történeti tablóján. Márpedig e tan 

– mint többször utaltunk rá – az állam fejét a parlamentáris rendszer struktúrájában „középre” 

helyezi el, válságáthidaló, regulatív funkciókat tulajdonítva neki, önálló hatalmi ágként, 

klasszikusan a szuverenitás eredőjeként, azon a szinten, ahol már nincs „politika” és nincs 

„érdek”, csak „történelem” van és ünnepélyesség.
322
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Azt állíjuk azonban, hogy a klasszikus szuverenitás-koncepcióból és a klasszikus 

európai alkotmányok szövegezéséből az államfői hatalom „önállósága” még akkor is jól 

levezethető, ha szerkezetileg az adott alkotmány az államfői hatalmat a végrehajtó 

hatalommal egy fejezetben tárgyalja (lásd az etalonnak számító klasszikus – egykori – belga 

alkotmány idevágó alfejezetét). Ehhez persze hozzá kell tennünk, hogy az államfői hatalom az 

alkotmány más fejezeteiben is gyakran előbukkan, különösen a szuverenitásról szóló első 

részben (az európai monarchiák klasszikus alkotmányai az uralkodó személyéről szóló résszel 

kezdődtek). 

Eltérően a legtöbb európai alkotmányoktól, a köztársaságinak nevezett magyar 

alkotmány még szerkezetileg is elkülönítette az államfőt a végrehajtó hatalomtól, amidőn „A 

Köztársasági Elnök” című fejezete önálló részt alkot, „A Kormány” című fejezettel 

egyenrangúan és a hatályos Alaptörvénnyel megegyezően. 

Erre az alkotmányos egykori, de tartalmában a jelenlegivel megegyező szöveghelyre 

(is) alapult az Alkotmánybíróság 48/1991. (IX. 26.) AB határozata, amely kimondta: „A 

köztársasági elnök kívül áll a végrehajtó hatalmon, önálló államfői hatásköre van. Az 

Alkotmányból nem vezethető le olyan konstrukció, hogy a végrehajtó hatalom élén a kormány 

és a köztársasági elnök állna, akik egymást kölcsönösen korlátozva és ellensúlyozva 

konszenzuson alapuló döntéseket hoznak, s csupán a közigazgatás irányítása tartoznék 

egyedül a Kormány hatáskörébe. Éppen ellenkezőleg: a köztársasági elnöknek az Alkotmány 

31/A szakasz (1) bekezdésében kifejezetten deklarált sérthetetlensége, azaz az 

Országgyűléssel szembeni politikai felelősségviselésének hiánya kizárja az ilyen közös 

hatalomgyakorlás jogi alapját.” 

E határozatával az Alkotmánybíróság – a hatályos aalaptörvény szellemével e 

tekintetben megegyező egykori magyar alkotmány európai viszonylatban kivételesen 

határozott rendelkezéseit és fejezetstruktúráját értelmezve – az államfő jogállását úgy 

határozta meg, ahogyan azt az európai politikai gondolkodás történetében először Constant 

írta le. A magyar alkotmánybírák ezzel egy európai méretű fölfogásbeli vitában tették le 

voksukat koncepcionális jelentőséggel – persze csak a magyar alkotmányra vonatkoztatva. 

Teljes egyértelműséggel mondták ki, hogy a magyar államfő „kívül áll a végrehajtó hatalmon, 

önálló államfői hatásköre van.” 

Az Alkotmánybíróság egykori – vagyis szakszóval: korábbi – határozatainak 

érvényességéről e helyütt szándékosan nem szólván azt emeljük ki, hogy az egyértelműség 

sok esetben hasznos, kívánatos és tiszteletre méltó jelenség, ezért a jelenlegi helyzet 

értékelésénél is – ebből az egyértelműségből erőt merítve – e határozatnak nem az 
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érvényességéből, hanem a következetességéből, határozottságából, egyenességéból, vagyis a 

szelleméből indulhatunk ki. 

 

 

 

ALKOTMÁNYOS TARTALOM ÉS FORMA 

 

 

Az európai alaptörvények szerkezetéről és jellegéről ugyancsak sok érdekes dolog 

mondható el, amely az alkotmányok általános jellemzőinek tárházát adja, bizonyítva, hogy az 

alkotmányírás, alkotmányszerkesztés sajátos műfaj, s a világ alkotmányai úgy hasonlítanak 

egymásra, hogy az alkotmányok kutatóinak az egyes különbségeket, sajátosságokat, különös 

jellemzőket kell kiemelniük ahhoz, hogy egy adott alkotmány egyéni arcát, személyes 

vonásait megrajzolják.
323

 E szép feladat inspiráló lehet az alkotmányozók számára is, ha újabb 

sajátosságok kimutatására és kidolgozására adják a fejüket, de az alábbiakban a dolgozat 

megjelölt tárgyát szem előtt tartva arra kell törekednünk, hogy a kontinens alkotmányaiban a 

vonatkozó passzusokból azt vegyük észre, ami közös. 

Európa alkotmányait végiglapozva ugyanis az emberben több olyan benyomás alakul 

ki, amely egyrészt érdemes arra, hogy az államfő és a kormány szerepét vizsgáló fejtegetések 

kiindulópontjává váljék, másrészt alkalmas arra, hogy további kérdéseket juttasson az ember 

eszébe, s ezzel meghatározza a vizsgálódás irányát. Az alábbi formai megjegyzések tartalmi 

mozzanatok kiemelését szolgálják. Az alkotmányok terjedelmének, belső arányainak, 

szerkezetének, szabályozási stílusának vizsgálatából, valamint a szabályozás tartalmának más 

jogforrások tartalmával való összevetéséből fontos következtetések vonhatók le.  

Ha az európai alkotmányokra rápillantunk, az tűnik fel, hogy az alaptörvények milyen 

központi szerepet szánnak az államfőnek. A szövegek látszólag úgy tesznek, mintha az 

államfő ott lenne minden lényeges döntésnél, minden fontos állami aktusnál, tőle indulna, 

vele zárulna a legtöbb közjogi folyamat. Ez a szemlélet számos, nem európai alkotmányra is 

jellemző. Hogy egy távoli példát hozzunk, az indiai alkotmány elolvasása után például az 

embernek az a benyomása, mintha Indiában az elnök volna a politikai élet legfőbb figurája, 

holott a tényleges helyzet a legkevésbé sem ez, s míg a külvilág rendszeresen értesül az indiai 

közélet eseményeiről és a kormány tevékenységéről, addig az elnöknek jószerivel még a nevét 
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sem tudja. (Hangsúlyozzuk, hogy az indiai alkotmány európai gyökerű, végső soron brit 

alapú, és némileg amerikanizált módon chartális, vagyis kiváló tárgya egy alapos 

vizsgálatnak.) 

Csalóka benyomásunk – hegeli szófordulattal élve – a történelem cselének 

köszönhető. Valójában az alkotmányjog tréfál meg bennünket, amint az alkotmányok veretes 

szövege mögött fölsejlik az európai történeti alkotmány és az európai közjogtörténet. 

A modern politikatudósok – különösen a ma már divatjamúlt behaviorista fölfogás 

hatására – az alkotmányt valamiféle avitt, régies, archaizáló, statikus, barokkos cicomájú 

építménynek tekintették, amelynek megvan a maga stílustörténeti jelentősége és bizonyos 

tekintélye, de amely nem tud, és nem mond semmit a modern közélet olyan jelentős 

jelenségeiről, mint a politikai pártok érdekalkuja, viselkedése és versenye, egyáltalán a 

politikai világ dinamikája. Napjainkra azonban – érdekes és szerencsés módon – nem az 

alkotmányok, hanem az azokat ekként magyarázó fölfogások lettek időszerűtlenek és 

idejétmúltak, és azt kell látnunk, hogy a politikatudósok nemrég szinte újra fölfedezték az 

alkotmányokat mint élő, normatív szövegeket, melyeket végre ismét nem a letűnt korok poros 

levéltári dokumentumai között kell számon tartanunk.
324

 

E szemléletváltozás történetének traktátumát elhagyva, választott tárgyunk terrénumán 

maradva tesszük meg tételünket. Határozottan hangsúlyozzuk, hogy az alkotmányok azon 

jellegzetessége, hogy az államfő személyét és szerepét központi súllyal kezelik, nem csupán 

világos történelmi okokkal, hagyományokkal és hagyománytiszteletekkel magyarázható, 

hanem inherens és fontos alkotmányjogi okokkal is, melyeknek megértése az alkotmányjog-

tudomány magjához vezethet el bennünket. 

Ha csupán az alkotmányok szerkezetét nézzük, a benyomásunk ugyancsak az, hogy. 

Európa valamennyi alkotmánya mintha szinte az államfő személye köré íródott volna. Az 

európai alkotmányok szerkezetéről általánosságban elmondható annyi, hogy többnyire 

intézményi megközelítést alkalmaznak, vagyis az egyes állami intézmények szabályozását 

végzik el az egyes fejezeteikben, holott elméletileg alkalmazhatnának más megközelítési 

módot is, például a jogforrások oldaláról is közelíthetnének, vagy általában véve a 

jogrendszeri megközelítést is alkalmazhatnák. 

Mindenesetre tény, hogy az elterjedt intézményes megközelítésű alkotmányokban, 

azaz jószerivel valamennyi hatályos európai alkotmányban az államfőről legtöbbször önálló 

alfejezetben rendelkezik a legitim alkotmányszerző. Általában egy egész szerkezeti egység 
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foglalkozik az államfő jogköreivel oldalakon át, mint senki/semmi mással az állami 

intézmények közül. Pedig az államfő esetében természetesen egyszemélyes intézményről van 

szó (jellemzően és többnyire, nem tekintve most a történelmileg különleges helyzeteket, vagy 

a különleges helyzetű országokat, mint például a sajátos kormányformájú Svájcot vagy az 

etnikai békességet újratanuló Bosznia-Hercegovinát – olyan országokról pedig egyáltalán nem 

beszélünk, amelyek nem jogállamok). 

Az államfő közjogi jelentőségét sugalló benyomásunkat tovább erősíti, hogy nem 

csupán az államfőről szóló alfejezetben, hanem más fejezetekben is találunk utalásokat, 

referenciákat az államfő egy-egy jogkörére. A kinevezett tisztségviselőkről szóló 

passzusokban, az egyes államjogi aktusokat bemutató passzusokban, vagy más, esetleg 

csupán deklaratív szakaszokban az államfő újból és újból „felbukkan” a normaszöveg egyes 

pontjain. Ennek közjogi oka sokkal természetesebb annál, mintsem meg kellene 

magyaráznunk, sőt jogszabály-szerkesztési indoka is nyilvánvaló, és összefügg az intézményi 

megközelítésről föntebb mondottak logikájával. 

Ha az alaptörvények belső arányait vizsgáljuk, akkor is azt látjuk, hogy az egyes 

alkotmányok nagy terjedelemben, részletesen foglalkoznak az államfő jogállásával, 

jogosítványaival. Ha ezeket a rendelkezéseket összevetjük a kormányról szóló fejezettel, 

feltűnő aránytalanságot veszünk észre. Teljességgel nyilvánvaló ugyanis, hogy a kormány az 

állami élet egyik központja, a közélet legnagyobb hatású, döntő tényezője, vagy legalábbis 

egyike a döntő tényezőknek, de mindenképpen súlyosabb szereplő, mint a legtöbbször csupán 

protokolláris szerepkörbe szorított államfő, és mégis jóval kevesebb tételben foglalkozik vele 

az alkotmány, mint a király személyével vagy a köztársasági elnök választásával, jogkörével 

és hasonló ritka hívságokkal. 

Van ennek persze egy prózai oka is. Általában az államfőről szóló fejezet az 

alaptörvény „legkönnyebb” fejezete. Nem kell alkotmányjogásznak születni ahhoz, hogy az 

olvasó értse, mit olvas, mert az egyáltalán fölmerülő lehetséges szabályozási tárgyköröket az 

alkotmányozónak könnyebb volt egy fejezetbe gyűjteni, mint más intézmények szabályait. 

Kevés konkrétabb tevékenységet lehet képzelni, mint az aláírást, a kinevezést, a fölmentést, a 

megnyitást, az összehívást, a feloszlatást, a kihirdetést vagy a kegyelemadást, és kevés 

nehezebben megfogalmazható cselekvés számíthat az olvasó értésére, mint az irányítás, az 

igazgatás vagy a politika meghatározása, nem beszélve a kormány létét és jellegét 

legmeghatározóbban leíró olyan fogalmakról, mint a végrehajtás vagy a bizalom, amelyeknek 

megértése hosszú stúdiumokat igényel. Ha csak azt tekintjük, hogy a „kollektivitás”, mely a 

kormány munkájára és felelősségére egyaránt jellemző, mennyivel nehezebben megragadható 
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fogalom, mint az egyéni cselekvés és az egyéni politikai felelőtlenség fogalma, láthatjuk a két 

intézmény szabályozási szintkülönbségének egyik biztos eredetét. Egy egész elméleti iskola 

építette teljes fegyverzetét a kormány és a közigazgatás tevékenységét leíró ama – sajátos 

teljességű – definícióra, mely szerint minden végrehajtás, ami nem törvényhozás és nem 

igazságszolgáltatás. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a végrehajtó hatalmi tevékenység egy része 

jogalkotás, mint a törvényhozásé, más része jogalkalmazás, mint az igazságszolgáltatásé, 

akkor érthető az alkotmányok szűkszavúsága a kormányt bemutató bekezdésekben. 

Ha az államfőre vonatkozó szabályozás stílusát, tónusát, „hangját” vizsgáljuk, feltűnő, 

hogy az idevágó fejezet vagy alfejezet az alkotmány más jogszabályokhoz képest általában is 

emelkedettebb stílusához viszonyítva is ünnepélyesebben, emelkedettebben fogalmaz, s még 

olyasfajta, dicsőséget és hatalmasságot sugalló fokozott jelzőket is megenged magának, 

amelyek az alkotmány normativitásával kapcsolatos kívánalmakat is jelentősen 

nagyvonalúbban kezelik. Mindez nem csupán a monarchikus alkotmányokra, hanem a 

köztársasági alaptörvényekre is jellemző, sőt az olyan országok alaptörvényére is, 

amelyekben vagy kifejezetten negatív megítélésű, vagy egyáltalán nem létezik monarchikus 

hagyomány, vagy nem létezik állami hagyomány sem, új állami léttel bíró köztársaságokról 

lévén szó. 

Ha jogszabály-szerkesztési szempontból vizsgáljuk e rendelkezéseket – s ez már 

kétségkívül alaposabb vizsgálatot igényel –, hasonló következtetésre jutunk, hiszen aligha 

kétséges, hogy e bekezdések szerkezete alaposan felülírja a diszpozícióról és szankcióról 

tanult pozitivista elméleteket. Hasonló különlegességeket tapasztalunk, amikor az államfőre 

vonatkozó szabályokat az adott jogrendszer belső hierarchikus szerkezetében helyezzük el. Ha 

ugyanis jogászi szemmel, kissé még „szakmaibban” tekintünk a kérdésre, szintén szembetűnő, 

hogy jogforrási szempontból is egyenlőtlen a képlet. 

Eléggé világos, hogy jól tesszük, ha az „alkotmányt” – klasszikusainak tanítása szerint 

– nem egyetlen, a jogrendszer felett gyökértelenül „lebegő” dokumentumnak képzeljük el, 

hanem olyan „alaptörvénynek”, ami szó szerint „alaptörvény”, vagyis a jogrendszerhez ezer 

szállal kötődő, a jogrendszer egyéb jogforrásait „létrehozó”, a jogforrási hierarchia csúcsán 

álló különleges törvénynek. Éppen az alkotmány feladata az, hogy az állam intézményeit 

létrehozza, konstituálja, s mivel ezen intézményeket – önmagát mint intézményt kivéve – 

teoretice maga az alkotmány hozza létre, de az egyes hatalmi ágak működését – mint majd 

látni fogjuk – az államfő „indítja be”, indokolt, hogy az államfőről szóló szinte valamennyi 

fontosabb szabályozást lényegében teljes egészében maga az alkotmány tartalmazza. Ez a 

kormány és a többi állami intézmény esetében nem föltétlenül van így. Amíg az alkotmány 
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létrehozza, felállítja az intézményeket, még ha azok a valóságban régtől fogva álltak is, de a 

„legalitás láncával” az alkotmányhoz kötődnek, addig azok működését rengeteg, különböző 

jogforrási helyzetű részletszabály bontja ki, amelyek nem is férnének bele az alkotmányba. 

Az európai kontinensen (vagyis a szárazföldön) az államfőről szóló szabályozást 

szinte teljes egészében beemelték az alkotmányba, nagyban megkönnyítve ezzel a kérdéssel 

foglalkozók munkáját, akiknek majdnem a teljes anyag megismeréséhez így szinte nem kell 

más jogszabályokat forrásul felhasználniuk. Ezt azért illő hangsúlyozni, mert éppenséggel 

komoly garanciális jelentősége van annak, hogy az államfőre vonatkozó szabályok az 

alaptörvényben vannak, s a fentieket éppen annak bizonyítására fejtettük ki, hogy ez nem is 

lehet másként. Világos ugyanakkor, hogy a garanciális jelentőségű szabályok alkotmányba 

helyezése mellett természetesen külön törvény(ek) szóhat(nak) az államfőt segítő hivatali 

szervről vagy az államfő juttatásairól és az őt megillető kedvezményekről, valamint hasonló 

jelentéktelenségekről, hiszen ezeknek a szabályoknak semmi helyük az alkotmány testében, 

és még a normaszöveg legvégéről is joggal kilógnának. 

Megjegyzendő, hogy amikor az alkotmány „elejéről”, „közepéről”, „végéről” 

beszélünk, természetesen az úgynevezett „politikai alkotmány” részeiről szólunk, vagyis nem 

számítjuk az alapjogok katalógusát, amelyeket a legtöbb valamire való alkotmány a szöveg 

legelejére helyez. Európa legújabb alkotmányai, különösen a kommunizmus alól két és fél 

évtizede szabadult országok új, jogállami alkotmányai előszeretettel követték azt a korábban 

korántsem ilyen széles körben elterjedt hagyományt, hogy a politikai alkotmányt egy 

szuverenitásról szóló bevezető fejezetnek kell megelőznie, még az alapjogok enumerációját 

tartalmazó nagy rész előtt.
325

 

Természetes dolognak számít annak rögzítése, hogy az „államfői fejezet” elhelyezése 

az államformával is összefüggő körülmény, hiszen nyilvánvaló, hogy a monarchiák esetében a 

király, nagyherceg vagy fejedelem személyével, vagyis az alkotmány kihirdetőjével és a 

trónutódlás szabályaival összefüggő kérdések indokolhatóbban kerülnek az alkotmány elejére, 

mint a köztársaságok esetében. Mivel az európai alkotmányok történetisége arra tanít minket, 

hogy az alaptörvényeket a nép, a törvényhozó testület és az uralkodó hármasának 

országonként és koronként változó harmóniájú és hangsúlyú együttműködése „adta a 

nemzetnek”, világos, hogy a kihirdető személy (és családjának megnevezése, vagyis 

legitimitásának indokoltsága) szerkezetileg is előkelő helyet foglal el az általa szentesített 

alaptörvényben. A néhány európai nyelvben ma is „szuverénnek” nevezett uralkodó ebbéli 
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helye a jogállamokban szuveréneknek megtett alkotmányokban szerkezetileg is 

indokoltabbnak látszhat, mint – bármit jelentsen is ez, különösen napjainkban – a 

népszuverenitási koncepciót magukévá tevő respublikák alkotmányaiban. Vegyük azonban 

hozzá, hogy a brit földön hagyományos „parlamenti szuverenitás” tételét az európai 

szárazföld országai sokszor sajátosan a rousseau-i népszuverenitás-koncepció ötvözetével 

tették magukévá, ami nemcsak következetlenségekhez vezethetett az elméletben, de éppen az 

államformák megváltoztatásával is járt olykor a gyakorlatban.
326

 

A monarchiák és a köztársaságok e téren megmutatkozó különbségeinek 

nyilvánvalósága mellett inkább azt hangsúlyozzuk, hogy egyfelől köztársaságok esetében is 

indokolatlan a parlamentek központi helyen való kezelése, másfelől a köztársaságok esetében 

is indokolt az államfő első helyen való említése az alkotmányokban. Nem kifejezetten 

fontossági hierarchizálás miatt, hanem az államfőnek a hatalmi ágak rendszerében elfoglalt 

központi helyzete miatt, vagyis egyszerűen abból az okból, hogy az államfő az állam feje, 

akitől a többi hatalmi ág közvetlen legalitása ered. 

Ami azt a – már említett, és a szakirodalomban legtöbbet fölvetett – kérdést illeti, 

hogy az alkotmány az államfőt a végrehajtó hatalom részeként, pontosabban fejeként, vagy 

önálló hatalmi ágként határozza-e meg, az alkotmányok szerkezeti elemeinek vizsgálata 

kapcsán úgy hozzuk fel ismét, hogy az államfőről szóló szabályok a végrehajtó hatalomról 

szóló szabályok részeként, pontosabban első alfejezeteként, vagy önálló fejezetben 

szerepelnek-e. Ebben a tekintetben talán a vártnál is egyértelműbb a helyzet. Az európai 

alkotmányok döntő többsége ebben a vonatkozásban is az etalonnak számító első belga 

alkotmány tökéletes másolatának tekinthető. Az 1831-es belga alkotmány III. címének II. 

fejezete „A királyról és a miniszterekről” címet viselte, és ennek I. része szólt a királyról, II. 

része a miniszterekről és III. része az államtitkárokról. Utóbbiakról természetesen a legtöbb 

európai alkotmány „A kormány” címszó alatt rendelkezik, továbbá gyakori, hogy a 

közigazgatásról egy újabb alfejezet szól, a szembetűnő lényeg azonban az, hogy az államfő, 

még ha király is, a végrehajtó hatalomról szóló fejezet részeként, pontosabban annak élén kap 

helyet Európa több alkotmányában. Kivételesnek számít az 1949-es bonni alaptörvény, amely 

a kormányról szóló fejezet előtt önálló fejezetben szabályozza a szövetségi elnök jogköreit, 

nem adva összefoglaló címet a két egymástól független fejezetnek. Nem részletezve itt az 

1949-ben korlátozott szuverenitású Német Szövetségi Köztársaság egykori 

alkotmányozásának körülményeit, amelyek sajátossága más szabályozási jellegzetességekben 
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is testet öltött, csak annyit jegyzünk meg, hogy az alapjogok katalógusának teljesen az 

alaptörvény elejére helyezett fejezete és a dokumentum „alaptörvény” elnevezése ezzel a 

szuverenitási helyzettel is összefügg. 

A gyökeresen más szerkezetű magyar alkotmányon egy gyökeresen más kor 

„lenyomatát” látjuk, de az államfő említett közjogi „elhelyezését” illetően a magyar 

alaptörvény szerkezete (hasonlóan az egykori köztársasági alkotmányhoz) a „német 

kategóriába” tartozik, és európai kisebbséget képvisel. 

 

 

 

AZ ELLENJEGYZÉS VALÓDI ÉRTELME 

 

 

Az államfő alkotmányos erejét önálló cselekvőképessége adja. Személyiségjegyeinél, 

politikai befolyásánál, megválasztásának módjánál közjogilag jóval lényegesebb – mi több, 

közjogilag csak az releváns –, hogy az alkotmány milyen szerepet szán, milyen mozgásteret 

enged az állam fejének. 

Ezért az államfő alkotmányos helyét, valamint „erős”, „gyenge”, „közepesen erős” stb. 

mivoltát akkor értjük meg, ha megvizsgáljuk, mik azok a jogosítványok, amelyekkel 

cselekedetei során önállóan élhet. A kérdés kulcsa természetesen az ellenjegyzés intézménye. 

Az ellenjegyzés – mint tudvalevő – a parlamentáris rendszer egyik legalapvetőbb 

klasszikus intézménye, amellyel a „politikailag felelőtlen” államfő aktusaiért más valaki 

vállalja a felelősséget: természetesen a parlamentáris rendszer sajátosságaiból adódóan 

politikai felelősségről van szó. Az ellenjegyzés megléte klasszikusan mellékessé teszi, hogy 

adott aktushoz az államfő vagy az ellenjegyzést gyakorló miniszter (miniszterelnök), azaz a 

kormány ragaszkodott, illetve közülük kinek a kezdeményezésére történt az aktus. Eltérő 

politikai, történeti, kulturális, hagyománybeli háttér különbözteti meg e téren az egyes 

országokat (Finnországban vagy Franciaországban sok esetben inkább az elnök volt a 

kezdeményező, míg az európai monarchiákban a kezdeményezés általában a kormány 

oldaláról érkezik). Történetileg nyomon követhető, hogy kezdetben a király aktusaiért a 

parlament előtt felelősséget vállaló kormány egykori alárendelt szerepe megváltozott, és 

később az államfői aláírás inkább afféle törvényes biztosítékot, alkotmányos pecsétet jelentett 

a kormány számára, amennyiben a politikát a kormány gyakorolja, azaz a kormánynak van 



144 
 

(illetve jó, ha van) külpolitikája, jogpolitikája, személyek vonatkozásában elkötelezettsége, 

illetve lekötelezettsége, de valamely kinevezés vagy egyéb egyszeri aktus érvényességéhez az 

alkotmány („biztonsági” okokból) államfői hozzájárulást kíván meg. 

Ennek az alkotmányos kívánalomnak az elméleti oka nemcsak az, hogy az államfői 

egyetértést igénylő döntések túlmutatnak a végrehajtó hatalom terrénumán – mint ahogy erre 

a „semleges államfői hatalom” hívei gyakran hivatkoznak –, illetve sok esetben nem is érintik 

a végrehajtó hatalmat (például rektorok, professzorok kinevezése, ha már az „állami” 

kinevezés mellett kell dönteni), hanem számos esetben az, hogy jóllehet a döntések a 

végrehajtó hatalom kompetenciájába tartoznak, „nemzeti” fontosságuk miatt mégis szükséges, 

hogy a végrehajtó hatalmon kívül álló „legfőbb közjogi méltóság” azokkal egyetértsen 

(például tábornokok kinevezése, a jegybank elnökének kinevezése stb.).
327

 

Mindez nem változtat a parlamentáris rendszerrel egyidős ellenjegyzés intézményének 

azon klasszikus alapelvén, hogy minden érvényes döntésért valakinek felelősséget kell 

vállalnia, amíg az államfő politikailag felelősségre nem vonható (ha ugyanis az volna, már 

nem lenne „semleges hatalom”, és a végrehajtó hatalom részévé – még ha vezetőjévé is – 

válnék). Parlamentáris körülmények között aligha kérdőjelezhető meg a parlamentnek azon 

joga, hogy minden politikai döntést vita tárgyává tegyen, napirendre tűzzön, elemezzen és 

ellenezzen, vagy azzal egyetértsen, vitasson napokig, ha jónak látja, ideértve az ún. személyi 

kérdéseket is, és az egyedi döntésekért valakinek tartania kell a hátát, aki „a politikai 

felelősség végső érvényesítéseként” elmozdítható (ha a kormány nem áll ki mögötte), és ez 

természetszerűleg nem lehet az államfő maga (aki – tegyük hozzá – az illetőt, vagyis az 

ellenjegyzőt kinevezte). 

Az államfői intézmény iránti tiszteletünk nem tarthat vissza annak fölismerésétől (és 

mindez semmit sem von le az államfői hatalom jelentőségéből), hogy az „államot” sok 

esetben nemcsak az államfő képviselheti, hanem sokszor a kormány valamely tagja (lásd a 

polgárjogi-vagyonjogi perekben állampolgárral vagy jogi személlyel szemben az „államot” a 

pénzügyminiszter képviseli, nemzetközi jogvitában az igazságügyminiszter, és így tovább). 

Az alkotmányoknak az a hagyományos megfogalmazása, hogy az államfő az államot 

képviseli kül- és belföldön, a miniszterelnök vagy az általa megbízott miniszter pedig a 

kormányt képviseli ugyanitt – nem jelent mást (bár ennek elméleti kifejtése az újabb hazai 
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szakirodalomból jórészt hiányzik), mint hogy a jó szokás, a „normális” politikai légkör és 

közviszonyok, illetve főleg az esemény vagy az aktus fontossága (például nemzetközi 

szerződések megkötésénél), ünnepélyessége eldönti a „képviselet” korántsem olyan nehéz 

kérdését, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a megkötött szerződést többnyire majd 

ratifikálni kell, a felelősséget pedig a kormánynak kell vállalnia. Jó esetben egyetlen 

külpolitika van, egy „nemzetpolitika” van, egy biztonságpolitika, egy agrárpolitika, egy 

pénzügyi politika van, amit a parlament által – jó esetben – elfogadott kormányprogram 

tartalmaz, és bárki képviselje is azt, a végrehajtásáért a kormány a felelős. (ezért nincs 

szükség a miniszterek egyéni politikai felelősségre-vonhatóságára – a kormány kollektív 

felelőssége mellett vagy azzal szemben). 

Mindezek miatt azt kell mondanunk, hogy éppen az államfő „semlegesítésének” 

érdekében célszerű az ellenjegyzés nélkül gyakorolható államfői aktusok körét a lehető 

legszűkebbre vonni. (A kegyelmi jog gyakorlása esetén például az ellenjegyzés puszta 

formalitás, hiszen e jog gyakorlásának semmi köze a végrehajtó hatalomhoz.) 

E fejtegetések azért látszottak szükségesnek, mert némi bizonytalanság tetszik 

uralkodni az ellenjegyzés alkalmazhatósági körét illetően, és nem egyszer éppen azok 

érvelnek az ellenjegyzés alkalmazhatóságának szűkítése mellett, akik a „semleges államfői 

hatalom” tekintélyének fokozásáért szállnak síkra, holott éppen az ellenjegyzés nélkül 

gyakorolható államfői jogkörök bővítése taszigálná vissza az államfőt az végrehajtó hatalom 

domíniumába. Ilyen körülmények között az itt közlendő álláspont „radikálisnak” számit, 

hiszen ez – jóllehet hasonló célok érdekében – az ellenjegyzés alkalmazási körének növelését 

tartja szükségesnek. 

Ennek alapján általános érvénnyel az szögezhető le, hogy minden esetben szükséges a 

miniszteri (miniszterelnöki) ellenjegyzés, kivéve azokat a precízen megjelölt eseteket, amikor 

az alkotmány pontos rendelkezése köti az államfőt, s így az „mérlegelési” joggal nem élhet. 

Ezen elv szerint immár kimondható, hogy a kormányzás vonatkozásában – a 

kinevezési jogot illetően – minden kinevezéshez ellenjegyzés kell, esetleg a miniszterelnök 

kinevezését kivéve. Európa legrégebben hatályos alkotmányai ezt a jogot nem is kötik: az 

államfő elvileg bárkit kinevezhet miniszterelnöknek (általában még csak nem is kell, hogy 

képviselő legyen az illető, a norvég, a holland vagy a luxemburgi modellben pedig nem is 

szabad, hogy az legyen, miután kinevezték), legföljebb a kinevezett miniszterelnök nem lesz 

képes kormányozni, ha nem tudja maga mögött a parlament többségi támogatását (amely – a 

klasszikus parlamentáris alkotmányok rendszerében – nem is alkotmányos, hanem „csak” 

politikai kérdés), és reálisan még a kormánylista összeállításáig sem juthat el. 
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Ezért az ilyen „engedékeny” alkotmánnyal rendelkező országokban is az a 

kormányzati érdek, hogy az államfő lehetőleg olyasvalakit nevezzen ki miniszterelnöknek, aki 

képes parlamenti többséget „összehozni”. Ezt a kérdést a miniszterelnök kinevezésénél az 

államfőnek mérlegelési jogot biztosító alkotmányok közvetlenül nem tisztázzák, ám a 

közjogi-politikai kultúra és az államfőnek a „reális” kormányzást elősegítő-biztosító 

alkotmányos kötelezettsége megoldja azt, amit az alkotmány expresszíve nem mond ki, és az 

esetek többségében kellő politikai hatalommal és parlamenti súllyal rendelkező pártvezető 

kap megbízást kormányalakításra (vagy ha nem, hát lemondásával lehetőséget ad az 

államfőnek az új személyi döntésre). 

Az újabb alkotmányok (a görög, a török, a spanyol, a portugál stb.) az államfőt kötik, 

amidőn előírják, hogy a választásokon győztes párt vezetőjét kell kormányalakításra fölkérni, 

vagy azt a személyt, akit a szóban forgó párt jelöl, illetve ha ő nem jár sikerrel (nem tud 

parlamenti többséget fölmutatni), akkor a második legnagyobb parlamenti párt jelöltje kap 

lehetőséget, és így tovább; illetve előírhatja az alkotmány, hogy a miniszterelnököt a 

parlamentben képviselt pártok vezetőivel folytatott előzetes konzultációk alapján, illetve után 

kell kinevezni; illetve az államfőnek törekednie kell arra, hogy olyan személy kapjon 

kormányalakítási megbízást, aki bírja a parlament többségének bizalmát. 

A minisztereket, államtitkárokat persze már miniszterelnöki ellenjegyzéssel nevezi ki 

az államfő; ott tehát semmiféle alkotmányos megkötés nem indokolt, mert a politikai 

felelősség a miniszterelnökkel, azaz a kormánnyal szemben érvényesíthető.
328

 

Mint a következő fejezetben szó lesz róla, a hatályos magyar Alaptörvény alapján a 

miniszterelnököt nem az államfő nevezi ki, hanem a parlament választja, és ez a megoldás 

ellentétes a fönt vázolt logikával. Bevalljuk, hogy szerintünk célszerű lenne visszatérni a 

klasszikus parlamentáris megoldáshoz, a miniszterelnök államfő általi kinevezéséhez. 

Választások után kinevezendő miniszterelnök esetében nincs elméleti gond. 

Más a helyzet a parlamenti ciklus közben lemondott-leváltott miniszterelnök esetében. 

Hazánkban a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye a miniszterelnök leváltását 

összeköti az új miniszterelnök (parlamenti) megválasztásával. Talán érdemes egyszer 

elgondolkodni azon, hogy egy esetleges majdani új alkotmány rendszerében fönntartandó-e a 

konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye, de ehelyütt célszerű leszögezni, hogy még 
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ha fönnmarad is a „konstruktív bizalmatlanság” intézménye, a miniszterelnöki mandátum 

létrehozását mindenképpen célszerű az államfőhöz telepíteni (alkotmányosan nem téve 

különbséget ciklus közben és ciklus elején alakuló kormány között) oly módon, hogy a 

bizalmatlansági szavazással megbuktatott miniszterelnök helyére az ezzel az aktussal 

egyidejűleg „megválasztott” „miniszterelnököt” (hogy valóban azzá legyen) az államfőnek 

kell kineveznie: ez konstituálná alkotmányjogilag a miniszterelnöki megbízást (a német 

alaptörvény hasonló eljárást ír le). 

Az ellenjegyzés nélkül (de az alkotmány által – ciklus közben és ciklus elején 

egyaránt, bár, látjuk, más formulával – megkötötten) kinevezendő miniszterelnök kinevezésén 

túl – általános szabályként – minden egyéb kinevezéshez ellenjegyzést célszerű megkívánni. 

Vagyis az ellenjegyzés klasszikus intézményének fönntartása minden esetben indokolt, kivéve 

az alkotmány által „kötött” eseteket, amelyek – az alkotmányos hagyományok (lásd az ún. 

klasszikus államfői jogokat) és a parlamentáris rendszer logikája alapján – nem kívánnak 

ellenjegyzést, és politikai felelősségvonzatuk nincs. Ez utóbbiak szűkkörűek. A 

miniszterelnök kinevezése, a köztársasági elnöki hivatal munkatársainak kinevezése és a 

parlamenttel kapcsolatos államfői jogok (a választások kiírása, a parlament összehívása, az 

alakuló ülés megnyitása, az ülések elnapolása, az egyszeri vétó, az „alkotmányos 

felülvizsgálat” kezdeményezése, a parlament föloszlatása stb.) tartozhatnak csupán ide. (A 

törvények kihirdetésénél megkívánt házelnöki aláírás természetesen nem minősül 

ellenjegyzésnek, de tény, hogy az a kihirdetés érvényességének föltétele.) E körön túl 

általában minden államfői döntés ellenjegyzést kíván, ideértve azokat a döntéseket is, 

amelyeknek semmi közük a végrehajtó hatalomhoz.
329

 

Az ellenjegyzés intézményét természetesen annak ismeretében kell átgondolni, hogy a 

jelenleg hatályos magyar alaptörvény – helyesen – éppenséggel nem tartalmazza a 

miniszterek egyéni felelősségre-vonhatóságának lehetőségét (politikai értelemben). Ez a 

körülmény azonban nemhogy kizárná, de éppenséggel megalapozza a kormány egészének 
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 Az államfői intézmény jellege, funkciója, „semleges” karaktere „cselekvőképes”, önálló államfői 

személyiséget kíván, aki méltán tart igényt az országos tiszteletre, de a parlamentáris rendszer sajátos logikája a 

politikai felelősség érvényesíthetősége érdekében az ellenjegyzés intézményének fönntartását, alkalmazhatóságát 

is hasonló elvi súllyal követeli meg. Az ellenjegyzés az esetek egy részében a társadalom politikailag semleges 

(vagy azzá teendő) szférájában megőrzi a felelősség motívumát, az esetek másik részében pedig éppen 

alkotmányos, garanciális okokból indokolt a kinevezési szint „megemelése”, vagyis annak a kívánalomnak az 

érvényesítése, hogy fontosságuk miatt bizonyos „nemzeti” intézmények vezető tisztségviselői ne csupán a 

végrehajtó hatalomtól, hanem a semleges államfőtől nyerjék megbízatásukat (a végrehajtó hatalom szférájában 

ugyanis az ellenjegyzés kívánalma természetes). 
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felelősségét (a miniszterelnök személyén keresztül), amely pedig éppenséggel beleillik a 

parlamentáris rendszerbe, annak fundamentumáról lévén szó.
330

 

A miniszterek egyéni politikai felelősségre vonhatóságának hiánya kiváló vonása a 

magyar alkotmánynak. Ez még akkor is igaz, ha alkotmányunknak ez a karaktere szemben áll 

a magyar parlamentarizmus egyik, már 1848-ban megteremtett hagyományával, de – és ez a 

fontosabb – egyben vissza is tér a magyar parlamentarizmus történetének nyugodtabb 

időszakaiban funkcionáló hagyományhoz, a kormány testületi felelősségéhez, amely éppúgy 

európai, mint amennyire magyar, és éppúgy konzervatív, mint amennyire “haladó” 

hagyomány. 

Annál nagyobb hiányosság azonban, hogy a kormány egésze nem az államfőtől kapja 

a megbízatását, hanem a mandátumkeletkeztető hatalom a magyar alkotmányban kettéválik: a 

miniszterelnök a parlamenttől kapja a mandátumát, a kormány tagjai és az államtitkárok pedig 

az államfőtől. Ez olyan következetlenség, amelyből sok egyéb következetlenség következik, 

és amely nem tartható fenn, ha majd egyszer – a távoli jövőben – az alkotmány átgondolt 

revíziójára sor kerül. 

Nem tagadjuk, hogy álláspontunk szerint csak egy átfogó, mindenre kiterjedő és precíz 

újraszabályozás (lényegében újraalkotás) hozhatja ugyanis vissza a nagy hagyományokkal 

rendelkező magyar alkotmányosság régi fényét, és hozhatja a magyar alkotmányt abba az 

állapotba, amelyben tekintélyesen illő helyet foglalnia érdemes lenne – és feltétlenül méltó 

volna. 

Ám most még nem a magyar helyzettel kell törődnünk. Mielőtt végleg hazánkba 

érnénk, megkíséreljük összeszedni a magunk érveit abban a vitában, amelyet a fejezet elején 

említettünk. Jeleztük, hogy a magunk részéről azon az állásponton vagyunk, hogy az államfő 

nem a végrehajtó hatalomnak, hanem az állam egészének áll az élén. Persze csak 

parlamentáris körülmények közepette. Most megindokoljuk választásunkat. 

Vázlatos, mégis hosszú indokolásunk során ugyanakkor időnként egy-egy külföldi 

példára utalunk, és talán nem lesz meglepő, hogy legtöbbször brit példát találunk. Ilyetén 

eljárásunk oka az, hogy a brit parlamentarizmus számtalan érdekes és jellemző, klasszikusan 

parlamentáris jegyet mutat, amelyet sokan ismerhetnek ugyan, de elhelyezésükkel esetleg 

teoretikus nehézségek adódhatnak. Eljárásunk másik oka pedig – és egyben bizonyos fokig 
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 Az a kijelentés, hogy a miniszterek egyéni felelősségre vonása hiányzik, természetesen pontatlan, mert a 

felelősségre vonás lehetősége az interpelláció, a kérdés, a bizottsági vizsgálat stb. formájában megvan, de a 

felelősségre vonás legsúlyosabb szankciója, a tisztségből való menesztés lehetősége valóban hiányzik. Ettől még 

azonban az egyes miniszterekkel való elégedettséget-elégedetlenséget számos egyéb formában kifejezésre 

juttathatja a parlamenti többség, és ez jelzésértékű lehet a miniszterelnöknek arra, hogy maga kezdeményezze a 

minisztere felmentését. 
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célja is – az, hogy amennyiben a klasszikus brit parlamentarizmusban az államfő helyét 

középen, a semleges zónában találjuk meg, akkor könnyebb lesz ugyanezt a helyet kijelölni 

számára a kontinentális parlamentarizmusokban, vagy akár a világ parlamentáris 

modelljeiben. Márpedig itt arra törekszünk, hogy a parlamentáris államfő helyét az állam 

tetején fedezzük fel. Ezt a törekvést szolgálják az alábbiakban összeszedett érvek. 

 

 

 

AZ ÁLLAMFŐ KÖZJOGI HELYE 

 

 

Ebben a fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy felsorakoztassunk néhány érvet 

amellett, hogy az államfő egy parlamentáris rendszerben nem – vagy nem csupán – a 

végrehajtó hatalom feje, hanem az egész államé. 

Az első érv mindjárt az elnevezés bölcsessége. Az államfő azért az állam feje, mert 

nem az állam valamely szervének, ágának vagy hatalmának az élén áll, hanem az állam élén, 

vagyis az állam egészének élén, mint az állam egészének feje. Köztársaságokban az államfő a 

köztársaság elnöke, aki a köztársaság egészének élén áll, ahogyan a kormány elnöke a 

kormány élén, az alkotmánybírtóság elnöke az alkotmánybíróság élén, a parlament elnöke a 

parlament élén. Az állam elnöke az államelnök, aki az állam feje. A legtöbb ismert nyelven a 

köztársaság elnöke elnevezés birtokos szerkezetet jelöl, vagyis az egyik főnév a birtok, a 

másik főnév a birtokos, persze a magyartól eltérő sorrendben, vagyis fordítva, de a szerkezet 

világosan kifejezi, hogy az illető minek a mije, minek következtében nem kérdés, hogy az 

államfő az állam feje. A magyarban haszálatos köztársasági elnök kifejezés ugyancsak jelzős 

szerkezet, de nem birtokosjelzős, hanem minőségjelzős kapcsolatot fejez ki, minek 

következtében nem is igazán pontos ugyan, de világos, hogy valójában mégiscsak birtokos 

kapcsolatra utal. Ugyanakkor ez a kifejezés például az alkotmánybírósági elnök, kúriai elnök, 

parlamenti elnök kifejezéseknél gyakrabban használatos, és utóbbiak visszaszorult használata 

jelzi, hogy a köztársasági elnök helyett is helyesebb volna a köztársaság elnöke kifejezést 

használnunk, és nem volna baj, ha ez utóbbi szerepelne az Alaptörvényben is. 

Második érvünk azon a felismerésen nyugszik, hogy parlamentáris körülmények 

között az államfő és a kormányfő két személy, a két tisztséget két tisztségviselő tölti be, mert 

két, és nem egy tisztségről van szó, ezért aligha világos, miért kellene megkettőzni a 
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végrehajtó hatalom irányítását, és egyfajta duális végrehajtó hatalmi vezetésről beszélni 

divatosan, ha a végrehajtó hatalmat nem az államfő, hanem a kormányfő irányítja. A 

kormányfő – nem Magyarországon – az államfőtől kapja a kinevezését, amiként az összes 

bíró is, mégsem mondhatjuk, hogy a bírói hatalomnak egyfajta duális vezetése lenne.
331

 

Harmadik érvként érdemes felidéznünk azokat a megfontolásokat, amelyek Bibótól 

tanultunk akkor, amikor a kitűnő politika- és jogtudós neves akadémiai székfoglaló 

beszédében az amerikai kormányforma kialakulásáról szólván a prezidenciális rendszerben 

szükségtelen államfői pozícióról beszélt, és amelyeket kritikailag ismertettünk e dolgozat első 

részében.
332

 

Negyedik érvként ezt kiegészítendő arra utalhatunk, hogy ha a főkormányzó a 

gyarmatokon vagy az egykori gyarmatokon a végrehajtó hatalmat képviselné, és nem az állam 

egészét képviselő uralkodót, akkor a westminsteri parlamentnek lenne felelős, márpedig sem a 

londoni, sem a helyi parlamentnek nem felelős, ráadásul őt magát az uralkodó a helyi 

parlamentnek felelős miniszterelnök javaslatára nevezi ki.
333

 

Ötödik érvként azt hozhatjuk szóba, hogy állampolgársági ügyekben a végső instancia 

az államfő, mint az állam feje, vagyis ő dönt az állampolgárság odaítéléséről vagy egyébkénti 

sorsáról, természetesen a végrehajtó hatalom apparátusát igénybe véve. A döntés azért lehet 

az övé, mert monarchiák esetében az állampolgárság formálisan alattvalóságot jelent, 

köztársaságok esetében pedig az államfő a köztársaság első polgára (nem mint a végrehajtó 

hatalom feje, hanem mint az egész állam feje). 

Hatodik érvként azt hozhatjuk fel, hogy furcsa lenne a törvényhozó hatalomnak felelős 

végrehajtó hatalom élén egy olyan személyt elképzelni, aki nemcsak nem felelős a 

törvényhozásnak, de monarchiák esetében nem is polgára az országnak. Világos, hogy az 

uralkodó nem alattvalója saját magának, ugyanakkor célszerű, ha a miniszterelnök az adott 

állam polgára (jelezzük azonban, hogy ez utóbbi feltétel a brit történeti alkotmány alapján 

nem követelmény, és a királynő más állam polgárát is kinevezheti, sőt akár hontalant is 

kinevezhet a kormány élére). Az uralkodó azonban nem polgára az államnak, hanem 

uralkodója, ekként például a brit királynő éppúgy nem brit állampolgár, ahogyan Kanada 

királynője sem kanadai vagy brit állampolgár, és az auszrál uralkodó sem ausztrál, brit vagy 
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 Magyarországon ugyanakkor valami ilyesmit esetleg mégiscsak mondhatunk, tekintettel a bírósági szervezet 

vezetésének az alaptörvény általi megkettőzésére, minthogy a nagyhatalmú önigazgató hivatal élén és a legfőbb 

bírói fórum élén két különbözö személy áll, de ez a tény az érvelés lényegét nem érinti. 
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 Lásd e dolgozat első részének második fejezetét és a gyakran – általunk is számtalanszor – hivatkozott 1947-

es remekművet: BIBÓ István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. 

http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html 
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 Lásd erről részletesen a következő rész harmadik fejezetét. 
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kanadai állampolgár, hanem ezen országok minden polgárának – és további országok 

polgárainak – uralkodója egy személyben. Ha csupán a brit végrehajtó hatalom feje lenne 

(vagy az auszrálé, kanadaié, új-zélandié), ez aligha volna lehetséges.
334

 

Hetedik érvként az államfő sérthetetlenségét hozzuk elő, és mindazokat a 

körülményeket, amelyek egy parlamentáris kormányformájú ország államfőjét még 

köztársasági díszletek között is körülveszik a politikai felelősség teljes hiányától a majdnem 

teljes jogi felelőtlenségig, és arra utalunk, hogy ezek e jelenségek államfői jellemzők, és e 

jogok és mentességek államfői minőségében illetik az államfőt, nem pedig azon az alapon, 

hogy a végrehajtó hatalom élén állna. Ezen a ponton mindama jellemzőre is emlékeztetünk, 

amelyek a parlamentarizmust az egyik kormányformává teszik, és amelyeket részletesen 

ismertettünk e dolgozat előző fejezeteiben. 

Nyolcadik érvként elegendőnek tartjuk az arra a történetre való utalást, amely az 

államfői jogkörök kialakulásának szakaszait beszéli el, és amelyet részben felidéztünk már 

korábban. A történet szuverenitás-összefüggései nyilvánvalóak, ahogyan annak oka is ismert, 

hogy a brit angolban a souvereign a királynőre vonatkozik, miközben a parlamenti 

szuverenitás doktrínája évszázadokig meghatározó volt, és bizonyos fokig érvényes ma is. A 

jog szuverenitásának gondolata ugyanakkor ma már teljességgel elfogadott tétel, amiként az 

alkotmány szuverenitása is, mint a dolog lényege, miközben a népszuverenitás fogalma a 

népre mint forrásra és nem birtokosra vagy alanyra való utalásként fogható fel. A hatalom az 

alkotmány alapján gyakorloltatik, de az íratlanság, a konvenciók, a jogszokások és a 

hagyományok az uralkodót teszik a központi szereplővé – még ma is. 

Kilencedik érvként elfogadható lenne az a felfedezett igazság, hogy a történeti 

alkotmány íratlansága voltaképpen az írott alkotmánnyal nem korlátozott államfőt teszi meg 

az alkotmánynak, lényegében saját belátására és a józan észre bízva, hogy mely folyamatokba 

mikor avatkozik be és mikor nem, míg az elnöki rendszerű országokban az alkotmány törlti be 

az államfői funkciókat, ezért nincs szükség önálló államfői hatalomra. Ez a felismerés úgy 

lenne megfogalmazható, hogy az Egyesült Királyságban az államfő az alkotmány, az Egyesült 

Államokban pedig az alkotmány az államfő, de ennek a tételnek a kifejtése hosszabb 

fejtegetéseket igényelne annál, semmint ezen a ponton megengedhető volna. 

Tizedik érvként a hatalommegosztás elvére érdemes hivatkozni, mert a klasszikus 

parlamentáris rendszert megvalósító Nagy-Britanniában a hatalom legtetején nemhogy 

szétválnék egymástól, hanem éppenséggel egyesül egymással a három hatalmi ág, 
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 Jelezzük, hogy ezen megfontolások a királyi család tagjaira általában nem vonatkoznak, csak a 

királyra/királynőre. A kérdésről részletesebben lásd e dolgozat következő részét. 
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amennyiben a kormányzás teljes formája hagyományosan a The Queen in Parliament 

formulában valósul meg. Ennek szemléltetőbb változata az a forma, amely a közelmúltig 

létezett, és amelyet a legújabb közjogi reform szüntetett meg, de emlék formájában 

magyarázó érvként semmit sem veszített erejéből, hiszen a mai legfelső bíróság megalakítása 

előtt a legfőbb bírói fórum éppen úgy a parlamentben (a felsőházban) volt (részben ma is ott 

van), ahogyan ennek vezetője a kormány tagja is volt, és a felsőház elnöki tisztét is betöltötte. 

A lordkancellár (the Lord Chancellor), hiszen róla van szó, mint tisztség és mint intézmény 

teljességgel értelmezhetetlen lenne, ha az uralkodót csupán a végrehajtó hatalom fejeként 

fognánk fel, ezért a lordkancellár funkciója a legfőbb érv az államfő államfői státusa mellett, 

és a végrehajtóhatalmi szerepével szemben, hiszen ezzel a funkcióval – a lordkancellári 

tisztséggel – a végrehajtó hatalom élén álló államfő mellet érvelő felfogás biztosan nem tud 

mit kezdeni. A lorkancellár ugyanis mindhárom hatalmi ágban benne volt. E funkció egyedüli 

helyes felfogása a lorkancellárt csak a király(nő) helyetteseként érzékelheti, még akkor is, ha 

e funkció ma már nagyrészt csak jogtörténeti. 

Tizenegyedik érvünk az igazságszolgáltatás felől érvel. Amíg köztársaságokban az 

ítéleteket rendszerint a köztársaság nevében hozzák, addig monarchiákban az uralkodó 

nevében hirdetik ki. Ha az uralkodó csupán a végrehajtó hatalom élén állna, a bíróságok 

aligha hozhatnának ítéleteket a nevében. Márpedig az „Őfelsége nevében” kihirdetett ítéletek 

az állam leginkább állami funkcióját gyakorolják, a szuverenitás legfőbb attribútumaként 

fejeződnek ki, az állam autoritásának megjelenítőiként születnek meg. Akkor is ezt a szerepet 

töltik be, ha a Szent Korona nevében, a nép nevében vagy a köztársaság nevében jönnek 

létre.
335

 Az ítéletekben az állam nyilvánul meg, nem a végrehajtó hatalom. De természetesen 

az egyéni kegyelmi jog gyakorlása vagy a bírák kinevezése sem végrehajtó hatalmi 

jogosítvány, hanem államfői aktus. 

Tizenkettedik érvünk a törvényhozással kapcsolatos államfői jogosítványokat érinti. A 

törvényhozó hatalommal kapcsolatos jogosítványok nem a végrehajtó hatalom jogosítványai. 

A választások kiírása, vagy csupán időpontjának kijelölése, az alakuló ülés összehívása, az 

ülés megnyitása, a törvényhozási évad beindítása és főleg – alapvetően – a törvények 

szentesítése, aláírása és kihirdetése, vagyis promulgációja és proklamációja nem szépészeti, 

hanem érvényességi kellék. Már csak ezért sem helyes az államfőt csupán törvényhozói vagy 

végrehajtói szerepbe kényszeríteni: az államfő ne szólalhasson fel a parlament (és bizottságai) 

ülésein, ne kezdeményezhessen törvényt (intézkedést) és népszavazást. Az államfő 
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törvényhozó is, a törvények az ő törvényei is, hiszen aláírja őket. A törvényhozás végpontján 

kell ott lennie, nem a kezdeményezésnél. 

Ezzel az érvvel függ össze tizenharmadik érvünk is, miszerint az államfő a 

törvényhozó hatalmat nem a törvényhozás útján, hanem a törvényhozással együtt gyakorolja. 

Nem tudni, hogy az együtt gyakorlás miért volna kevesebb, mint a valami útján való 

gyakorlás. Ez utóbbi hatalomgyakorlás az államfőt a végrehajtó hatalomhoz fűzi, és kérdés, 

hogy ez miért jelenti e hatalom élén való állást, ha a hatalom közös gyakorlása vagy közösen 

való gyakorlása nem jelenti a törvényhozó hatalom élén állást. Ráadásul a történeti tények azt 

mutatják, hogy a valami útján való hatalomgyakorlás adott esetben kevesebb hatalmat jelent, 

mint a valamivel együtt való hatalomgyakorlás, és csak csodálkozhatunk azon, hogy miért 

kell ezt fordítva értékelni. A valami útján való hatalomgyakorlás éppenséggel azt jelenti, hogy 

az illető nem gyakorolja az adott hatalmat, hanem teljes egészében rábízza a 

hatalomgyakorlást arra, akinek az útján e hatalmat gyakorlolja (vö: uralkodik, de nem 

kormányoz). Ezzel szemben a valamivel együtt való hatalomgyakorlás éppenséggel konkrét, 

tényleges és valóságos hatalomgyakorlást jelent, ahogyan ezt fentebb láthattuk. 

Ugyancsak ehhez a terrénunhoz kapcsolódik az a – szám szerint tizennegyedik – érv, 

hogy a már többször említett történeti előzményekből következő helyes felfogás szerint a 

törvények – mint jeleztük – továbbra is az államfő törvényei, csak éppenséggel meghozataluk 

előtt a király(nő) megfontolja az általa összehívott parlament döntését a törvényről (ez a 

Queen in Parliament értelme), és történetesen mindig úgy dönt, hogy a parlament döntését 

teljes egészében elfogadja. Hasonlóképpen a kormány döntéseit is magáévá teszi, egyetért 

velük (ez pedig a Queen in Council értelme), ám természetesen megtehetné, hogy szót emel 

ellenük, ha nyomós oka lenne rá, de nincs. A kormány az ő kormánya, a parlament az ő 

parlamentje, a bíróságok pedig még név szerint is az övéi. Minden, ami állami, az royal, real, 

königliche vagy „királyi”, vagyis az övé, ideértve az utakat, a postát, a nyugdíjfolyósítót vagy 

a királyi futballklubot. Nem azért, mert ő a végrehajtó hatalom feje. Hanem azért, mert ő a 

király(nő), vagyis az állam feje. 

Tizenötödik érvünk a törvényhozás feloszlatásának jogosítványát érinti. Ha ez az 

államfői jogosítvány a végrehajtó hatalom jogosítványa volna, akkor ez a jogintézmény 

létezhetnék a prezidenciális rendszerben is, amelyben nincs elkülönült államfői hartalom. 

Tekinve azonban, hogy ez a jogkör csak parlamentáris körülmények között létezik, vagyis 

ennek realizálásához szükség van egy államfőre, aki e jogot gyakorlolja, világos, hogy e 

jogkörben nem a végrehajtó hatalom nyilvánul meg, hiszen annak ilyen joga nem lehet, 

hanem az államfői hatalom, amely a névleg saját törvényhozása felett rendelkezik. Az 
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ugyanakkor az államfői hatalom többször is megidézett jellegéből természetesen adódik, hogy 

az államfő e jogkörét is tanácsra, indítványra, javaslatra gyakorolja, és e kezdeményezés a 

végrehajtó hatalomtól érkezik. Csakhogy érdemes egyrészt felfigyelni arra, hogy van olyan 

parlamentáris szabályozás, amely ilyen javaslatot formálisan sem kíván meg a döntéshez, 

másrészt érdemes leszögezni, hogy a döntés az államfő kezében van, a döntés az övé, akár 

van ellenjegyzés, akár nincs. A parlament feloszlathatósága a leginkább parlamentáris vonás, 

más rendszerben ilyen jogkör már csak azért sincs, mert parlament sincs, vagyis olyan 

testület, amely előtt a kormány (de nem az államfő) politikailag felelős lenne. A törvényhozás 

feloszlatása nem a fékek és egyensúlyok rendszerének sajátja, nem a hatalmak egymás feletti 

ellenőrzésének és kölcsönös sakkban tartásának megnyilvánulása, nem a hatalmi egyensúly 

biztosítása érdekében a végrehajtó hartalomnak adott jogkör, hanem államfői jogosítvány. 

Tizenhatodik érvünk az államfő kinevezési jogait illeti. Nem Magyarországról 

beszélünk természetesen, amikor azt mondjuk, hogy az államfő egy seregnyi olyan tisztviselőt 

nevez ki, akik nem a végrehajtó hatalom terrénumán tevékenykednek, sőt semmi közük a 

végrehajtó hatalomhoz. Nem csupán a bírák kinevezéséről van szó, hanem az ombudsmanok, 

a bírósági vezetők, a legfőbb bírók, a legfőbb ügyész, az alkotmánybírák, az állami 

tömegmédia vezetői, a nemzeti bank elnöke, az egyetemi tanárok, a rektorok és más oktatási, 

tudományos, netán vallási vagy kulturális intézmények vezetői mind tőle kapják a 

kinevezésüket (nem Magyarországon). Nem kell mondani, hogy ezek nem végrehajtó hatalmi 

területek. Ugyanakkor azt sem kell mondani természetesen, hogy az államfő ezeket a 

kinevezéseket is végrehajtó hatalmi javaslatra és többnyire ellenjegyzéssel végzi, az államfői 

státus természetéből adódóan. Nagy-Britanniában a felsőház, a Lordok Háza minden tagját 

egytól-egyig, a teljes kamarát az uralkodó nevezi ki. Ugyanott az anglikán egyház teljes 

vezérkarát ugyancsak ő nevezi ki. Az utóbbi esetben miniszterelnöki, az előbbi esetben pedig 

miniszterelnöki és ellenzéki javaslatra. Az ellenzék vezetőjének mint javaslattevőnek a 

szerepe alighanem különösen is el kell hogy gondolkodtassa azokat, akik az államfőt a 

végrehajtó hatalom fejének tarják. Ezt a szerepet ugyanis valóban aligha lehet összeegyeztetni 

e nézettel.
336

 

Tizenhetedik érvünk arra tesz utalást, hogy egyes szövetségi államokban nincsenek 

külön tartományi „államfők”, csak szövetségi államfő van, hiszen egy az állam, ugyanakkor 

vannak szövetségi miniszterelnökök, hiszen több a tartomány. Más szövetségi államokban 

viszont vannak ugyan tartományi „államfők” (kormányzók), de kinevezésüket egyenesen az 
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államfőtől kapják, és nem felelősek sem a tartományi, sem a szövetségi, sem az „anyaországi” 

parlamentnek, hiszen semmi közük a végrehajtó hatalomhoz, sőt még a főkormányzó előtt 

sem felelősek, mert közvetlenül az államfőt képviselik. Az előbbi országokra Németország, az 

utóbbiakra – mások mellett – Kanada lehet a példa. Ez a körülmény ugyancsak 

elgondolkodásra ad okot. 

Tizennyolcadik érvünk a rendkívüli helyzeteket hozza szóba. Talán nem véletlen, 

hogy a különböző rendkívüli helyzetekben alkalmazandó rendkívüli alkotmány nem a 

végrehajtó hatalomnak, hanem kivételesen a hatalom egysége elvének, a gyors és operatív 

működőképsségnek ad szerepet, és a különböző típusú központi, egységes – akár a 

törvényhozás egy részét is magába foglaló – legfőbb hatalmi szervnek az élére nem a 

miniszterelnököt, a házelnököt, vagy a legfőbb bírói vezetőt, hanem az állam egészének fejét, 

az államfőt állítja.
337

 

Tizenkilencedik érvünk úgy szól, hogy mindezen fejtegetések csak akkor érvényesek, 

ha a végrehajtás fogalmát a mindenki által értett, általános értelemben használjuk. Ha abból 

indulunk ki, hogy minden végrehajtás, ami nem törvényhozás, és a bírósági jogalkalmazás is 

végrehajtó tevékenység, ahogyan a közigazgatási jogalkalmazás is az, nem beszélve a 

kormányzásról, akkor nincs értelme elválasztanunk egymástól az államfői és a 

kormányhatalmat.
338

Ha azonban világosan megkülönböztetjük egymástól a kormányzati-

közigazgatási hatalmat és a bírói-igazságszolgáltató hatalmat, akkor meg kell 

különböztetnünk ezektől az államfői hatalmat is (á la Constant), mert ez a hatalom mindkét 

hatalomhoz hozzátartozik, és egyikbe sem fér bele. Nem szólva a trövényhozó hatalomról, 

amelybe viszont – mint láttuk – belefér. 

Mindezen hatalmak ugyanis egykoron mind a király kezében voltak. A történeti 

fejleményeket úgy fogjuk fel helyesen, ha afféle lineáris hatalomcsökkentő eseménysornak 

írjuk le, melynek során az utóbbi néhány évszázadban az államhatalmi ágak egyre inkább 

kikúsztak, kicsúsztak, kikerültek az államfő kezéből, és önálló hatalmakká váltak, 

önállósultak és függetlenedtek bizonyos fokig, elvitték a királytól a szuverenitás egyes 

attribútumait, és elosztották, kiterítették, megosztották a szuverenitást egymás és maguk 

között, de nem hagyták hatalom nélkül az államfőt sem. Ez utóbbi hatalom történetileg a 

legtovább a végrehajtó hatalomban tartotta meg magát, mert a végrehajtó hatalommal a háta 

mögött vívta meg évszázados csatáját a törvényhozó hatalommal szemben, adott esetben 
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fegyveresen, hiszen mindkét hatalomnak megvolt a hadserege, miközben az államfő 

cselekedeteiért a végrehajtó hatalom tartotta a hátát a törvényhozó hatalommal szemben. Az 

államfőnek a végrehajtó hatalomban még meglévő hatalmi pozíciói abban a történelmi 

pillanatban még elég jelentőseknek tetszettek, amikor az első írott európai alkotmányok 

megszülettek. Ráadásul – ez fontos tényező – az első európai alkotmányokat még rendszerint 

a törvényhozó hatalmak fogalmazták, éppen az államfő hatalmának korlátozására. Ezért van, 

hogy a klasszikus európai alkotmányok az államfőt a szemben álló hatalom, vagyis a 

végrehajtó hatalom élére teszik, abban a történelmi időben, amikor az államfői hatalom még 

éppen az utolsó konkrét aktusait végezte a végrehajtó hatalom élén. Jó példa erre a 

rendeletalkotási jog, amely fokozatosan ment ki az államfő kezéből, és jellemző módon 

néhány köztársaságban még tovább is tartotta magát, mint egyes királyságokban (köztársasági 

elnöki rendelet formájában). Ennek az időnek vége – Constant fellépésekor már végének 

látszott lenni, de ezt szinte csak ő vette észre. A klasszikus parlamentáris alkotmányok e téren 

azonban jórészt megtartották eredeti megfogalmazásaikat, és éppenséggel ez a magyarázata az 

államfő gyakran ma is feltúnő végrehajtóhatalmi elhelyezésének. Pedig csak történelmileg 

alakult úgy, hogy ilyenek lettek az első alkotmányok, és ez maradt a szövegezési-szerkesztési 

hagyomány és gyakorlat kédőbb is. Ezt a gondolatot szánjuk az utolsó magyarázatnak, és 

igen, ez a huszadik érvünk. 

Az államfői hatalom azonban nem hatalom nélküli hatalom. Komoly, alkotmányos, 

konstituáló, hatalomkeletkeztető hatalom, mely ott van az egyes hatalmi ágak kezdő- és 

végpontján, mint hatalmat létrehozó és hatalmat legalizáló hatalom. Parlamentáris 

körülmények között nem lehet nélküle élni, hiszen nélküle nem léteznék a többi hatalom sem. 

Interimisztikus, válságáthidaló, regulatív, neutrális, politikátlan, reprezentatív és konstitutív 

hatalom, amely méltó arra, hogy foglalkozzunk vele. 

Különösen az a kérdés számíthat az érdeklődésünkre, hogy milyen metódussal 

cserélődnek ebben a hatalomban e tisztség betöltői. 

Ezzel a kérdéssel bíbelődik ez a dolgozat, de mielőtt az egyes országok gyakorlatát 

megvizsgálnánk, illendő egy pillantást vetni a magyar kormányformára, amely sajátosan nem 

engedi, hogy a magyar államfői szerep kiteljesedjék, az államfői hatalom értelmessé, 

hasznossá, sőt nemessé és célszerűvé váljék, vagyis az legyen, amire egykor kitalálták, és 

amivé mára a szerencsésebb országokban vált. Ezért a következő fejezetben a kritikai tónus 

lesz a meghatározó. 
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A MAGYAR PARLAMENTARIZMUS PROBLÉMÁI 

 

 

 Amikor a magyar kormányzati rendszer problémáiról beszélünk, a magyar 

parlamentarizmus gondjairól kell beszélnünk, mert egyrészt Magyarország Európában van, 

ahol kizárólag ennek a kormányformának van tradíciója, másrészt Magyarország erős 

parlamentáris hagyományokkal rendelkezik, miközben más kormányformáknak 

Magyarországon semmi hagyománya nincs. 

 Ugyanakor a fentiek során itt-ott már láthattuk, hogy a magyar kormányformára 

számos különlegesség jellemző, amelyek alighanem csak a magyar közelmúlt ismeretében 

érthetők meg. Magyarország kormányformája ugyanis nem a kelet-európai posztkommunista 

államok tipikus kormányformájával, a félelnöki rendszerrel vethető egybe, viszont nagyon is 

hasonlít a közép-európai posztkommunista országok tipikus kormányformájához, a kvázi-

parlamentáris modellhez, amelynek sajátos jellegzetességei vannak. Mindemellett a magyar 

kormányformán felfedezhető néhány olyan vonás is, amely csak Magyarországra jellemző, 

miután más közép-európai országok az utóbbi években lassacskán túlléptek a hasonló 

jellemvonásokon. 

Összességében a magyar parlamentarizmus egy leginkább önmagához, mindenekelőtt 

önmaga tiszteletreméltó múltjához viszonyítható sajátos kormányforma, amelyen jellegzetes 

karaktervonások, színek és árnyalatok vannak, de ezek többnyire nem előnyére, hanem 

hátrányára váltak az elmúlt negyedszázadban még akkor is, ha ez a tény jó ideig kevés 

közszereplőnek tűnt fel. 

Magyarország az itt tárgyalt szempontból mindenesetre különleges helyzetben van, 

hiszen hazánk a térség országai közül egyedülállóan, de még az egész európai kontinens 

fejlettebb országaival való összehasonlításban is kiemelkedő parlamentáris tradíciókkal bír. 

Országunk a dualizmus korában és a két világháború között is fejlett parlamentáris 

berendezkedést működtetett (sajátosan fejletlen, itt nem tárgyalható elemekkel), de e 

szakaszokat követő, kárhoztatott pártállami korszak évtizedei az egykoron meglévő politikai 

tudást a jelek szerint sikeresen oltották ki a később született nemzedékek emlékezetéből.
339

 

Erre a tudásra azonban – merjük mondani – nagy szükség lenne, mert a magyar politikai 
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kultúra egykoron parlamenti kultúraként működött és virágzott.
340

 Hazánk demokratikus 

hagyományai nem számottevők, de parlamentáris hagyományai figyelemre és 

továbbörökítésre méltók és érdemesek (volnának). 

 Csakhogy a magyar kormányforma előbb az 1946. évi I. törvénycikkel, a köztársasági 

törvénnyel (amely a maga nemében jelentős alkotás volt), és később – mindenekelőtt – az 

1949. évi XX. törvénnyel, a sztálinista „alkotmánnyal,” vagyis a népköztársaság 

alaptörvényével olyan jellegzetességeket kapott, amelyeket a köztársasági korszakot 

megalapozó alkotmánymódosítások, vagyis az 1989. évi XXXI. törvény, sőt a kormánytípusra 

hatást gyakoroló 1990. évi IL. törvény sem vettek ki a rendszerből. Hogy miért nem, annak 

vizsgálata messzire vezet, de az időnek, a kompromisszumra törekvésnek, a félelemnek, a 

téves elképzeléseknek és az ideiglenesség szándékának bizonyosan egyaránt volt szerepük a 

rendszerváltás közjogi konstrukciójának megalkotásában. A rendszerben „felejtett” régi, 

kommunista jellegzetességek azután rögzültek, beidegződtek, véglegesedtek, és – bizonyos 

alkotmánybírósági megerősítésekkel – olyannyira gyökeret vertek, hogy immár ezek váltak 

természetessé. A közjogász-közvélemény a szélesebb közvéleménnyel együtt nemcsak 

elfogadta, de támogatta, sőt időnként magasztalta is az 1989-ben módosított 1949-es 

alkotmányt, annak hatalmi szerkezetével, „független intézményeivel” és kormányzati 

rendszerével együtt. Ez a dicsérő elfogadás ugyanakkor jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy 

a 2012-ben hatályba lépett alaptörvény finom folytonossággal vitte át a tévesen beállított 

kormányformamodellt az új érába is. Ennek számtalan velejárója és következménye egyaránt 

van, de ehelyütt csak a kormányformával összefüggő jelenségekkel foglalkozhatunk. 

Elsőként éppen az államfő jogköreinél kell megragadnunk, mert részben ezeknek 

köszönhető, hogy hazánk alkotmánya nincs olyan állapotban, amilyenben lehetne. Az 

alaptörvény államfőről szóló szakaszai között találunk egy világviszonylatban is kivételes 

választási metódust szűkszavúan leíró részt, továbbá egy bőséges hatásköri listát, amely több 

sebből vérzik. Egyrészt tartalmaz olyan jogköröket, amelyeknek semmi keresnivalójuk egy 

parlamentáris rendszerű állam fejének jogosítványai között, másrészt látványosan hiányoznak 

belőle (vagy hiányosan szerepelnek benne) olyan jogkörök, amelyeknek viszont feltétlenül ott 

kellene lenniük (a maguk teljességében) az államelnök hatáskörei között. Az előbbi 

jogosítványokra példa az államfő törvénykezdeményezési, vagy parlamenti felszólalási joga, 

az utóbbi jogkörökre pedig a kormányfő kinevezésének vagy a parlament feloszlatásának a 

                                                 
340

 Vö: TÖLGYESSY Péter: A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás. IN: Körösényi 

András – Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Politikatudományi és 

alkotmányjogi megközelítések. MTA TK PTI, Új Mandátum, Budapest, 2012, pp. 256-286. 
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joga, melyek közül az elsőt a magyar alkotmány nem ismeri, a másodikat pedig olyan 

megszorításokkal tartalmazza, hogy gyakorlatilag soha nem lehet (vagy ha mégiscsak lehetne, 

akkor nem kellene) élni vele. 

Ugyanakkor – az előző fejezetre is tekintettel – dicsérőleg kell szólnunk például arról a 

tényről, hogy a hatályos alaptörvény az államfői intézményt külön strukturált fejezetben, és 

nem a végrehajtó hatalom részeként szabályozza. Még annak tudatában is így járunk el, hogy 

természetesen ennek a szabályozási metódusnak gyakorlatilag egyetlen (történeti) oka van: az 

1949. évi XX. törvény a Népköztársaság Elnöki Tanácsát eredetileg a quasi-parlament 

helyettesítésére találta ki, ezért egyértelműen a törvényhozáshoz tapasztotta, önálló 

intézményi fejezetként. 1989-ben az egyszemélyessé tett államfői intézményt már csak ezért 

sem lehetett visszagyömöszölni a végrehajtó hatalomba, amelyből hazánkban évtizedekkel 

korábban már egyszer kiszabadult. Mindenesetre – még ha ilyen formán véletlenül is – a 

köztársaság kikiáltásával újjászületett intézmény már újjászületése pillanatában egyszeriben 

jó helyen találta magát. Ezen a ponton tartotta meg e tisztséget az új alaptörvény is. 

Legalábbis, mint tudjuk – ahogy alkotmányoknál szokás –, formálisan. 

 

 

 

AZ ÁLLAMFŐI JOGKÖRÖK PROBLÉMÁI 

 

 

A magyar parlamentarizmus egyes különös elhajlásainak, következetlenségeinek, 

rendezetlenségeinek számbavétele során a klasszikus parlamentáris rendszer szemszögéből 

szemlélve legelőbb az államfő hatásköreinek sajátos listája szúrhat szemet. 

 A magyar államfő státusának egyik – kormányformával összefüggő – tulajdonsága a 

politikai iniciatíva szokatlan lehetősége, Magyarországon ugyanis az államfő 

törvénykezdeményezési joggal rendelkezik. Jóllehet az eddigi köztársasági elnökök – 

egyetlen indokolt esetet kivéve – eleddig nem éltek e jogosítványukkal, az alaptörvényben 

benne maradt e lehetőség, holott ez ellentétes az államfő státusával és idegen a 

parlamentarizmustól is; ilyesmi sem a magyar parlamentáris múltban nem volt (az 

úgynevezett előszentesítési jogról itt nem szólva), sem Nyugat-Európa klasszikus 

parlamentáris rendszereiben nem létezik. 
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 Emellett a magyar államfő megjelenhet és felszólalhat a parlamentben (a korábbi 

szabályozás szerint részt vehetett és felszólalhatott az Országgyűlés és annak bizottságai 

ülésein), amely jogosítvány ugyancsak ellentétes a parlamentáris logikával és idegen a 

parlamentarizmustól. Nem kell mondani, hogy az efféle politikai szerepvállalás sem a 

parlamentáris államfői státussal, sem a kormányforma logikájával nem egyeztethető össze.
341

 

 Ezek az államfői többletjogosítványok ugyanakkor értelmetlenek és veszélytelenek is 

egyben. Nem ezektől a jellegzetességektől lesz túlzott hatalma az elnöknek, mert ezek az 

ártalmatlan kvázi-kommunista örökségek a rendszert csupán indokolatlanul hibriddé, de nem 

veszélyessé teszik. Az államfőnek a politikai porondon való megjelenése, kezdeményező 

aktorként való fellépése, politikai szereplővé tétele, a politikai fórumon való szerepeltetése 

nemhogy erősítené, hanem inkább gyengíti a parlamentáris rendszer államfői hatalmát és e 

jogosítványok inkább oktalanságból képezik még a rendszer részét.
342

 

 Amíg ugyanakkor az államfőnek a magyar kormányformában bizonyos nem indokolt 

és nem parlamentáris többletjogai vannak (2012-ig a köztársasági alkotmány alapján az 

elnöknek úgynevezett intézkedéskezdeményezési joga is volt), addig a másik oldalon jelentős 

és valódi államfői jogosítványoktól van megfosztva, holott ezek a rendszer parlamentáris 

jellegét erősítenék. 

 Ilyen jellegzetesség a miniszterelnök államfő általi kinevezése, amelyet a magyar 

alaptörvény nem ismer. Márpedig ez az államfői jogosítvány a parlamentáris rendszerek egyik 

legfőbb sajátja szerte Európában, és természetesen a magyar parlamentarizmusnak is része 

volt a második világháborúig, az 1949. évi „alkotmányba” azonban már nem került be, és azt 

a rendszerváltás alkotmánymódosításai sem hozták vissza a közjogi szerkezetbe, s a helyzet 

később sem változott, vagyis ezen a téren a hatályos alaptörvény sem a klasszikus modellt, 

hanem a háború utáni hagyományt követi. 

Azt állítjuk, hogy nem egyértelmű erőviszonyok mellett, vagyis ha a választásoknak 

nincs egyértelmű győztesük, vagy a győztes erőnek nincs egyértelmű vezetője, vagy a 

vesztesek összességében többséget alkotnak, vagy különös koalíciós partnerek jelentkeznek, 

vagy ciklus közben kerül sor kormányfőváltásra (az államfő természetesen konstruktív 

bizalmatlansági indítvány körülményei közepette is kap szerepet a kormányfő kinevezésében 

– lásd a német példát), és számos más esetben a kormányfő kinevezésére igenis szükség lehet. 
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 E lehetőséggel a magyar köztársasági elnökök ritkán éltek ugyan, de Sólyom László elnökként például 

sajnálatosan élt vele, míg éppen az ebből adódó konfliktus miatt egyszer csak megsértődött, és attól kezdve 

pedig éppen nem élt vele, sőt akkortól már az ülésterembe sem volt hajlandó bemenni. 
342

 A semlegesség látszatára törekvő eddigi elnökök láthatóan nem is igen tudtak mit kezdeni ezzel a 

felelősséggel, és inkább nem csináltak az ügyben semmit. 
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Arra tudniillik, hogy a semleges államfő a kinevezési jog gyakorlásával alakítóan lépjen fel a 

végrehajtó hatalom konstituálásában.
343

  

 Magyarországon a miniszterelnököt a parlament választja. Ez az egyetlen személyi 

döntés, amelyet a parlament nyílt szavazással hoz meg, és ez az egyetlen, amely abszolút 

többséget igényel. Egyéb gondok mellett ez az eljárás lehetetlenné teszi kisebbségi kormány 

alakítását (pedig erre időnként szükség lehet), és összekuszálja a kormányprogram 

elfogadását, a kormány valódi megalakulását, amely problémát az alaptörvény – érzékelve a 

tarthatatlanságot – úgy oldott meg, hogy gyakorlatilag eltörölte a kormányprogramot.
344

  

 Ezzel függ össze, hogy Magyarországon a köztársasági elnök mindig a parlament 

alakuló ülését nyitja meg, vagyis egy ciklusban egyszer mond el egy beszédet a plénum előtt 

(ha ciklus közben egyébként nem él megmagyarázhatatlan felszólalási jogával), melyben 

közhelyeken, formaságokon és ízlés szerinti irodalmi idézetek vegyes színvonalú felolvasásán 

túl nem mond semmit. Ezzel szemben Nyugat-Európában az államfő általában évi egy 

beszédet mond (vagyis nem négy év alatt egyet) a parlamentben (tipikusan a felsőházban), 

midőn tulajdonképpen a kormány éves programját ismerteti (vagyis nem közhelyeket, hanem 

konkrét lépések terveit, az éves a törvényalkotási tervet és az állami látogatások éves tervét). 

 A helyzet szánalmassága mellé már csak a parlament-feloszlatási jog anomáliáit kell 

hozzávenni. A parlament – praktikusan az alsóház – feloszlathatósága a parlamentáris 

rendszerek sajátja, megkerülhetetlen velejárója, számos probléma orvoslására – többek között 

permanens kormányválság megoldására – alkalmas jogintézmény, rendszer-specifikus vonás, 

a parlamentáris kormányforma definíciószerűen inherens sajátja. Magyarországon azonban 

gyakorlatilag nem létezik. Hiszen ami helyette van, az nem az. 

 A magyar köztársasági elnök a korábbi alkotmány alapján két esetben oszlathatta 

volna fel az országgyűlést (természetesen ilyesmire sohasem került sor), az új alaptörvény 

ezekből egyet tartott meg, de egy másikat hozzávett. Utóbbi a költségvetés el nem 

fogadásának esete, amelynek hatalmas potenciális veszélyeiről nem itt szólunk.
345

Az egykori 
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 Ehhez persze más hatáskörök elvonásával – lásd fent – álláspontunk szerint Magyarországon is semlegessé 

kellene tenni az államfői intézményt. 
344

 Hazánkban a kormány már az összes miniszter kinevezése előtt megalakulhat, ráadásul a miniszterek 

esküjüket a parlament előtt teszik le, holott őket valóban az államfő nevezi ki, és nem a parlament választja 

(Orbán Viktor 2010-ben miniszterelnökké választásakor maga tette le az esküt saját magának a parlament 

plénuma előtt). 
345

 Az Alaptörvény 3. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a köztársasági elnök a választások egyidejű 

kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha az az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 30-ig 

nem fogadja el.  Ugyanakkor az Alaptörvény 44. cikke (3) bekezdésének értelmében a központi költségvetésről 

szóló törvény elfogadásához a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása szükséges. Az Alaptörvény 

ugyanezen cikkének (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a Költségvetési Tanács az elnökből, a Magyar Nemzeti 

Bank elnökéből és az Állami Számvevőszék elnökéből áll; a Költségvetési Tanács elnökét a köztársasági elnök 
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köztársasági alkotmányban is szerepelt eset pedig az, amikor az országgyűlés nem képes 

miniszterelnököt választani, de az alaptörvény ugyancsak nagyon szűk körre vonja ennek 

előfordulhatóságát.
346

 Ha mégis előállana ilyen helyzet, az államfőnek akkor sem kötelező a 

feloszlatás eszközével élnie – erre a másik esetben sincs kötelezve –, csupán lehetőségként 

van a kezében ez az eszköz. 

E súlyos eszköz azonban hazánkban sajátosan nem a kormányozhatóságot segíti elő, 

hanem éppen a kormányzás lehetetlenné tételét. Magyarországon a parlament 

feloszlathatósága nem egy kormányválság megoldását, hanem annak elmélyítését, vagy 

inkább a kirobbantását szolgálja. Nem azért áll a köztársasági elnök rendelkezésére, hogy 

kimenetet nyújtson egy politikai válságból, hanem azért, hogy politikai válságot idézzen elő. 

Arra való, hogy megakassza, és nem arra, hogy elősegítse a megoldást. Más esetekben az 

országgyűlés feloszlathatatlan. 

Nyugat-Európa alkotmányaiban a törvényhozás feloszlatására vonatkozóan az államfő 

számára vagy egyáltalán nincsenek megkötések, vagy legfeljebb formális megkötések 

vannak.
347

 Ezek az alkotmányok a döntés mögött az iniciatívát, a kezdeményezés esélyét és 

ódiumát, a politikai aktivitás lehetőségét, a megoldás kulcsát és a politikai felelősség 

vállalását, az ötletet és a megvalósítás lebonyolíthatóságát egyértelműen és egyaránt a 

miniszterelnöktől várják el. Az államfő erőssé tételével valójában a kormányfő pozícióját 

erősítik, s ezzel a kormányozhatóságot, a végrehajtó hatalom cselekvési szabadságát és 

felelősségre vonhatóságát, a stabilitást és az állami szervek együttműködését, harmóniáját, 

összességében a polgárok érdekét és szabad akaratuk kinyilváníthatóságát szolgálják. 

A magyar alaptörvény ezzel szemben tehetetlenné és szerencsétlenné teszi az államfőt, 

eszköztelenné és tetszhalottá teszi a kormányt, miközben korlátozhatatlanná és omnipotenssé 

teszi a parlamentet, pontosabban annak egy szervezett részét. Ha ez többségbe kerül (akárcsak 

egyszerű többségbe is), akkor egyértelműen az ügy urává válik. Magyarországon ugyanis az 

országgyűlés feloszlathatja önmagát (e döntéshez nincs szükség minősített többségre). 

                                                                                                                                                         
nevezi ki hat évre. A visszaélésre nemhogy lehetőséget, de szinte felhatalmazást adó normák alapja azok a 

kamunak tekinthető rendelkezések, amelyeket az Alaptörvény 36. cikkének (4) és (5) bekezdése tartalmaz. Ezek 

ismertetése és az ezekből adódó következtetések levonása nem ennek az írásnak a feladata, illetve tárgya. 
346

 Az Alaptörvény 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint a köztársasági elnök a választások egyidejű 

kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági 

elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat megtételének napjától 

számított negyven napon belül nem választja meg. Nyilvánvaló, hogy ezen a ritka – eddig még meg nem történt 

– eseten kívül más esetekben is előállhat patthelyzet, de ezekre az Alaptörvény nem kínál választ, illetve 

megoldást. 
347

 Lásd erről WIENER György: Kormányalakítás és parlamentfeloszlatási jog az európai köztársaságokban. 

IN: Csink Lóránt – Szabó István (szerk.): Az államfő jogállása I. Pázmány University Press, Budapest, 2013, pp. 

157-194. 
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A parlament önfeloszlathatósága, vagyis az a lehetőség, hogy ilyesmivel a parlament 

éljen, ugyancsak idegen a parlamentarizmustól és összeegyeztethetetlen a parlamentáris 

kormányforma logikával. Nyugat-Európa parlamentáris rendszerei (vagyis szinte valamennyi 

nyugat-európai ország) természetesen nem ismerik ezt a jogintézményt, a parlament kezébe 

ilyen döntési lehetőséget nem adnak, hiszen azért van az államfő, hogy az élhessen e joggal, 

amely sehol sem a parlamentet, hanem őt illeti (bizonyos megkötésekkel).
348

Magyarország 

ezen a területen ugyancsak nem végezte el a rendszerváltás munkáját – sem 1989-90-ben, sem 

2010 után.
349

 

 

 

 

A PARLAMENTI HATÁSKÖRÖK PROBLÉMÁI 

 

 

A parlamentarizmus, mint láttuk, olyan kormányforma, amelynek szerkezeti 

összetevői között nem a parlament a legfontosabb hatalmi erő – hanem a kormány (vagyis 

ennek a kormányformának a neve éppúgy megtévesztő, mint a többi kormányformáé). 

A kormány léte azonban, mint tudjuk, ebben a kormányformában a parlament 

bizalmán nyugszik – és e bizalom bármikor megerősíthető illetve megtagadható vagy 

megvonható, akár konstruktívan, akár „simán.” Ráadásul a kormány a parlamentnek 

mindenkor felelősséggel tartozik, és e felelősséget a legkülönbözőbb formákban állandóan 
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 Tőlünk nyugatra szinte csak Ausztriában van joga a parlamentnek önmagát feloszlatni, de ennek itt nem 

részletezhető történelmi okai vannak, és ez a jog mindenekelőtt az egykori úgynevezett ausztromarxisták nagy 

befolyásának köszönhetően került be e szomszédos ország jogrendszerébe. E kommunista hagyomány 

ugyanakkor számos helyen Kelet-Európában ugyancsak továbbél. Közép-Európa egykori állam-szocialista 

rendszerei szintén tartalmazták ezt a jogot, és ez jó néhány országban úgy is maradt, ahogy volt. A parlament 

önfeloszlatása gondolatának hazánkban mindenesetere kárhozatos kossuthi hagyományai is vannak, vö: „míg az 

ország kormányrendszere elhatározólag meg nem állapíttatik, a legfőbb hatalom mindaddig a népfelséget 

képviselő országgyűlés birtokában marad, mely ennél fogva csak önmaga által oszlathatik el.” Idézi HORVÁTH 

Mihály: Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. Budapest, 1986. p. 306. 
349

 Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik az a megjegyzés is, miszerint a parlament önfeloszlathatósága 

természetesen azt is jelenti, hogy a kormány mögött álló parlamenti többség problémáját az országgyűlés 

önfeloszlatással mindenesetre bizonyos körülmények között adot tesetben orvosolni tudja (persze csak akkor, ha 

akarja), vagyis nincs okvetlen szükség államfői beavatkozásra. Az államfői feloszlatási jog ugyanis önmagában 

nem igazán értékelhető, ennek termésszetesen akkor van jelentősége, ha a kormány és a parlamenti többség 

közötti bizalmi viszony megbomlik, és a parlamenten belül nem igazán lehet többséget kialakítani. Lásd erről 

részletesen: PETRÉTEI József – TILK Péter: A kisebbségi kormányzás sajátosságairól. IN: Magyarország 

politikai évkönyve 2008-ról (Szerk: Sándor Péter – Vass László), Demokrácia-kutatások Magyar Központja 

Közhasznú Alapítvány, 2009. pp. 456-472; illetve PETRÉTEI József: A konstruktív bizalmatlansági eljárásról” 

IN: Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Kormányzás, közpolitika, közélet (Szerk: Sándor Péter – Vass 

László), Demokrácia-kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány 2010. pp. 135-138. DVD melléklet 

(1,5 ív) ISSN: 2061-7631. 
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érvényesíteni lehet – vizsgálóbizottságok, beszámolók, éves jelentések, interpellációk, 

kérdések, azonnali kérdések, folyamatos napirenden tartások, állandó válaszadási kényszerek 

és kötelezettségek, bizalmatlansági fenyegetettség és bizalom-megvonási lehetőségek 

lebegtetése formájában.
350

 

Nem arról van csupán szó, hogy demokratikus körülmények között és a sajtó szabad 

viszonyai közepette a kormány és ellenzéke mindenkor köteles választ adni – s e válaszra 

mindenkor készen állni – a társadalmat érdeklő vagy érintő bármely kérdésben, hiszen ez 

erkölcsi kötelesség és jól felfogott politikai érdek egyaránt. Hanem arról is szó van, hogy a 

kormánynak közjogi kötelessége a parlament bármely szeszélyének eleget tenni, mert a 

konstrukció az egyik szereplő (a parlament) kezébe teszi le a másik szereplő (a kormány) 

sorsát. A parlamenté a törvényhozó hatalom, és a kormányé a végrehajtó szerep. A kormány 

élete nehéz, a parlamenté könnyű, mert a parlament az úr, a kormány a szolga. 

Csakhogy e szolga munkát végez és kormányoz, hatalmas apparátust tart fenn és 

dolgoztat, munkáltató és kifizető egyaránt, hatalmas hatalmat koncentrál és ezzel él is, mi 

több, a parlamentet is eteti a törvényjavaslatokkal, amelyekről egyeztet, és amelyeket 

előkészít, és amelyeket végigfuttat a törvénnyé válásig és azon túl is – a végrehajtás 

megszervezésével és biztosításával. Mindent a kormány csinál, miközben a parlament – kis 

túlzással – nem csinál semmit. Csak beszél. 

A parlament ugyanis – mint a neve is mutatja, hiszen gyökere a parler (beszél) francia 

ige – ad absurdum egy talking shop – ahogyan a britek nevezik időnként gúnyosan –, és arra 

szolgál, hogy benne történjék minden fontos dolog, miközben nyilvános, bárki által követhető 

fóruma legyen a köz dolgairól folyó tiszta, állandó és színvonalas vitának. A szüntelen és 

színes, nívós és nyilvános közbeszéd magas fórumaként azonban nem kormányoz, csak 

ellenőrzi a kormányzást, de azt nagyon. Erre találták ki, még ha jellege és funkciója sokat 

módosult is az elmúlt századok során.
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 A konstruktív bizalmatlansági indítványt bevezető országok paradoxonja, hogy e szisztéma mellett 

természetesen a kormánybuktatás egyéb módjai is léteznek, például a kormányfő maga is kérhet kormánya ellen 

bizalmi szavazást, és ha azt esetleg elbukja, le kell mondania anélkül, hogy az új miniszterelnök automatikusan 

meg lenne választva, hiába ismeri az alkotmány amúgy a konstruktív bizalmatlansági indítványt is. A kormányfő 

természetesen egy törvényjavaslat feletti szavazás kimeneteléhez is kötheti a politikai sorsát, és vereség esetén 

ugyanúgy utód nélkül mond le, mintha nem is léteznék konstruktív bizalmi szavazás a rendszerben. A magyar 

kormányfő ezekben a tekintetekben papíron semmiben sem különbözik európai partnereitől. Lásd: Giovanni 

SARTORI: Összehasonlító alkotmánymérnökség. (Fordította: Soltész Erzsébet) Akadémiai, Budapest, 2003, pp. 

139-142. Ugyancsak lásd a magunk hozzájárulását a diskurzushoz: A konstruktív bizalom, Élet és Irodalom, 

LIII/17. 2009. április 24. 
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 A törvényhozás számos funkciójáról – köztük a nyilvánosság-funkcióról – lásd bármelyik politológia-

tankönyvet. 
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A magyar parlament azonban nem ilyen. Nálunk nem minden a parlamentben történik, 

hanem mindent a parlament csinál. A magyar parlament olyasmiket tesz, melyeket egy 

parlamentáris ország parlamentje nem, és olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a 

klasszikus parlamentáris rendszerek parlamentjeire nem jellemzők. Ezek közül a terjedelmi 

korlátokat figyelembe véve csak a legfontosabbakra hívjuk fel a figyelmet, és azokat is – 

önmagukban is összetett mivoltuk miatt – csak érinteni tudjuk. 

A mai magyar parlamentarizmus számos problémája közül az első a parlament általi 

választás problémája, vagyis az a jelenég, hogy Magyarországon számos közjogi 

tisztségviselő a parlamenttől kapja a megbízatását választás útján, márpedig ez a gyakorlat 

idegen a parlamentarizmustól. Hazánkban az országgyűlés választja a köztársasági elnököt, a 

miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és most már elnökét is, a Legfelsőbb Bíróság, 

vagyis mai nevén a Kúria elnökét (miközben egykori helyetteseit a köztársasági elnök nevezte 

ki), a legfőbb ügyészt, az összes ombudsmant (egykor), illetve az egy ombudsmant (ma), de a 

helyetteseit is, továbbá az ÁSZ elnökét. Ez különös jelenség.
352

 

A parlamenteket a világban nem arra találták ki, hogy válasszanak, hanem arra, hogy 

megválasztva legyenek. A képviselők általában nem választók, hanem éppen választottak, 

akiknek nem kell tovább választani. Választási elem más állami szervek esetén csak a 

legritkább esetben és csak kivételesen érvényesül. 

A parlamentarizmusban azért van államfő, hogy az nevezze ki az állam legfontosabb 

tisztségviselőit, a hatalmi ágak vezetőit és vezető tagjait (a miniszterelnököt, a minisztereket, 

az államtitkárokat, a bíróságok és az ügyészségek vezetőit, illetve vezetőjét, valamint az 

ország összes bíráját, akik monarchia esetén az ő nevében, köztársaság esetén a köztársaság 

nevében ítélkeznek és járnak el). A független intézmények vezetőiről nem is szólva, hiszen 

azokat éppen azért nevezi ki „a nemzet egységét kifejező” államfő, mert – elvileg – nem 

politikai választás eredményeként kell funkcióba kerülniük. 

A klasszikus parlamentek a parlament általi választás káros következményeinek 

elhárítása érdekében odáig is elmennek, hogy még magának a parlamentnek a tisztségviselőit 

sem választja a parlament, sőt még a házelnöki tisztséget sem parlament általi választás útján 

töltik be (lásd például a brit vagy az ausztrál alsóház elnökének, vagyis a speaker-nek a 

„kijelölését”). Ha eddig nem mennénk is el, a választás intézményét egy sereg tisztségviselő 

esetében újra kellene gondolni. 
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 Bár az országgyűlés túl sok tisztségviselőt választ, érdemes utalni arra is, hogy ez bizonyos legitimációs 

láncolatot is biztosít. A demokratikus legitimációs lánccal az AB is foglalkozott [16/1998. (V. 8.) AB határozat]. 
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A választott parlament általi választás – „továbbválasztás” – hagyománya a 

„demokratikus centralizmus” és az egykamarás országgyűlés „legfőbb államhatalmi 

szervként” való felfogásának következménye. Ráadásul e parlament általi választások – egy 

választás kivételével – természetesen titkos szavazással történnek (máshogy aligha 

történhetnének, ha már vannak), amely önmagában is anti-parlamentáris vonás. 

Magyarországon a választópolgárok nem tudhatják, hogy adott személyválasztáson 

mely képviselő miként szavazott, holott ez társadalmi érdek lenne, míg a választás 

szabadságát a szavazás titkossága szolgálja, s e két érték a parlament általi választás 

intézményes körülményei között nem egyeztethető össze egymással.
353

 

E parlament általi választások ráadásul – két kivétellel – minden esetben 

kétharmadhoz kötöttek, méghozzá nagy kétharmadhoz, azaz nem csupán a jelenlévő, hanem 

az összes képviselő igenlő szavazatát igénylik, vagyis új alkotmány létrehozásához vagy 

alkotmánymódosításhoz szükséges többség kell az eredményességükhöz (titkos szavazáson), 

nem elég hozzájuk még a sarkalatos törvények elfogadásához szükséges többség sem. 

A kétharmados szabály alóli egyik kivétel a miniszterelnök megválasztása, amelyhez 

abszolút többség kell (az összes képviselő több mint fele) egyszeri, méghozzá nyílt 

szavazáson (ráadásul új jelölések utáni négyszeri sikertelen szavazás után a parlament akár fel 

is oszlatható). A másik kivétel a köztársasági elnök választása, amelyhez az első fordulóban 

ugyan nagykétharmad kell, de ha ez nem jön össze, a második fordulóban relatív többség is 

elég (az alaptörvény hatályba lépése előtt ehhez a könnyítéshez egy harmadik forduló kellett), 

vagyis az államfő megválasztásához kevesebb szavazat is elég, mint (államfői jelölésre) a 

kormányfő megválasztásához. Ráadásul e második fordulóban a választás a „szavazásban 

részt vevők számára való tekintet nélkül” érvényes és eredményes,
354

ami a legelterjedtebb 

alkotmányértelmezés szerint azt jelenti, hogy a képviselőknek még a határozatképességhez 

szükséges létszámban sem kell jelen lenniük az érvényességhez és eredményességhez. Nem 

kell mondanunk, hogy ez a szabályozás nem megfelelő. 
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 Magyarországon e választások titkosságát számos esetben megsértették. Az 1993-as ombudsmanválasztás 

botrányosra sikeredett, egy 1997-es alkotmánybíró-választás és a 2000-es államfőválasztás pedig ízléstelenre. A 

2005-ös államfőválasztás alkotmányosan aggályosan történt, bár a megválasztott elnök „semmi 

alkotmányelleneset” nem látott benne. A 2006-től 2010-ig tartó ciklus valamennyi választása, így a legfőbb 

ügyész, a legfelsőbb bírósági elnök, az ombudsmanok és az alkotmánybírák megválasztása vagy 

megválasztásának meghiúsulása botrányos körülmények között zajlott. 2010-től a szerkezet nem, csak annyi 

változott, hogy attól kezdve természetesen minden parlament általi választás zökkenőmentesen ment és 

egyértelmű eredményt hozott, de a strukturális problémán sem a 2010 után lehetővé vált nagyszámú 

alkotmánymódosítás, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem változtatott. 
354

 Lásd az Alaptörvény 11. cikk (4) bekezdése ötödik mondatának második fordulatát. 
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A magyar parlamentarizmus másik problémája az államfő általi jelölés jelensége, 

amely azt jelenti, hogy számos közjogi tisztségviselő parlamenti megválasztását államfői 

jelölés előzi meg, amely nem egyeztethető össze a parlamentarizmus belső logikájával. 

Magyarországon a miniszterelnök, a legfőbb bírói fórum (jelenlegi nevén Kúria) vezetője, a 

legfőbb ügyész és az általános ombudsman nem egyszerűen parlament általi választással kerül 

hivatalába, hanem e választás lebonyolításához államfői jelölés szükséges. 

A jelenség mögött egyrészt az a felfogás áll, hogy a legfőbb szerv a parlament, 

másrészt az a hit, hogy a parlament általi választás nagyobb legitimitást ad egy 

tisztségviselőnek, mint az elnöki kinevezés, továbbá az a törekvés, hogy az államfőt ennek 

ellenére be lehessen vonni a rendszerbe, ha már van államfő, vagyis legyen a folyamat része, 

de – ha máshogy nem megy – hát a parlamenti döntés előkészítőjeként. Természetesen 

mindhárom feltételezés alapvetően téves. 

Parlamentáris rendszerekben az államfő nem jelölni szokott, hanem neki szoktak 

jelölni, és ő kinevez. Nem javasol, hanem egy javaslatot elfogad. Nem aládolgozik a 

parlamentnek, hanem – általában – elfogadja a parlament döntését, vagy más szerv döntését, 

ha más a javaslattevő.  Azért van államfő, hogy – különböző javaslatok nyomán, de mindig a 

kormány egyetértésével – „állomáshelyükre telepítse” az embereket, funkcióba helyezze a 

közjogi tisztségek viselőit, keletkeztesse azok mandátumát, vagyis ő legyen a kinevező és – 

ugyancsak javaslatra – a felmentő, a folyamat kezdő- és végpontja, a megbízatás konstituálója 

és megszüntetője. Egy államfő általi kinevezés nem alacsonyabb rendű egy parlament általi 

választásnál, hanem ellenkezőleg: a legnagyobb dicsőség, a tisztség fontosságának elismerése 

és jele.
355

 

Ezzel szemben Magyarországon az államfő – akárki legyen is az – arra van kötelezve, 

hogy gazsuláljon a parlamentnek, névvel vállaljon fel egy személyi javaslatot, és amellett 

álljon ki. Vigye vásárra a bőrét, és izguljon, hogy a parlamentnek mi lesz a kegyes véleménye 

a jelöltről. A jelölt ugyanis mindenkor az ő jelöltje. (Nem kell mondani, hogy egy normális 

parlamentáris országban az államfőnek nem lehetnek személyes jelöltjei, kedvezményezettjei, 

kedvencei, választottjai vagy választottakról véleményei. Egy klasszikus 

parlamentarizmusban éppen az államfő az, akinek nem kell, sőt nem szabad személyesen 

odaállnia valaki mellé, pláne nem szabad, hogy neki jusson eszébe bárki is bármely 

pozícióra.) 
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 Az államfő szimbolikus és tényleges hatalmáról lásd: PETRÉTEI József: A köztársasági elnök, mint a nemzet 

egységének kifejezője. Jogtudományi Közlöny 2010. 11. 540-548. 
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A jelölés nyílt. Míg a választás titkos, vagyis minden képviselő elbújhat a szavazata 

mögé, hiszen védi őt (elvileg) a titkosság, az államfőnek nyíltan ki kell állnia a jelöltje 

mellett, meg kell neveznie, és adott esetben fel is illik dicsérnie őt, ha meg kell indokolnia a 

választását, de az egész rendszerben egyedül az államfő az, akinek fel kell vállalnia a 

személyt.  

Az államfő meggyőződése azonban sok esetben nem tud meggyőző erővé válni. A 

rendszer arra kényszeríti az államfőt, hogy nevezzen meg, legyen meggyőző, miközben az 

országgyűlésnek akkor sem kell elfogadnia a jelöltet, ha az államfő már az egész 

közvéleményt meggyőzte. A parlament megteheti, hogy az államfőt lyukra futtatja, és ezzel őt 

és a jelöltjét is megszégyeníti. Ilyesmire a köztársaság történetében számos példa volt.
356

 

Ugyanakkor a választó parlament problémái mellett szintén szembeszökően 

jelentkeznek a szavazó parlament problémái, amelyekről ugyancsak meg kell emlékeznünk, 

hiszen a magyar parlamentarizmus számos problémája közül a szavazó parlament problémája 

látszik az egyik legsajátosabbnak. Ez az anomália abban áll, hogy a magyar országgyűlés 

számtalan szavazásra kényszerül a törvényjavaslatok részletei felett, holott a 

parlamentarizmus lényegéhez a kevés parlamenti szavazás tartozik, hiszen a többségi elv a 

szavazások végeredménye felől a legtöbbször eleve nem hagy kétséget. 

A parlamentáris rendszer többségi rendszer (a prezidenciális rendszer nem az). E 

rendszerben nem kell ugyan, hogy a kormánynak feltétlenül többsége legyen, de fontos, hogy 

ellene se alakulhasson ki többség, vagyis a két- vagy többpólusú ellenzék az esetek 

többségében – különösen a fontos esetekben – ne értsen egyet egymással. Ha ez a feltétel 

teljesül, akkor lehet kormányozni, ha nem, akkor a kormány lemond. 

Magyarországon, mint láttuk, kisebbségi kormány nem tud alakulni a miniszterelnök 

parlament általi választása miatt, de kisebbségi kormány működhet, ha egyszer többségiként 

megalakult, és később válik kisebbségivé.
357

 

Mármost parlamentáris körülmények között a képviselők állampolgári meggyőzése, a 

lobbizás elég értelmetlen tevékenység (a prezidenciális rendszerekben viszont annál 

értelmesebb), mert a képviselők helyett inkább pártjaik vezetőit, vezető testületeit érdemes 

meggyőzni egy-egy törvényjavaslat mellett vagy ellen. Parlamentáris országban a 
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 Sólyom László például köztársasági elnöki időszakában azzal akarta megoldani a kérdést, hogy megtagadta a 

pártoktól a mindenkori jelöltről való előzetes egyeztetés lehetőségét, holott nem az egyeztetés hiánya vagy 

megléte okozta az intézményes bajokat, hanem a hibás közjogi szerkezet. Mint ismert, ez a szerkezet maradt 

fenn – apróbb módosításokkal – a legújabb alkotmányozás után is. 
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 E kijelentés árnyaltabb kifejtését és hátterét lásd: PETRÉTEI József – TILK Péter: A kisebbségi kormányzás 

sajátosságairól. IN: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról (Szerk: Sándor Péter – Vass László), 

Demokrácia-kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2009. pp. 456-472. 
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kormánypárti képviselők a kormánnyal szavaznak, az ellenzéki képviselők pedig a 

kormánnyal szemben. 

Márpedig ha így áll a helyzet, akkor kérdés, hogy minek is egyáltalán szavazni a 

parlamentben, ha úgyis tudjuk előre, hogy ki hogyan szavaz. Valójában az esetek döntő 

többségében szinte biztosra, számszerűen is pontosan meg lehet jósolni, hogy egy-egy 

törvényjavaslatot milyen, vagyis hány fős többséggel fogad majd el a ház. A kivételesen 

szenzitív, meggyőződés által irányított, morális természetű vagy egyszerűen csak szabad 

szavazásra elkülönített javaslatokon kívül – amelyekben lehetséges a szétszavazás – 

békeidőben, rendes körülmények között, rendkívüli fejlemények hiányában egy parlamenti 

szavazás lefutott meccs, izgalom nélküli kakasviadal. 

Nem véletlen, hogy a nyugat-európi parlamentek viszonylag keveset szavaznak, s 

inkább csak akkor bocsátják szavazásra az adott kérdést, ha muszáj dönteni, és a végszavazás 

akkor is általában a törvényjavaslat egészéről szól. Ezzel szemben Magyarországon a szavazó 

parlament több tízezer szavazást bonyolít le évente, rendszerint állandó gombnyomogatásból 

áll az élete. 

Ezzel függ össze a magyar parlamentarizmus másik betegsége, a nagyszámú törvény 

problémája. Ágazati érdekek, presztizs-szempontok, nevetséges rivalizálások és szánalmas 

fontoskodások miatt számtalan alacsonyabb jogforrási szintet igénylő jogviszonyt 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben – és különösen az elmúlt években – törvényben 

szabályoztak. És amit egyszer törvénybe foglaltak, azt csak törvénnyel lehet módosítani. Ezért 

a parlamenti törvénygyár sorozatban és dömpingszerűen hozza létre a futószalagról legördülő 

törvényeket, melyek deregulációja, de akár még csak áttekintése is túl nehéz feladat ahhoz, 

hogy egy kormányzat vállalkozzék rá, a jogalkalmazás és jogértelmezés anomáliáiról, 

valamint a törvények fokozatos, folyamatos és általános színvonaleséséről pedig már csak 

azért sem szólhatunk itt, mert más problémák említésétől venné el a helyet. 

Ezért végül a magyar parlamentáris rendszer parlamenti gondjai közül a kétharmados 

parlament problémáját említjük meg, amely a kétharmados törvények nagy száma miatt 

számít jelentősnek, holott a klasszikus parlamentáris rendszer a minősített többségű törvények 

kategóriáját nem (vagy alig) ismeri, hiszen klasszikusan az egyszerű többség elvére alapul.
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Ettől a normalitástól való eltérés különösen egy mindent átfogni igyekvő alkotmány 

(alaptörvény) megléte esetén indokolatlan.
359
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 Vö: SCHMIDT Péter: A politikai átalakulás sodrában. Századvég, Budapest, 2008, különösen pp. 140-280, 
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 A 2010 utáni alkotmányozással a kétharmados tárgykörök száma nem csökkent, holott ennek a 

törvényformának a teljes megszüntetése volna kívánatos. Ráadásul napjainkban az egyes törvények egyes részeit 
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A kétharmados (mai néven sarkalatos) törvények egykori bevezetése és alkalmazásuk 

ilyetén kiterjesztése a rendszerváltás egyik hibás feltételezésen alapuló „megoldása”, amelyet 

egy alkotmányozással ki kellene (ki kellett volna) iktatni a rendszerből.
360

 

És mindehhez már csak azt kell hozzávenni, hogy az 1990-től 2014-ig hatályban volt 

választási rendszer kifejezetten könnyűvé tette egy kétharmados többségű parlament 

kialakulását. De ha egy politikai erő vagy politikai koalíció nem érte el a kétharmadot, akkor 

kifejezetten nehéz volt számára a kormányzás.
361

 

Egyszerű parlamenti döntéssel eldöntendő kérdések kétharmadhoz kötése, vagyis a 

legalapvetőbb fontosságú törvények kétharmados többséghez való kényszerítése hazánkban 

mindenesetre azzal a következménnyel járt, hogy a legsürgetőbb reformlépések sem voltak 

megtehetők, ha nem volt meg hozzá a kétharmad, ugyanakkor bármit, szó szerint bármit, mi 

fizikailag lehetséges, meg lehetett vagy meg lehetett volna tenni, ha a kétharmad összejött. E 

sajátos állapot miatt kimondható az a súlyos tétel – bármily furcsán hangozzék is ez –, hogy 

Magyarországot gyakorlatilag nem lehet kormányozni kétharmados többség nélkül, de akár a 

sarkaiból is ki lehet forgatni kétharmados többséggel.
362

 

 

 

 

A MAGYAR HATALOMMEGOSZTÁS PROBLÉMÁI 

 

 

 A mai magyar kormányformán kétség kívül rajta van a kor lenyomata, méghozzá azé a 

koré, amelyikben keletkezett, 1989-90-ben.
363

 Előzménye az államszocialista múlt, melyben a 

legfőbb hatalom formálisan az országgyűlésé volt (miközben a tényleges hatalom az egy 

                                                                                                                                                         
érintő, más részeit pedig nem érintő kétharmados követelmény még egyes tárgykörökön belül is kusza 

helyzeteket eredményez, amelyeket az esetek többségében természetesen az amúgy is indokolatlan 

kétharmadossági klauzulák sem tudnak megoldani. 
360

 A kétharmados tárgykörök keletkezéstörténetéről lásd SZÉKY János: Bárányvakság. Hogyan lett ilyen 

Magyarország? Kalligram, Budapest, 2015, pp. 62-64. 
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 Erről ugyancsak lásd: SZÉKY János: Bárányvakság. Hogyan lett ilyen Magyarország? Kalligram, Budapest, 

2015, pp. 62-64. 
362

 Várható volt, hogy ebben a közjogi helyzetben valaki egyszer meg fogja szerezni a szupertöbbséget, és ezt 

esetleg arra fogja kihasználni, hogy felforgassa az alkotmányos rendet, amely alapján e többséget megszerezte 

(és ezt természetesen alkotmányosan tehesse meg). Ebben a közjogi szerkezetben egy politikai erőnek valóban 

csak egyszer kell győznie, de akkor nagyon. Az 1989-90-ben létrehozott alkotmányos rendszer lehetővé tette, 

hogy alkotmányosan számolják fel. 
363

 A kor lenyomatának precíz dokumentálását lásd KUKORELLI István: A magyar kormányzati rendszer 

egyenetlenségei. Magyar Közigazgatás, 1993/10. Kötetben: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. 

Korona, Budapest, 1995, pp. 58-70. 
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párté). Következménye pedig az a rendszer, amely a 2010-es fordulatig el-elműködött, 

miközben egyre inkább, évről-évre megmutatkozott rosszul felismert és rosszul értelmezett, 

de kétségtelen – és éppen a rendszerből adódó – számos hibája. 

 A 2010-ben megindult alkotmányozás számos ponton belenyúlt a jogrendszerbe. De 

nem alakította át a kormányzás szerkezetét. A kormányzat kommunikációjában a 

cselekvőképes, önazonossággal rendelkező, erős, „politikai” stb. kormányzás 

megteremtésének szózata dominált, de ez nem párosult a végrehajtó hatalom megerősítésének 

szándékával a törvényhozó hatalom rovására. Ellenkezőleg. Bár a szavak az erős kormányról 

szóltak, és még a kormány bírálói is a túlsúlyos miniszterelnökről vizionáltak, valójában az 

erős kormányt nem a kormány hatalmának megerősítésével, hanem a parlament 

teljhatalmának kiteljesítésével érték el. 

 Márpedig a hatalommegosztás – legnagyobb hatású teoretikusai szerint – a három 

államhatalmi ág együttműködése, a végrehajtó hatalomnak a bírói hatalom általi ellenőrzése 

és – újabb időkben, lényegében az elmúlt században – egyre inkább a törvényhozó 

hatalomnak (is) alkotmánybíróság általi ellenőrzése. Utóbbi Magyarországon lényegében 

megszűnt, előbbi pedig rendkívül megnehezedett, miközben a törvényhozó és a végrehajtó 

hatalom összeolvadása a világ más országaiban is végbement (természetesen e tekintetben 

csak parlamentáris berendezkedésű országokról lehet szó). 

Ennek megértéséhez érdemes végigtekinteni a közjogi szereplők tényleges (nemcsak 

politikai, hanem pozicionális) közjogi helyzetén. E tekintetben különösen feltűnő az államfő 

közjogi gyengesége. 

Márpedig – szemben a hazánkban eluralkodott téves nézettel – az államfőnek bizonyos 

tényleges alkotmányos funkciókkal való felruházása nem teremtene elnöki kormányzást, 

hanem éppen ellenkezőleg, a parlamentarizmust erősítené. Ha például az alkotmányozó 

korlátlan parlament-feloszlatási jogot adna az államfőnek, ezzel nem az elnöki rendszer felé 

tolná el a szisztémát, mert ott ilyen jogosítvány nemhogy kevéssé, de egyáltalán nem létezik, 

hiszen a törvényhozás államfő általi feloszlathatósága kifejezetten a parlamentáris 

kormányforma jellemző karakterjegye. De más példákat is mondhatnánk. 

Magyarországon azonban az államfő legfeljebb bokréta a nemzet kalapján, még ha 

állami pecsétnyomó funkciója megkerülhetetlen is. Kifejezi a nemzet egységét, de ennek 

tartalma nem teljesen tisztázott.
364

 Közjogi súlytalanságából adódóan tulajdonképpen nem 

létező hatalom, melynek fontosságát éppen csökkenti az, hogy az alaptörvény bizonyos 

                                                 
364

 A közjogtudományban mindenesetre e tisztázást elvégezte PETRÉTEI József: A köztársasági elnök, mint a 

nemzet egységének kifejezője. Jogtudományi Közlöny 2010. 11. 540-548. 
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indokolatlan politikai hatalommal ruházza fel. Ebből a közjogi pozíciójából következik, hogy 

bárki töltse be is e tisztséget, valójában közjogi hatalommal nem rendelkező, súlytalan 

mellékszereplőként kell funkcionálnia, akinek kevesebb alkotmányos jogosítványa van, mint 

a legtöbb európai királyság uralkodójának (szinte csak a svéd királyt leszámítva), a 

köztársaságok elnökeiről nem is beszélve. 

Ezért ha a magyar államfő bármilyen kérdésben megszólal, a közvélemény már a 

helyén tudja kezelni az eseményt. (Ha egy európai államfő beszél, a polgárok azért 

figyelhetnek oda a szavára, mert az állam nevében szól, és mögötte ott van a kormány 

autoritása, hatalma, felelőssége és ereje. Ha a magyar államfő beszél, lényegében nem kell rá 

figyelni, mert tudható, hogy csak a maga nevében szól, és igazából mindegy, hogy mit mond.) 

A jelentősebb politikai beszédeket nálunk a kormányfő mondja el, bizonyítva, hogy a magyar 

kormányforma fényévekre van a félelnöki rendszertől is. 

 A miniszterelnök azonban nem miniszterelnöki minőségében erős, hanem személyes 

hatalma miatt, különösen, ha egypárti (vagy lényegében egypárti) kormányt vezet. 

Magyarországon a miniszterelnököt közjogilag legfeljebb az teszi erőssé, hogy személyesen 

határozhatja meg a kormány általános politikáját, összetételét és méretét, de valódi hatalma 

igazából abban áll, hogy kommandírozza a kormány mögött álló parlamenti frakciót vagy 

frakciókat.
365

 

A parlament Magyarországon „a legfőbb népképviseleti szerv,”
366

törvényalkotó, 

alkotmánymódosító és alkotmányalkotó hatalom egyaránt. Felette semmilyen hazai hatalom 

nem létezik. Szerkezete egykamarás, vagyis sok más országgal ellentétben nincs felsőház, 

amely bizonyos korlátot jelentene. Az Alkotmánybíróság hasonló zsánerű hatalma az egykori 

alkotmány módosításaival, majd az alaptörvénnyel és annak módosításaival lényegében 

megszűnt. Továbbá – mint kiemeltük – a világ legtöbb parlamentáris rendszerű országától 

eltérően a magyar államfő valódi korlátot megjelenítő hatalommal még papíron sem 

rendelkezik. Magát az államfőt is a parlament választja, hasonlóan a miniszterelnökhöz és a 

további hatalmi ágak és független intézmények vezetőihez.
367

 

A kormány a törvények előkészítésében az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően 

lényegében csak kisegítő jelleggel vesz részt, a törvényjavaslatokat – különösen a 

                                                 
365

 Vö: „A miniszterelnök meghatározza a kormány általános politikáját” (Magyarország Alaptörvénye 18. cikk 

(1) bekezdés). 
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 Lásd: „Magyarország legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés” (Magyarország Alaptörvénye 1. cikk 

(1) bekezdés). 
367

 Ezek az elmozdulások Magyarországot – mint jeleztük – azokhoz a posztkommunista országokhoz teszik 

hasonlóvá, amelyek az államszocializmus kormányberendezkedésének maradványait még nem iktatták ki a 

kormányzati rendszerükből. 
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legfontosabbakat – formálisan parlamenti képviselők terjesztik a plénum elé. A házszabály 

gyökeres átalakításával, a háztörvény bevezetésével és a kormánypárti frakciók erős 

vezérlésével a hatalom minden érdeke azonnal érvényesül, a törvényalkotás folyamata az 

egyes törvények esetében néhány óra alatt lezárul. A részletszabályok ugyancsak törvényben 

szabályozódnak, melyeknek minden mozzanatáról a plénum külön szavaz. A nagyszámú 

sarkalatos törvények száma az utóbbi években tovább növekedett. 

Mind e törvények módosítása, mind pedig a kétharmaddal megválasztott közjogi 

tisztségviselők egykori távozása – akár még eredeti mandátumuk lejártával is – rendkívül 

megnehezült, kétharmados többség híján lehetetlenné vált. A Költségvetési Tanács esetleges 

költségvetési vétójával a parlament akár az államfő vagy a kormány akaratával szemben is 

feloszlatható. Ebben a helyzetben egy nagy törvényhozási többség (különösen kétharmados 

többség) teljes birtoklása kulcsfontosságú, és kulcsot ad az összes többi hatalomhoz is. 

Formális átalakítás nélkül is ellenőrzés nélküli hatalmat biztosít annak kezében, aki ezt a 

többséget uralja. 

Mármost a fent bemutatott közjogi állapot annak tudatában értékelendő, hogy e 

felismerések (hasonlóan az egykori a köztársasági alkotmányhoz) a hatályos alaptörvény 

szövegéből olvashatók ki, ezért – mint az alkotmányok általában – (Dicey szavaival) 

mindazok számára megismerhetők, akik tudnak olvasni. 

Ha azonban a szöveg mögé nézünk, szociológiai értelemben a fent jelzettnél nagyobb 

hatalmat találunk a kétharmados többség vezetője kezében.
 
Orbán Viktor ugyanis nem csupán 

miniszterelnök, hanem – mint ismeretes – a kormányzó párt, a Fidesz elnöke és – mint ez 

kevésbé ismeretes – a Fidesz-KDNP-frakciószövetség vezetője is. Utóbbi funkciójának az 

általánosan feltételezettnél nagyobb jelentősége van.
368
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 Abban nincs semmi különös, hogy a kormány elnökének és a kormányzó párt elnökének személye egy 

parlamentáris rendszerben megegyezik egymással, és egy klasszikus parlamentáris rendszerben az sem számít 

különösnek, ha – legalábbis ténylegesen, ha papíron nem is – a miniszterelnök vezeti a parlamenti frakciót. 

Csakhogy esetünkben mindhárom pozíció önmagában is jelentős hatalmat ad a tisztség betöltőjének, ezért 

érdemes felfigyelni e hatalmak természetére külön-külön is. Miniszterelnöknek lenni mindenekelőtt annyit tesz, 

mint a kormány általános politikájáért felelni. Orbán Viktor kormánya azonban olyan miniszterelnöki kormány, 

amely a miniszterelnököt szolgálja. A kormány szerkezetének kialakításakor – amelyben Magyarországon a 

kormányfőnek hagyományosan szabad keze van – a miniszterelnök arra törekedett, hogy számára hatalmi 

szempontból ideális helyzet jöjjön létre. A minisztériumok számának meghatározásakor, a miniszterek 

kiválasztásában, a tárcák elosztásánál és a reszortelv érvényesítésével azt a célt követte, hogy lehetőleg bármikor 

bármilyen ügyben akár közvetlenül is megnyilvánulhasson, intézkedhessen, vagy az ügyet magához vegye, ha 

azt kívánja, de megtehesse azt is, hogy égető ügyekről ne vegyen tudomást, ha nem kíván az ügybe belefolyni. A 

miniszterelnök kényelmét szolgáló struktúra piramisszerű kiépültével a miniszterelnök akkor kormányoz, ha 

akar, és nem kell kormányoznia, ha éppen nem érdeke intézkednie, hiszen a szakminiszter vagy a hatalmasra 

duzzasztott államtitkári kar adott szelete bármikor mozgósítható vagy bármikor mellőzhető. A Fidesz elnökeként 

a miniszterelnök közvetlenül irányítja a kormány politikai hátországát. Magyarországon ennek a struktúrának is 

van hagyománya, de megvan az ellentétes hagyomány is. Csak a legújabb miniszterelnökök példáit említve: 

Boross Péter nem volt pártelnök, míg hivatalban volt, Gyurcsány Ferenc hivatali idejének első éveiben 
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 Parlamentáris berendezkedésű országokban általában az a gyakorlat, hogy a 

választásokon győztes párt – jószerivel teljes – vezetése bevonul a kormányba, és a 

kormányzó párt székháza a kormányzati ciklus idejére – ahogy mondani szokták – szinte 

kiürül. Így történt ez Horn Gyula kormánya és – részben – Orbán Viktor első kormánya 

idején, és bizonyos mértékig így volt ez Antall József kormányzásának időszakában is, a 

további miniszterelnökök esetében pedig még inkább ez volt a helyzet. Orbán Viktor második 

kormánya azonban nem így alakult meg 2010-ben.
369

 

Ami a Fidesz-KDNP-frakciószövetséget illeti, különös mechanizmussal állunk 

szemben. E frakciószövetség két tagja, a Fidesz és a KDNP külön frakciókat alkot, külön 

jogokkal, parlamenti felszólalási időkerettel, bizottsági kvótákkal, irodával, szakértő 

személyzettel, költségvetéssel és természetesen frakcióvezetővel. Csakhogy a 

frakciószövetség élén nem e frakcióvezetők egyike, hanem Orbán Viktor áll, a 

frakciószövetség vezetőjének rangjában.
370

 

                                                                                                                                                         
ugyancsak nem volt pártelnök, Medgyessy Péter pedig nemhogy elnöke, de még tagja sem volt annak a pártnak, 

amely – koalíciós partnerrel – a parlamenti többséget adta, nem szólva Bajnai Gordonról és a korszak egyfajta 

szakértői kormányzásáról. Maga Orbán Viktor sem volt pártelnök első kormányzati időszakának második 

felében, 2000 és 2002 között. Lásd erről részletesen SZENTPÉTERI NAGY Richard: Mit kezdjünk a magyar 

kormányzással? IN: Novák Zoltán – Szentpéteri Nagy Richard (szerk): A nyugattalan Magyarország. 

L’Harmattan, Budapest, 2012. 
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 A pártelnök-miniszterelnök kifejezetten ügyelt arra, hogy a Fidesz elnökségének tagjai ne legyenek 

miniszterek, hanem a pártvezetés külön struktúraként épüljön ki, a miniszterek nagyrészt „kívülről” kerüljenek a 

bársonyszékekbe, és személyi átfedés ne legyen a két struktúra között (később Varga Mihály kinevezésével ez az 

elv egyetlenegy ponton tudatosan megtört, majd e merevség idővel tovább lazult). Ebből adódóan a két hatalmi 

központ között az átjárást maga Orbán Viktor jelenti, aki mindkét testületet vezeti. A híreket egyedül ő viszi 

egyik központból a másikba, márpedig hírek valóban vannak. A parlamentáris berendezkedésű országok 

kormánypártjaival szemben ugyanis a Fidesz elnöksége kifejezetten jelentős ügyekben rendszeresen ülésezik, 

időről-időre előre egyeztetett napirendről formálisan vitázik, és stratégiai kérdésekben dönt (e döntések egy része 

a kormányra tartozik). Emellett, mint hírlik, Orbán Viktor egy olyan testületet is vezet, amelyet az alaptörvény 

nem ismer, és a jogrendszer más normája sem tud róla, de amelynek politikai hagyományai jelentősek 

Magyarországon – 1998 és 2002 között is működött hasonló fórum (más személyi összetételben), de más 

ciklusokban is létezett ilyen forma. Ez a mechanizmus az informális, de rendszeresített és szinte 

intézményesedett politikai értekezletek egyfajta testülete, melyben személyes kiválasztottak vesznek részt 

Habony Árpádtól Giró-Szász Andrásig (közülük egyeseknek van kormányzati megbízatásuk, másoknak nincs). 

A legfontosabb döntések ezen a fórumon születnek, függetlenül a párt-, a kormány- vagy a parlamenti 

struktúráktól, sőt bizonyos fokig az üzleti élettől is. 
370

 Ez a tisztség olyan előnyökkel jár, amelyeket a miniszterelnök elsősorban a személyi döntések végig-vitelére 

használ fel. E döntéseket, vagyis az állam legfontosabb közjogi tisztségviselőinek, legrangosabb képviselőinek 

kiválasztását a miniszterelnök személyesen hozza meg, hiszen frakciószövetség-vezetői minőségében övé a 

jelölés joga, melynek nyomán e személyeket a két frakció – titkosan bár, de természetesen kiszavazás nélkül – 

rendre meg is választja. A miniszterelnök kvázi-frakcióvezetői minősége természetesen nem szokatlan a 

parlamentarizmus világgyakorlatában, a brit nemzetközösségben magától értetődő, de még az európai 

kontinensen is vannak tradíciói annak, hogy egy kormányfőjelölt a jelöltségi időszakában még frakcióvezetőként 

jár el (a német példa nyomán hazánkban 1990-ben Antall Józsefet is először az MDF frakcióvezetőjévé 

választották, és ekként kapott kormányalakítási megbízást). De az szokatlan, hogy a miniszterelnök formálisan 

két frakciót is irányít, miközben egyiknek sem vezetője, és az egyiknek nem is tagja. A két kormánypárti frakció 

mindenesetre homogén, valamennyi tagját a frakciószövetség vezetője választja ki személyesen, és még arról is 

ő dönt, hogy ki melyik frakcióba üljön be. Mindehhez a magyar pártrendszer sajátosságait, továbbá a centrális 

erőtér, valamint a kétoldalú ellenzék jellemzőit kell hozzávennünk, hogy a kép a teljességhez közelítsen. 

Hasonlóképpen érdemes figyelembe venni a hazai médiaviszonyokat, továbbá a hatalomgyakorlás teljes 
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A magyar közjogi és politikai hagyományban hallatlan tekintélye van a 

miniszterelnöki tisztségnek, és a közvélemény helyesen társítja e pozícióhoz a valódi hatalom 

képzetét. Az államfői hatalommal ugyanakkor joggal nem gondol semmit, és a protokolláris 

szerepen túl nemigen tulajdonít neki funkciót. 

A magyar kormányforma a magyar állam egyéb jellegzetességeivel kombinálva az 

elmondottak alapján olyan jellegzetes elegyet alkot, amely sui generis berendezkedésnek 

tekinthető. E sajátosság magyarázataképpen a fentebb mondottak összefoglalásaként a 

hatalommegosztás magyar jellegzetességeire vetünk egy utolsó pillantást. 

Mint ismert, az elnöki rendszerekre – ha jól működnek – a hatalmi ágak egyensúlya, 

egymás általi ellenőrzése és bizonyos fokú egyenlősége jellemző, melyben a végrehajtó 

hatalom nem kisebb jelentőségű a törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalomnál. A 

félelnöki rendszerekre ugyanakkor az erős végrehajtó hatalom jellemző – tekintve, hogy az 

államfő az állam egészének és a végrehajtó hatalomnak is tényleges feje –, általában 

közvetlenül választott, a parlamentnek nem felelős erős elnökkel, aki a parlamenti választások 

eredményeitől és a parlamentnek felelős kormány összetételétől függetlenül erős kézzel 

irányítja a kormányzást, továbbá kontrollálhatja, sakkban tarthatja, presszionálhatja, 

ellehetetlenítheti, vagy akár fel is oszlathatja a parlamentet. (A kelet-európai államoknak 

általában ez utóbbi a kormányformájuk.) Általában a parlamentáris rendszerekre ugyancsak 

jellemző az erős végrehajtó hatalom, hiszen cselekvőképes, potens kormány nélkül nincs 

hatékony kormányzás. 

 Magyarországon azonban nem a végrehajtó hatalom túlzott erőssége, túlsúlyossága, 

túlsúlyos hatalma figyelhető meg, hanem a parlamenti kormányzás túlereje, amely azonban a 

kormányzás kulisszái és a miniszterelnöki pozíciót betöltő személy hallatlan személyes és 

intézményesített politikai hatalma mögött esetenként megtévesztő álcában jelenik meg. Ez a 

megfigyelőket gyakran arra készteti, hogy ne csupán a kormányfő, hanem a kormány 

erősségéről is meg legyenek győződve. 

 A magyar politikai kaszt jelentős része számára a végrehajtó hatalom súlyossága a 

modern államfejlődés leginkább elfogadhatatlan fejleménye, amely ellen fel kell lépni. Ennek 

negyedszázados történelmi okai itt nem tárhatók fel, de teoretikus előzményeire annyiban 

utalhatunk, hogy a végrehajtó hatalom hatalmi jogosítványainak megnyirbálására való 

törekvés a fejlett világban helyesen alakított ki olyan intézményeket, amelyek a jogállam 

                                                                                                                                                         
vertikumát, totalitását és hatékonyságát, hogy a helyzet értékelhető lehessen, de mindezen körülmények távol 

állnak a szűken vett kormányforma jellemzőitől, ezért jelen tanulmány keretei között nem foglalkozunk velük. 
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fejlesztésében, vagyis összességében a szabadság kiszélesítésében játszhattak jelentős 

szerepet (mindenekelőtt a bírói felülvizsgálattal, és jóval azon túl is). 

Bibó István ugyancsak joggal tarthatta úgy, hogy a hatalmi ágak egymástól való 

elválasztása elsősorban a többi hatalmi ágnak a végrehajtó hatalomtól való leválasztását 

jelenti, mert a végrehajtó hatalomban összpontosul a legnagyobb hatalom, abban van a 

legnagyobb korrupciós potenciál, márpedig minden hatalom korrumpál, az abszolút hatalom 

pedig – mint Lord Actontól tudjuk – abszolút korrumpál: a végrehajtó hatalmat kell tehát 

elsősorban korlátozni.
371

 

 Csakhogy a végrehajtó hatalom magyarországi korlátozását a rendszerváltás közjogi 

fordulata – mint láttuk – túlzásba vitte, és ez a körülmény – mint ugyancsak láttuk – az ország 

kormányzását a legfontosabb területeken szinte lehetetlenné tette, más területeken pedig 

legalábbis alaposan megnehezítette. 

A 2010-ben berendezkedett új hatalom ezt az öröklött közjogi állapotot – a 

közvélekedéssel szemben – nemhogy megszüntette volna, holott módja lett volna rá, hanem 

éppenséggel kihasználta annak érdekében, hogy a parlamenti kormányzást (mely, mint láttuk, 

a parlament mögötti kormányzást jelenti) teljességre vigye. A miniszterelnök erős szerepe 

nem közjogi funkciójából, hanem elsősorban abból ered, hogy az új közjogi rendszerben a 

független intézmények megszüntetésével vagy átalakításával az alkotmányozás kiiktatta a 

parlamenti kormányzás előtt tornyosuló jogállami akadályokat. 

Ám erős végrehajtó hatalom nélkül nemhogy hatékony kormányzás nem lehetséges, 

de még demokratikus kormányzás sem. A végrehajtó hatalom ugyanis több annál, mint amit 

Montesquieu, a hármas hatalommegosztás normatív tanának – John Locke utáni – atyja 

tulajdonított neki. A végrehajtó hatalom nemcsak „békét köt vagy háborút indít, követeket 

küld vagy fogad, fenntartja az állambiztonságot, és megelőzi az ellenséges 

betöréseket,”
372

hanem a törvényhozó hatalmat is képes megállítani. 

Az amerikai alapító atyák (kik az alkotmány mellett az elnöki kormányformát is 

megalkották) – amint azt Sári János alapvető monográfiájában kimutatja – felhasználtak egy 

kulcsmondatot Montesquieu művéből. Ez a mondat azt állítja, hogy „ha a végrehajtó 

hatalomnak nincsen joga arra, hogy a törvényhozó testület tevékenységét megállítsa, a 

törvényhozó testület önkényuralmi jellegű lesz; mivel kezében lévén az a lehetőség, hogy 
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minden képzelhető hatalmat megadjon magának, a többi hatalmi ágat meg fogja 

semmisíteni.”
373

 

Az alapító atyák a többség zsarnokságának elkerülését az erős végrehajtó hatalom 

felállításával kívánták biztosítani, és ezzel valóságosan is megakadályozták a demokráciára 

hivatkozó teljhatalom kialakulását. Mert „minden hatalom – törvényhozó, végrehajtó és 

igazságszolgáltató – egyetlen kézben való koncentrálása, mindegy, hogy egy személyé, 

keveseké vagy sokaké, avagy hogy örökletes, önjelölésen alapszik vagy választott, joggal 

nevezhető zsarnokinak.”
374

 

Az természetesen nem kétséges, hogy Montesquieu-nek és az amerikai alapító 

atyáknak nyilvánvalóan igazuk volt – nemcsak előrelátásuk bizonyult lenyűgözőnek, de a 

történelem addigi tapasztalatainak összegzését is zseniálisan végezték el, mint tudjuk.
375

 

Mindenesetre Magyarországon kétség kívül további közjogi reformok szükségesek 

ahhoz, hogy a fent említett veszély hazánkat ne fenyegesse. Fentebb bemutatott álláspontunk 

szerint a magyar kormányforma tökéletesítéséhez a tiszta parlamentáris megoldások 

újramegtalálásán keresztül vezethet az út. 

Álláspontunk érzékeltetésével ugyanakkor a mi utunk ebben az értekezésben most 

valóban messzire vezet. A következő fejezetekben elég nagy utat teszünk ahhoz, hogy majd 

kellő tapasztalatokkal érkezzünk vissza Magyarországra. 

Ezért mielőtt a magyar államfőváltások történetét és részletszabályait ismertetnénk, 

gondolatban vigighajózzuk a Föld egyik felét, és először a világ monarchiáinak 

államfőváltásait vesszük szemügyre, majd néhány köztársaság államfőváltását tekintjük át – 

az amerikai kontinensen. Erre a virtuális világutazásra indulunk el a következő két nagy 

részben. 
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AZ ÁLLAMFŐVÁLTÁS MONARCHIKUS HAGYOMÁNYAI 

 

 

 Értekezésünknek ebben a részében az államfőváltások egyes gyakorlati példáit 

vesszük szemügyre a világ különböző országaiban, elsősorban a parlamentáris 

kormányformájú monarchiák és a prezidenciális kormányformájú köztársaságok példáira 

koncentrálva. Vizsgálódásainkat az európai kontinensen kezdjük, de még e legjobb 

gyakorlatokat (best practices) felvonultató részben sem kerülhetünk meg néhány elméleti 

megfontolást. 

 Mivel ebben a fejezetben először az európai monarchiák államfőváltásait tekintjük át, 

kiindulásképpen érdemes utalni néhány olyan jogtörténeti előzményre, amely az európai 

monarchiák államfőváltási gyakorlatát szinte napjainkig meghatározta. A jog- és 

kultúrtörténet évezredeibe visszautazni természetesen nincs mód, ezért – némiképpen 

önkényesen választva ki a fordulópontokat – a múlt ködébe beletekintve csupán három 

mérföldkőnél állunk meg gondolatban egy-egy pillanatra. Ráadásul valójában kétség kívül a 

legmesszebbről, vagy – ha úgy tetszik – éppenséggel legfelülről indulunk el. 

Az emberi törvények ugyanis – mint ismeretes, szemben a természet törvényeivel – 

változékonyak. De maga a Törvény, vagyis a nagybetűs parancsolatrendszer nem emberi 

alkotás, hanem az Úr ajándéka volt választott népének. Így aztán komoly megváltoztatására 

már csak azért sem lehetett számítani az évezredek során, mert – mint tudjuk – a 

törvénymódosító hatalom mindig a törvényhozó hatalmat illeti. Ez a hatalom pedig a tóra 

esetében – a Biblia szerint – nem másnál, mint a Teremtőnél van.
376

 

Ugyanakkor a Szent Könyv maga is számos példát ismer arra, hogy a törvények 

szövegének kiterjesztő értelmezésével időnként jelentős módosulás következhetett be az 

eredeti szándékhoz és értelmezéshez képest, és ezekre a kisebb módosításokra éppen a 
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gyakorlat, az ember általi megvalósítás nehézségei, továbbá egyes emberek külön kérései 

adtak alkalmat.
377

 

Márpedig, mint a könyvben magában olvasható, az egyik legkorábbi ilyen 

változtatásra már lényegében a törvényalkotás folyamatában sor került. Az ószövetségi József 

pátriárka ötödik nemzedékbeli leszármazottjának, Celofhadnak ugyanis csak lányai születtek, 

s félő volt, hogy nemzetsége kihal, ha a törvény szigorú szabályai véglegesek maradnak. Ezért 

annak érdekében, hogy Celofchad lányai képesek legyenek örökölni, a tóra a következők 

szerint módosult. 

„Ha valaki meghal, s nem marad utána fia, öröksége szálljon a lányaira. 

Ha lányai sincsenek, adjátok örökségét oda a testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor atyja 

testvéreinek adjátok örökségét. Ha atyjának se volnának testvérei, adjátok örökségét a 

legközelebbi vérrokonnak a törzsön belül, az vegye birtokba.” 

Ezekkel a szavakkal rendelkeznek Mózes törvényei a lányági öröklés szabályairól. Az 

ügy előzménye, hogy a Manasszé házából és nemzetségéből származó Celofchad lányai, szám 

szerint öten, kiket a Biblia név szerint számon tart, Mózestől azt kérték, a törvény részeltesse 

őket atyjuk örökségéből. Arra hivatkoztak, hogy nemzetségük nem lázadozott az Úr ellen, s 

atyjuk megérdemli, hogy neve saját jogon fennmaradjon.
378

 

Ez a történet a Szentírás szavai szerint úgy szól, hogy akkoron József fiának, 

Manasszénak a törzséből előléptek Celofchad lányai – kiket Machlának, Noának, Hognak, 

Milkának és Tircának hívtak –, odajárultak Mózes és Eleazár pap, valamint az egész közösség 

elé a megnyilatkozás sátorának bejáratánál, és azt mondták: „Atyánk meghalt a pusztában. De 

nem tartozott ahhoz a népséghez, amelyik összeverődött az Úr ellen, azaz Korach népségéhez. 

A maga bűnéért halt meg. Fiai nem voltak. Most miért vesszen ki atyánk neve 

nemzetségéből? Azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget atyánk testvérei sorában!" 

Mózes az Úr elé terjesztette ügyüket. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek: „Celofchad 

lányai méltán hozták elő ügyüket. Minden fenntartás nélkül adj nekik örökrészt atyjuk 

testvérei sorában, ruházd rájuk az atyjukat megillető örökséget!” 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a kérdésben – nagy tekintélye ellenére – nem Mózes 

döntött, hanem maga az Úr. Mózes ugyanis a Törvény alkotójához, magához a Teremtőhöz 

vitte az ügyet, aki az emberi beavatkozás nyomán a Törvény véglegesítése előtt módosított az 
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eredeti szándékon. Megjegyzendő, hogy az isteni szándék emberi kérelemre való 

módosulásának a Szent Könyv más fejezeteiben is gyakran megtaláljuk a példáit, és 

nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen példák megismerésével ennek a vallásnak a mélyebb 

megértéséhez is közelebb kerülhetünk. 

Mindenesetre a jelzett példában a beavatkozás nyomán a szent törvény érintett 

passzusa akként módosult, hogy a leányok is örökölhetnek apjuk után, ha fiúörökös nem 

születik, vagyis az első jog a fiaké, s a lányok csak akkor kerülhetnek a vagyon birtokába, ha 

bátyjuk vagy öccsük nincs, de akkor azonban teljes jogon örökölhetnek, ahogyan ezt a fent 

idézett versben magának az Úrnak a szavaival olvashatjuk a szent szövegből. Miként az 

Örökkévaló rendeli: „ez legyen Izrael fiai körében a jogrend, ahogy az Úr Mózesnek 

parancsolta." 

Mint ismert, az öröklésnek ez a módja az évszázadok során sok helyen a trónutódlásra 

is kiterjesztődött, és Európa számos államában mély gyökereket vert. Idővel aztán a legtöbb 

európai országban a primogenitúra szabályai szerint öröklődött a föld és a vagyon, a rend és a 

rang, továbbá a fejedelmi, vagyis a királyi cím is. 

Volt azonban olyan vidéke Európának, ahol a lányági öröklés nem kerülhetett szóba. 

Ez ugyanakkor igen jelentős területe volt a kontinensnek, és az itt meghonosodott szokásokat 

már csak azért is érdemes felidézni, mert hatásuk messzemenően befolyásolta a földrész egész 

történetét, közvetetten még a magyar történelmet is. 

A lányági öröklés teljes kizárásának ősi hagyománya ugyanis a száli törzsek híres 

törvénykönyvéből (Pactus legis Salica) ered. A maguk idejében ismert barbár 

törvénykönyvek a népvándorlás-kori germánok társadalom- és jogtörténetének részei, de e 

könyvek közül is kiemelkedik jelentőségében a Lex Salica, a tengermelléki frankok 

törvénykönyve. 

A törvénygyűjteményt minden valószínűség szerint legkorábban az V. század végén, 

legkésőbb a VI. század elején, Klodvig (Chlodvig) uralkodása alatt foglalták írásba, de amint 

a később keletkezett bevezetés is utal rá, a már kialakult szokásjogot jegyezték le, s nem új 

törvényeket alkottak.
379

 A könyv, bár igen korán született, hatása a germán jogban az egész 
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 Ez a legrégebben írásba foglalt germán népjog három részből áll: prológusból, a tulajdonképpeni 

határozatokból, és az epilógusból. E latin nyelvű szokásjogi gyűjtemény védi a magántulajdont, szabályozza a 

faluközösség belső viszonyait és a peres eljárás menetét. 
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középkorban érezhető volt, egy meghatározott terület lakossága még hosszú évszázadokon át 

alapvető törvényének tekintette.
380

 

Utóbb több országos békéről való megegyezést tartalmazó királyi törvényt fűztek 

hozzá. Nagy Károly idején az aacheni gyűlés nyomán királyi törvényekkel kiegészítve újra 

kiadták (Lex Salica Carolina, 802-803). A frank birodalom terjeszkedése nyomán a más 

törzsek területén száli jog szerint élőkre is kiterjedt. Később a 802-3. évi aacheni gyűlésen 

megnyilvánuló jogegységesítő törekvéseket teljesítette ki a Capitula legi Salicae addita (819), 

mely a száli frank jogot kifejezetten birodalmi hatályúvá nyilvánította (Reichsrecht).
381

 

Ismert, hogy a trónutódlás kérdésében egyebek között a német nemzet Szent Római 

Birodalmában és a francia királyságban is érvényesítette hatását.
382

 

A törvény később keletkezett bevezetője elmondja, hogyan zajlott a legisztlációs és a 

kodifikációs munka. Erre a feladatra a frankok – idézve a szöveget – a „sok férfiú közül 

négyet választottak: Wisogastot, Bodogastot, Salogastot, Wendogastot, a Salogheve, 

Bodogheve és Widogheve nevű vidékekről. Miután háromszor egymás után összegyűltek, 

hogy a dolgok eredetét megvitassák, végső döntéseiket úgy foglalták össze, amint 

következik.” 

Ámde mikor „Isten kegyelméből nagyhajú Chlodwig, a frankok királya lelkesen és 

nemesen elsőként vette fel a katolikus kereszténységet, mindazt, ami e törvénykönyvben a 

kereszténységgel ellenkezőnek látszott, a kiváló királyok, Chlodwig, Childebert és Chlothar 

fényesen kijavították.”
383
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 A legnagyobb hatású népjogi gyűjteményt, a száli frankok Lex Salicáját Chlodvig király uralkodásának utolsó 

éveiben (507-511), vagyis a VI. század legelején fogalmazták meg. Tartalmilag a példaadó Lex Visigothorum, a 

vizigót törvénykönyv hatását tükrözi. 
381

 A Lex Salica hatása a germán jogban az egész középkorban érezhető volt, az uralkodók csak kiegészítették, 

helyenként a társadalmi körülmények változásai miatt átalakították, de nem szüntették meg a száli 

törvénykönyvet. Később nagy hatással volt különösen a német államokban, de francia földön, belga és holland 

területeken is hatott, sőt egyes részeinek hatása Itáliában, Magyarországon, és még a Balkán-félszigeten is 

kimutatható. Minderről lásd: Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-

Kelet – IV-XV. század. Osiris, Budapest, 1999, pp. 99-111. 
382

 A szöveg emelkedettsége és közvetlen tanulságai miatt illendő idézni a törvénykönyv preambulumát. Az első 

bekezdés magyar fordításban így hangzik: „A frankok jeles nemzete, amelyet Isten teremtett, a hadakozásban 

vitéz, a béke megőrzésében szilárd, mélységesen bölcs a tanácskozásban, nemes és ép testű, különösképpen 

fehér színű és kiváló alakú, bátor, gyors és kemény, katolikus hitre térve mentes az eretnekségtől, s míg 

barbárnak tartották is, Isten sugallatára kereste a bölcsesség kulcsát. És mert olyan igazságszolgáltatást akart 

teremteni, amely magas rendű erkölcseinek megfelel, e nép előkelői, akik ebben az időben vezetői voltak, a 

kegyesség szabályait megőrizve alkották meg és hirdették ki a száli törvényt.” Vö: Sz. Jónás Ilona (szerk.): 

Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet – IV-XV. század. Osiris, Budapest, 1999, pp. 

99-111. 
383

 A bevezető szöveg végül ezzel a bekezdéssel zárul: „Éljen Krisztus, aki szereti a frankokat. Oltalmazza meg 

országukat. Őrizze és töltse el vezetőiket kegyelme világosságával. Védelmezze seregüket, erősítse hitüket. 

Jézus Krisztus, az uralkodók ura jóságában engedje meg nekik a béke örömét és boldogságát, mert ez az a nép, 

amely bátran és vitézül rázta le magáról a rómaiak kemény igáját. A kereszténység felvétele után pedig a szent 

vértanúk testét, akiket a rómaiak tűzzel égettek meg, karddal pusztítottak el vagy vadállatokkal tépettek szét, 
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Mármost e híres törvénykönyvnek az allódiumokról szóló LIX. cikkelye öt passzusból 

állt. Az első így szólt: „Ha valaki meghalt, és fiai nem maradtak utána, ha anyja még él, az 

lesz az örököse.” A második paragrafus ekként rendelkezett: „Ha az anyja már nem él, de 

fivére vagy nővére még él, azok lesznek az örökösei. A 3. §. így ítélt. „Ha pedig már ők sem 

élnének, anyja nővére lesz az örökös.” A 4. §. hozzátette: „Azután az legyen az örökös, aki 

hozzá a rokonság rendjében közelebb áll.” Végül az 5. §. kimondta azt, amiért az egész 

történetet ideidéztük: „A földbirtokot azonban nő nem örökölheti, ezért az egész földbirtok a 

férfinemhez tartozó atyafiakat illeti.”
384

 

Vagyis a száli földben nők nem örököltek (in terram salicam mulieres non succedant), 

s míg más vagyontárgyak – ha férfiutód nem volt – kerülhettek női kézbe, a földtulajdon csak 

férfiúé lehetett. Ugyanez a szabály érvényesült a legbecsesebb vagyontárgyra, a koronára is: 

száli föld feletti uralmat csak férfiak örökölhettek, király csak férfiból válhatott. 

Ez a szigorú rendelkezés a kontinens történelmében számos vitának és 

háborúskodásnak szolgált apropójául, és sok vér folyt el azokban a harcokban, melyeket e 

törvény értelmezése körül indítottak. A legtöbb esetben nem csupán a leszármazás 

visszavezethetősége okozott nehézséget, de sokszor az sem volt tisztázott, hogy a kérdéses 

birtok száli földnek számít-e. 

A százéves háború végeláthatatlan viszályai és embert próbáló kegyetlenkedései 

például nem kis részben arra az értelmezési vitára voltak visszavezethetők, amely a száli 

földek kiterjedtségéről bontakozott ki, s amely hatalmas országok egész népeit fordította 

egymás ellen egy évszázadra és tovább. 

A konfliktusban tetten érhetjük a frank és germán eredetmítoszok, a középkori 

hűbérviszonyok és a lovagvilág legendáinak motívumait, de érdemes felfigyelnünk a jog 

hatalmas szerepére is, mely arra volt hivatott, hogy visszaparancsolja a fegyvereket, s ezzel 

                                                                                                                                                         
arannyal és drágakövekkel ékesítette. Krisztus nevében kezdődik a száli frankok törvénykönyve.” Lásd: Sz. 

Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet – IV-XV. század. Osiris, 

Budapest, 1999, pp. 99-111. 
384

 A szövegek forrása: Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet 

– IV-XV. század. Osiris, Budapest, 1999, pp. 99-111. Vö: ROLL, Hans-Achim: Zur Geschichte der Lex Salica-

Forschung. Scientia, Aalen 1972; továbbá CAVE, Roy és COULSON, Herbert: A Source Book for Medieval 

Economic History, Biblo and Tannen, New York, 1965; valamint Craig Taylor (szerk): Debating the Hundred 

Years War. "Pour ce que plusieurs" (La Loy Salique) és A declaration of the trew and dewe title of Henrie VIII, 

Camden 5th series, Cambridge University Press, 2006; és különösen CRAIG Taylor, The Salic Law and the 

Valois succession to the French crown, French History, 15 (2001), pp. 358–77; illetve uő: The Salic Law, French 

Queenship and the Defence of Women in the Late Middle Ages, French Historical Studies, 29 (2006), pp. 543–

64; továbbá DREW, Katherine Fischer: The laws of the Salian Franks (Pactus legis Salicae), University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1991, és Criminal Justice through the Ages, fordította John Fosberry, 

Mittalalterliches Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber, 1990 (English translation: 1993). 
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egyértelműséget és békét teremtsen ott, ahol a jogos és a jogtalan trónigény egymással 

összecsapott. 

A száli szabály jogi érvelésnek is kiválóan beillő irodalmi magyarázata Shakespeare 

egyik legjobb és legfordulatosabb drámájában, az V. Henrikben is megjelenik, amidőn az 

egyik szereplő, Canterbury így érvel az angol király trónigénye mellett: „Kegyelmes 

fejedelem, s urak, kiket / Ezen királyi trónhoz éltetek / S szolgálattok csatol, figyeljetek. / 

Nincs más felséged frank igénye ellen, / Csak e Pharamondtól eredt szabály: / In terram 

salicam mulieres non succedant, / A száli földben nincsen nő-öröklés.”
385

 

Mint ismert, a dráma magasztos és méltóságos befejezése annak köszönhető, hogy a 

fegyverek végül érvényt szereztek a jognak.
386

 

Nekünk azonban a jog különös történelmi szabályainak sorában – egy újabb évezredet 

előreugorva – most egy harmadik jogforrást is érdemes emlékezetünkbe idéznünk. Ez a 

törvény, amelyet befejezésképpen megemlítünk, a száli alapú trónutódlást egyértelműen 

rendezte, ugyanakkor ugyancsak beemelte a motívumok sorába a trónra kerülés egyik mindig 

is különös szerepet játszó módját, a választás elemét. 

A német aranybulláról van szó, amely ékesszólóan, precízen és hosszútávra 

intézkedett a legfontosabb közjogi – és nemcsak közjogi – kérdésekről. Mint ismert, a bullát 

IV. (Luxemburgi) Károly adta ki 1356-ban, a tartományurak erőteljes nyomására. 

Az irat meghatározta a német-római császár megválasztásának módját, kijelölve hét 

választófejedelmet – három egyházit és négy világit. (Mint tudvalevő, a három főpap a trieri, 

a mainzi és a kölni érsek voltak, őket egészítette ki a szász fejedelem, a cseh király, a 

                                                 
385

 Igen ám, de hol húzódnak vajon e száli földek? A zseniális drámaköltő ezt az érvelést adja szereplője szájába: 

„E száli földet most a franciák / Hibásan vélik Frankhon részinek, / S e nő-kizáratás szerzőjéül / Pharamondot. 

Saját iróik irják: / A száli föld Németországba’ van, / Az Elbe és a Szál folyók között, / Ahol Nagy Károly a 

saxónokat / Legyőzve, frankokat telepíte meg, / Kik a german nőket csekélyre nézve, / Nem tisztességes 

életmódjokért, / Eme törvényt tevék, hogy nő soha / Ne legyen száli földben örökös, / Mely, mint mondám, a 

Szál s az Elbe közt van / Némethonban, s ma Meissen a neve.” 
386

 Shakespeare-nél ugyanis az érvelés Canterbury szájából így folytatódik: „Azért világos, hogy a száli törvény / 

Épen nem a frank királyságra szól, / S a száli földet frank nem is bírá, csak / Négyszázhuszonegy évvel 

Pharamond / Király halála után, kit hibásan / Gondolnak e törvény szerzőjéül. / Krisztus után négyszázhuszonhat 

évvel / Halt ő meg, s Nagy Károly a szászokat / Nyolcszázötben igázta meg s a Szál / Folyam körén akkor lőn 

frank telep. / Íróik állítják ezen kívül, hogy / Pipin király, ki Childriket letette, / Mint oly utód, ki a Lothár király 

/ Blithild nevű leányától eredt, / Jogot s igényt formált a francia trónhoz / Capet Hugó is, amidőn bitorlá / Ama 

lothringi Károly trónusát, / Ki Nagy Károly való utódi közt / Egyetlen egy fisarjadék vala, / Hogy szép szint adna 

jogcímére, mely, / Igaz mivoltában, rossz, semmi volt, / Azt vitte, hogy Lingáre utóda ő, / A Carloman lányáé, 

aki meg’ / Lajos császár fia volt, és Lajos / A Nagy Károly fia. S tízedik Lajos, / Bitor Capet egyetlenegy utóda, / 

Nem bírt lelkébe’ megnyugodni a / Frank koronán, míg föl nem tünteték, hogy / Nagyanyja, Izabella, szép 

királynő / Irmengartól ered, ki az imént / Említett Lothring Károly lánya volt, / Mely házasság után Nagy Károly 

törzse / A frank trónussal újra egyesült: / Úgyhogy napként világos, hogy Pipin / Joga s Capet Hugó szinlett 

igénye / S Lajos megnyugtatása, mind csupán / A nők jogán s igényén alapul. / S a frank királyok így vannak 

máig; / Habár óhajtanák fenntartani / E száli törvényt, hogy ekként kizárják / Felségedet a női ág jogából, / S 

inkább hínárba jutnak önmagok, / Semhogy bevallják ál-jogcímöket, / Melyet tőled s őseidtől elcsikartak.” (A 

helyesírást csak ott modernizáltuk, ahol a rím és mérték, vagyis a lejtés és a metrum, úgy hittük, megengedte.) 
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brandenburgi őrgróf és a rajnai palotagróf.)
387

A választás szavazattöbbséggel történt – 

Frankfurtban. A császárrá koronázásra a pápa volt jogosult – Rómában. 

Ismeretes, hogy az aranybulla másik hivatása a nemesek jogainak vagy inkább 

jussainak védelme volt. Az újonnan megválasztott császárkirálynak azonnal meg kellett 

erősítenie a választófejedelmek hűbéreit, privilégiumait, jogait és szabadságait. A 

tartományok nagyobb önállóságot, a választófejedelmek pénzverési, hadsereg-felállítási jogot 

kaptak. Az okirat engedélyezte a fejedelmek számára a független külpolitikát, és egyáltalán, a 

hét választófejedelmet saját birtokukon függetlennek ismerte el, ezzel némiképp bebetonozta 

Németországnak egészen a modern korig fennmaradt széttagoltságát. 

A német aranybulla első huszonhárom törvénycikkét 1356. január 9-én hirdették ki a 

nürnbergi birodalmi gyűlésben, a 24. cikkelytől kezdődő cikkelyeket pedig 1356. december 

24-én Metzben.
388

 

Mint megtanulhattuk, efféle bullákat a kor igazán jól ismert. Az 1215-ös Magna 

Charta és az azt néhány évvel követő Leon Cortes, vagyis az ibériai félszigeten kiadott 

hasonló dokumentum után Magyarországon is megszületett az Aranybulla, a világ harmadik 

ilyen típusú törvénykönyve.
389

 

A német történelem ugyanakkor ugyancsak elmesélhetetlen a választófejedelmi 

rendszert rögzítő 1356-os aranybulla említése nélkül, és az évszázadokra – sőt, több 

vonatkozásban napjainkra is – kiható dokumentum a kontinens történelmét is nagyban 

meghatározta. Az irat mára már megmosolyogtató eljárásjogi apróságokat is rögzít, de 

emelkedett nyelvhasználatával a korszellemnek is kitűnően megfelelt.
390
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 A mainzi érsek feladata volt, hogy a császár vagy a rómaiak királyának halálhíréről egy hónapon belül az 

összes választófejedelmet nyílt levélben tájékoztassa. Késedelmeskedés esetén a fejedelmek saját maguktól is 

útra keltek, és három hónapon belül Frankfurtban gyűltek össze, hogy megválasszák a rómaiak királyát, akiből 

császár lett. 
388

 Az aranybulla négy példányban ismert: a mainzi, a heidelbergi és a majna-frankfurti aranypecséttel, a 

nürnbergi pedig a nagy császári viaszpecséttel van ellátva. Lásd: Sz. Jónás Ilona (szerk): Középkori egyetemes 

szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet – IV-XV. század. Osiris, Budapest, 1999, pp. 547-548. 
389

 Honfitársaink nyilvánvalóan jogos büszkeséggel gondolnak arra, hogy hazánk ebben a tekintetben is Európa 

élvonalához tartozott, és nagyon hamar felcsatlakozott a kordivathoz, amidőn a kontinensen másodszor, 

Európában harmadszor Magyarországon született ilyen dokumentum. A leoni tartomány törvényhozása, a helyi 

cortes által meghozott hasonló iratról a magyar közvélemény nem tud, hiszen a magyar történettudomány szinte 

nem vesz róla tudomást. Ebben a történeti versenyben azonban az ibériai ezüstérem semmit nem von le a 

magyarok gyorsaságának dicsőségéből, és a magyar aranybulla akkor is dobogós marad, ha a hispániai második 

helyezettről egyszer a magyar történetírás is hivatalos tudomást szerez, és a tényt a magyar közvélemény is 

tudomásul veszi. Nemzeti büszkeségünket ugyanakkor nem befolyásolhatja a történelmi igazság megismerése, és 

nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben a furcsa és kellemes, ártatlan és ártalmatlan európai háziversenyben a 

bronzérem is szépen csillog, és kétségtelenül ugyancsak nagy dicsőség. 
390

 Az eljárási kérdések sorában fontos és kevésbé lényeges vonatkozások egyaránt helyet kaptak. A szöveg egy 

pontján így rendelkezik, amint már utaltunk rá (fontos kérdéseket rendezve): „Megállapítjuk és elrendeljük, hogy 

a mainzi érsek (…), mikor a császár vagy a rómaiak királyának halálhíre a mainzi egyházmegyében bizonyossá 

válik, a halálhír vételétől számított egy hónapon belül ezt az összes választófejedelmeknek nyílt levélben adja 
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A dokumentum „a Szent és oszthatatlan Háromság” nevétől kér áldást, és mivel – mint 

a bevezetőben említi – „minden önmagában megoszlott ország elpusztul, mert fejedelmei 

rablók társaivá lettek,” a császár és király feladatának érzi, hogy a megosztottságot, egyet nem 

értést és széthúzást enyhítse, illetve megszüntesse. 

Az aranybulla kibocsátásának indokát a bevezető szöveg érthetővé és elfogadhatóvá 

teszi, még ha a valódi indokok nyilvánvalóan többrétegűek voltak is.
391

Hiszen éppen a 

széthúzás, vagyis – modern kifejezéssel – a társadalmi kohézió hiánya az, amely szükségessé 

teszi az egységet és összefogást szimbolizáló fejedelem feladatvállalását.
392

  

Ez a fejezet ezért ugyancsak könnyen fejezhető be a monarchikus államforma 

dicséretének hangján. Mert valójában boldogoknak mondhatók azok az európai országok, 

amelyekben koronás tekintély olvassa fel minden évben a karácsonyi vagy újévi tévébeszédet, 

hiszen nem kell érvelni amellett, hogy egy tekintélyes államfő személyének kohéziós szerepe 

van, márpedig ez a körülmény a megosztottság leküzdése érdekében hat.
393

 

A hagyományok és az intézmények tisztelete, a jogfolytonosságba és stabilitásba 

vetett szilárd hit, a tervezhetőség, a bizonyos fajta állandóság, továbbá a nemességnek, 

méltóságnak és magasztosságnak egy társadalmi elismertsége, sőt bizonyos fokig az általános 

                                                                                                                                                         
tudtára; ha azonban az érsek ennek végrehajtásában és a hír közlésében hanyag volna, vagy késedelmesnek 

mutatkoznék, ugyanazon fejedelmek saját maguktól, minden további meghívás bevárása nélkül, három hónapon 

belül, mint e határozatban erről már intézkedtünk, a sokszor említett Frankfurt városában gyűljenek össze a 

rómaiak királyának választására, kiből egykor császár lesz. A választás szavazattöbbséggel történik. Az újonnan 

megválasztottnak azonnal meg kell erősítenie a választófejedelmek hűbéreit, privilégiumait, jogait és 

szabadságát. A választófejedelmek rang szerint a következő sorrendben ülnek.” A nevek után a szöveg így 

folytatódik: „A birodalmi gyűlés alkalmával a császárnak vagy római királynak kézmosó vízzel a brandenburgi 

őrgróf szolgál, az első pohár italt a cseh király nyújtja, ki azonban kiváltságai értelmében ezt nem királyi 

koronával a fején cselekszi, hacsak erre magától nem hajlandó; a rajnai palotagróf az ételt szolgálja fel, míg 

Szászország fejedelme a marsalli tisztet tölti be, mint ahogyan ez régtől fogva szokásos.” Vö: Sz. Jónás Ilona 

(szerk): Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet – IV-XV. század. Osiris, Budapest, 

1999, pp. 547-548. 
391

 A preambulum önmaga értelméről szóló szavai így szólnak: „Minthogy császári méltóságunkból folyó 

kötelességünk, hogy a választófejedelmek közt felmerülő egyenetlenkedéseknek és vetélkedéseknek – mint 

Csehország királyát, magunkat is a választók közé számítva – mind császári, mind választófejedelmi 

minőségünkben elejét vegyük, a választók közti egyetértés táplálására, az említett viszálykodás és az abból 

származó különböző veszélyek megelőzésére Nürnbergben tartott ünnepélyes gyűlésünkön, az összes egyházi és 

világi választófejedelmek társaságában, más hercegek, grófok, bárók, a nemesség és városok előkelőinek nagy 

sokaságától körülvéve, a császári fenség trónján ülve, birodalmi jelvényekkel és koronával felékesítve, érett 

megfontolás után a császári hatalom teljességéből az alábbi törvényeket hoztuk, kihirdettük és megtartandónak 

rendeltük az Úr 1356-ik évében, január 10-én, a kilencedik indictióban, királyságunk tízedik, császárságunk első 

évében.” Lásd: Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes szöveggyűjtemény, Európa és Közel-Kelet – IV-

XV. század. Osiris, Budapest, 1999, pp. 547-548. Az idézett szöveggyűjtemény valamennyi megidézett 

szemelvényünk első forrása volt. 
392

 A mai német himnusz köztársasági szövege nem véletlenül az „Egység, jog és szabadság” szavakkal 

kezdődik. A csodálatos Haydn-dallamra írt eredeti szöveg azonban Ferenc császár dicsőségére született, a 

Német-Római Császárság mellett a Duna-menti Habsburg-birodalom uralkodójának tiszteletére. 
393

 Vö: Kölcseynél: „Minden, mi szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinységében enyészik el.” Vagy 

Berzsenyinél: „Mert minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma megdől, s rabigába 

görbed.” 



189 
 

ízlésességnek, morálnak és emelkedettségnek egyfajta elterjedtsége és ezzel a minden 

társadalom által áhított kohézió erősségének biztosítása olyan értékek, amelyek 

nyilvánvalóan, érzékelhetően és tapinthatóan vallanak erről a közérzetről az európai 

monarchiákban.
394

 

Ám végül, e fejezet lezárásaként, tanulságképpen érdemes két-két bekezdést szentelni 

a joguralom és a parlamentarizmus dicséretének is, hiszen e jelenségek nélkül az európai 

monarchiák polgárai ma nem élvezhetnék évszázadok alatt kiküzdött szabadságuk édes, érett 

gyümölcseit. 

A kontinens véres történelme ugyanis barbárságok, erőszak és kegyetlenkedések, 

jogszerűtlenségek és jogtiprások mellett éppúgy szól a jog tiszteletéről, vagy legalábbis a 

jogszerűség látszatának fenntartásáról, illetve megteremtéséről, valamint a jogra való 

mindenkori hivatkozás kényszeréről vagy szükségességéről, végső soron a hatalom 

igazolhatóságáról, vagyis morális legitimitásáról, s ezzel az uralom társadalmi 

elfogadottságának előmozdításáról, mint a jog megkerüléséről és hajlékonyságáról. 

Ezért Európában a jog nemcsak legalizál, de legitimál is; a közjog a nagy európai 

narratívából máig kihagyhatatlan. Az európai államok története jogtörténet is, sőt 

mindenekelőtt az. Így aztán itt illendő megjegyezni, hogy Európában az intézmények 

tisztelete sem csupán a hagyományokban, hanem a jogban is benne van, mint ahogy maga a 

trónöröklés gyakorlata is – minden jellegzetességével és következményeivel együtt – a jogban 

található meg, abból olvasható ki.
395

 

Ugyanakkor mindezen jótéteményeknek kétségkívül ugyancsak jót tett, hogy a nyugati 

világ, s nyomában a keleti mintakövetés mintegy másfél-két évszázada rátalált a spontán 

módon, fokozatosan és egyre inkább kiteljesedve kiépülő kormányformára, a monarchikus 

államformához leginkább illő, a jogállamot, sőt – mint az idők során kiderült – a demokráciát 

is kiterjeszteni képes parlamentarizmusra, amely nemcsak élhetővé tette, megszelídítette, de 

meg is mentette a monarchiát mint államformát. 

A parlamentarizmus mint kormányforma európai találmány, még ha nem a 

kontinentális Európában született is meg. Márpedig ebben a kormányformában a parlament 

vagy a nép általi államfőválasztásnak valamilyen hagyománya, valamilyen liturgiája és 

                                                 
394

 Természetesen az európai köztársaságok polgárai is lehetnek boldog emberek, sőt közösségi boldogságot is 

gyakran átélhetnek, különösen, ha az úgynevezett társadalmi kohézió az úgynevezett köztársasági éthosz által is 

képes megteremtődni, márpedig ennek van esélye, ha a politikai közösséget egy sikeres történelem ismerete, 

egészséges nemzettudat, elfogadott közerkölcs és társadalmi béke jellemzi. Ha ezek rendelkezésre állnak, a 

kohéziós szálak szövetének erősítéséhez nincs külön szükség ezeréves monarchikus hagyományra, de ártani 

biztosan nem árt, ha van. 
395

 A jog tágabb fogalmába itt a jogszokásokat is beleértjük. 
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valamilyen koreográfiája még akkor is él, ha az államfő fejére koronát helyeznek. A választási 

elem valamilyen nyoma monarchiákban is felfedezhető. Erről is szólni kíván ez a dolgozat, 

melynek következő részében a trónöröklés általános szabályait tekintjük át, majd szemügyre 

vesszük az egyes európai monarchiák alkotmányos gyakorlatát. 

Európai körképünkre ezért a legerősebb vonásokkal a trónöröklés szabályait rajzoljuk 

fel, mert – egyelőre – abból a tényből indulunk ki, hogy a monarchiák államfőváltásainak 

legalapvetőbb esete az örökléssel megvalósuló trónutódlás.
396

Ezt a tételt a következő oldalak 

hivatottak igazolni – a következő fejezetben. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS MONARCHIKUS VISZONYOK KÖZÖTT 

(Egyesült Királyság) 

 

 

A közjog legfontosabb funkcióiba általában választással vagy kinevezéssel lehet 

kerülni, ha nem számítjuk a sorshúzást vagy az öröklést. A köztársaságokban az államfői 

hatalmat többnyire választás útján töltik be. 

A monarchiák államfői ugyanakkor általában öröklés nyomán kerülnek hivatalukba. A 

monarchia a lényegét tekintve éppenséggel elsősorban örökletes intézmény.
397

 Ezért 

elengedhetetlen, hogy pontos, cizellált és senki által sem vitatható szabályok legyenek 

érvényesek a trónutódlás minden formájára.
398

 Ezek a szabályok általában kétfélék lehetnek: 

olyan normák, amelyeket jogszokások, hagyományok és általában nem vitatott precedensek 

alakítottak ki, és olyan normák, amelyeket jogi formába öntöttek: a trónöröklést szabályozó 

törvényekbe, vagy – általában – magába az alkotmányba.
399

 

                                                 
396

 A nem örökléssel vagy nem egyenes ági örökléssel vagy nem csak örökléssel államfőt váltó monarchiák 

példáit a következő részben vizsgáljuk meg. 
397

 Hogy az öröklés nem kizárólagos trónutódlási mód, arról néhány fejezet múlva lesz szó. A monarchiák és a 

köztársaságok elhatárolásának legfőbb nehézségeit ugyanis azok a formák jelentik, amelyekben a választási elem 

a koronázási (felkenési) elemmel egyenrangúan vegyül. Erre számtalan példával szolgál mind a magyar, mind a 

közép-európai, mind pedig a kontinentális történelem, de e példákról nem ebben a keretben szólunk. 
398

 A trónöröklési sorrend Európában hagyományosan hosszú, és a láncolat nem áll meg az akár néhány száz 

nevet felsoroló listák végén sem. Hetedíziglen, több ezer névre rúgóan tudott, hogy a trónutódlási láncban ki hol 

áll – a történelem egy adott pillanatában. 
399

 A brit alkotmányt – amiként az új-zélandit is – természetesen teljes értékű alkotmánynak tekintjük, még ha 

számos rendelkezése nem a legfontosabb normaszövegekbe van leírva, és még ha ugyancsak sok rendelkezése 

egyáltalán sehová sincs is leírva. 
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A trónöröklés a trón megszerzési módja; meghatározott rend szerint bekövetkező 

utódlás a fejedelmi hatalomban. Főbb szabályait általában két körülmény határozza meg: 

egyrészt az uralkodóházhoz tartozás, illetőleg meghatározott közös őstől való leszármazás; 

másrészt a sorrend, amely szerint a trón az uralkodó családtagját a többi várományos közt 

megilleti. 

A középkorban uralkodó magánjogis felfogáshoz képest a patrimoniális és hűbéri 

államokban a trónöröklést a fejedelem magánvagyonában való örökösödéssel egy tekintet alá 

vették, a hatalomnak egy kézen maradását örökösödési szerződésekkel törekedtek biztosítani, 

amelyekből az úgynevezett fejedelmi magánjog (Fürstenrecht) egész rendszere fejlődött ki, 

míg a modern jogfejlődés – felismerve a trónöröklés közjogi természetét – a szabályozást az 

alkotmányjog körébe utalta.
400

 

Ezeknek a szabályoknak akár csak vázlatos, szinte csak táblázatszerű ismertetésével is 

kötetekre rúgóan lehetne teleírni a közjogtörténet lapjait, a história a száli törvények alapjaitól 

a primogenitúra szabályain keresztül a nemi egyenjogúsítás eseteiig terjed, de csupán az elvek 

megnevezése is magyarázatok sorát igényli. 

A trónöröklést szabályozó legfontosabb elvként mindenesetre a történelem három 

princípiumot dolgozott ki. Az első szerint a korona csak fiúági örökösökre szállhat, a második 

alapján a trónt a leszármazottak mindig a legidősebb gyermek jogán öröklik, tekintett nélkül a 

trónörökös nemére, míg a harmadik alternatíva a két ágat ötvözi: eszerint az idősebb gyermek 

előnyt élvez a fiatalabbal szemben, de a fiúgyermek előnyben részesül a lánygyermekkel 

szemben. A három elv mellett természetesen létezhetnek különböző – középkori eredetű – 

egyéb elvek is.
401

 

Az elsőként említett elv, amelyet száli, vagy szalikus törvénynek nevezhetünk, és 

mindenekelőtt régi, történelmi államok alkotmányára volt jellemző, a lányörökösöket teljes 

mértékben kizárja, és ezen elv szerint elképzelhetetlen, hogy az ország trónjára nő kerüljön. 

Ezt a módszert követte például „a német nemzet Szent Római Birodalma”, amelyet a 

                                                 
400

 Vö: a Révai-lexikon ’Trónöröklés’ címszavával. Tárgyunkon túlmutat ugyan, de jelezzük, hogy a trónutódlás 

természetesen általában nem a koronázással, hanem az előző uralkodó halálával vagy lemondásával azonnal 

bekövetkezik, illetve megelőzőleg a trónörökösségi státus az utódlási láncban a megelőző trónörökösök 

kiesésével áll be. A koronázás sok esetben feltétel ugyan, de a hatály visszamenőleges, lásd az ezernyi európai 

példát, illetve vö: a The King never dies (a király sose hal meg), illetve a Meghalt a király, éljen a király! 

formulával. 
401

 Itt annak vizsgálatát tartjuk feladatunknak, hogy az egyes európai államok hogyan tértek át az egyik elvről a 

másikra, különösen a lányági egyenjogúság elvére. Az egyes utódlási elvek kialakulásának történetét nem itt 

beszéljük el. 
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köznyelv Német-Római Birodalomnak nevez,
402

és ez volt a gyakorlat Franciaországban 

is,
403

amelynek történelme nem ismer királynőt.
404

  

A második elv viszonylag újszerűnek számít, és érvényesülésében megmutatkozik a 

női emancipáció bizonyos fokú győzelme is. E princípium alapján rendezte a trónutódlás – 

korábban sokat vitatott – kérdését Svédország 1979-ben, és hasonlóképpen ezt az 

esélyegyenlőségi szabályt iktatták a jogba 1983-ban Hollandiában, 1990-ben Norvégiában, 

1991-ben Belgiumban, és a közelmúltban – mint hamarosan szó lesz róla – Dániában is. 

A harmadik elv a primogenitúra szabályait követi. Ez a gyakorlat egyrészt lényegében 

megegyezik a termőföld öröklésének gyakorlatával, másrészt azonos az Európában szokásos 

ama normarendszerrel, amely a nemesi címek öröklését szabályozza. Eszerint Európában az 

ősi cím, a brit szigeten pedig mindenekelőtt a földtulajdonjog akkor is a fiúgyermekre száll, 

ha történetesen ő a legfiatalabb az egyenes ági leszármazottak között, de csak akkor, ha a 

testvérei mind nők, így aztán a leányutódok csak úgy juthatnak a cím, a rang, vagy a tulajdon 

birtokába, ha a család fiúörökös nélkül maradt. 

A mai monarchiák közül ez az elv érvényesül Spanyolországban, mindannak ellenére, 

ami az utóbbi évtizedekben e kérdés körül történt, és egészen a közelmúltig ugyancsak a 

primogenitúra volt a főszabály Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában is, 

mely azonban – ahogy hamarosan szó lesz róla – nemrégiben utolérte a korát. 

A primogenitúrát érvényesítő országokban a közvetlen trónörökös főszabályként 

természetesen csak férfi lehet, ugyanakkor közvetett trónörökösből is válhat uralkodó, még 

akkor is, ha az illető nő. Ezért a trónöröklés közvetlensége alapján a szakirodalom 

különbséget tesz a női és a férfi trónörökös közjogi státusa között. A primogenitúra 

szabályrendszerét alkalmazó országokban e megkülönböztetésnek természetes értelme van.
405

 

Ennek magyarázata, hogy a női trónörökös mindig számolhat azzal, hogy esetleg fiúörökös 

születik, mielőtt ő a trónra lépne, és ezzel trónörökösi státusa nem megszűnik, hanem 

meghosszabbodik, esetleg olyannyira, hogy az praktikusan a megszűnést jelenti.
406

 

                                                 
402

 Érdemes ugyanakkor számításba venni azt a tényt is, hogy e trónra formálisan választás útján került az utód. 
403

 Hogy a francia föld mennyiben számít száli földnek, arról lásd a fenti Shakespeare-idézetet.. 
404

 Mária Terézia, akinek apja, férje és fia egyaránt betöltötték a német-római császári címet, rangban nem előzte 

meg még II. Józsefet sem attól a pillanattól, hogy utóbbi elfoglalta a császári trónt. Ő maga a legfontosabb 

címének természetesen a magyar uralkodói titulust tekintette. 
405

 Maga Bogdanor is ezen az alapon különbözteti meg a fiúörököst a lányörököstől, az előbbit „heir apparent”, 

az utóbbit „heir presumptive” néven illetve. Vernon BOGDANOR: The Monarchy and the Constitution. 

Clarendon Press, Oxford, 1995. p. 42. 
406

 A jelenlegi brit uralkodó, II. Erzsébet például 1952-es trónra lépése előtti hercegnői mivoltában nem számított 

közvetlen trónörökösnek, mert mindvégig fennállt az esélye annak, hogy VI. Györgynek esetleg fia születik.  
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A trónöröklés fő elve tehát a leszármazás, amely – normális körülmények között – az 

utódlás kérdését a legalapvetőbben – és sok esetben kizárólagosan – meghatározza. Az 

európai történelem azonban számos példát ismer, amely arról tanúskodik, hogy a leszármazási 

elvbe időnként bele lehet, vagy éppenséggel bele kell szólni, és ez a beleszólás a választási elv 

segítségül hívásával történhet, békés körülményeket feltételezve. 

Nagy-Britanniában – egykoron Angliában – például a történelmi események úgy 

hozták, hogy az említett beleszólást a parlament végezheti el. A XVII. század alkotmányos 

harcai és az alkotmányt alapvetően befolyásoló forradalmai két olyan törvény 

meghozatalához vezettek, amelyek a történeti alkotmány legfontosabb részeivé váltak. 

Az 1689-ben elfogadott Bill of Rights és az 1701-es Act of Settlement a parlament 

beleszólási jogát alkotmányosan rögzítette. Az alapjogok chartáját, vagyis a jogok törvényét 

elfogadó parlament egyrészt kimondta, hogy joga van elmozdítani az uralkodót, ha az rosszul 

uralkodik, másrészt leszögezte, hogy joga van meghatározni a trónöröklés rendjét, és 

harmadrészt – főként – meghatározta azt is, hogy az uralkodónak hogyan, milyen elvárásokat 

teljesítve kell uralkodnia. 

Több brit jogtudós is úgy látja, hogy a koronázási szertartáson a választás elvének ez a 

kiegészítő jelleggel való érvényesülése szépen mutatkozik meg, midőn a canterbury érsek 

bemutatja az új uralkodót az összegyűlt tömegnek.
407

 

A koronázási szertartásnak ezen elemét – amelyre mindjárt a ceremónia elején sor 

kerül – „elismerésnek” hívják (Recognition), és ebben valóban felfedezhető a királyság 

választott jellegének kifejezése, vagy legalábbis halvány emlékeztetője annak, hogy az 

uralkodót már az angolszász idők óta a nép formálisan is saját uralkodójának fogadja el.
408

 

A választási elvnek ma legfeljebb szimbolikus jelentősége van. A koronázást 

elsősorban az teszi érvényessé, hogy a felesküdött uralkodó megfelel a törvényben precízen 

rögzített feltételeknek. 

A brit alkotmány az uralkodóvá válásnak négy törvényes feltételét ismeri (a történeti 

alkotmány sajátosságaihoz mérten ezeket természetesen törvények rögzítik). Először is az 

uralkodónak deklarálnia kell, hogy hithű protestáns. Másodszor esküdt kell tennie, amelynek 

formája rögzített. Harmadszor meg kell ígérnie, hogy megőrzi a skót egyházat. Negyedszer az 
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uralkodónak az anglikán egyház tagjának kell lennie, nemkülönben azért, mert uralkodóvá 

válásával egyidejűleg ennek az egyháznak a főkormányzójává is válik.
409

  

Mindezen világos szabályok mellett ugyanakkor a parlament mindenkor fenntartja 

magának azt a jogot, hogy a trónöröklés szabályait megváltoztathatja. Ami azt illeti, a 

dicsőséges forradalomnak nevezett esemény óta ezzel a jogával már kétszer is élt. Először 

1701-ben, amikor – minthogy megszakadt az öröklési vérvonal – törvényre volt szükség a 

trónöröklés rendezéséről.
410

 Másodszor pedig 1936-ban lépett közbe a parlament, minthogy az 

uralkodó az ismert körülmények között lemondott a trónról.
411

 

A trónról való lemondás az 1936-os precedens óta mindazonáltal elfogadott módja az 

uralkodói tisztségből való távozásnak Nagy-Britanniában is. Európában ugyanakkor az 

ilyesmi egyáltalán nem szokatlan, és a kontinens számtalan példát ismer a trónutódlási 

esemény efféle ok miatti bekövetkezésére. Az azonban mégiscsak meglepőnek bizonyult, 

hogy a 2013-as és a 2014-es évben a regnáló európai uralkodók – mintha csak megbeszélték 

volna egymással – sorra mondtak le a trónjaikról, s még maga a pápa is lemondással távozott 

tisztségéből. 

A fényes elszigeteltség emlékeit ezen a téren megőrző Nagy-Britanniában ugyanakkor 

ezek az események nem vertek nagy visszhangot, és a törvényes királynő 2012-ben népei 

elégedettségétől övezve, fényes külsőségek közepette ünnepelhette meg trónra lépésének 

gyémántjubileumát, 2013-ban pedig megszületett a királynő első dédunokája, a harmadik 

generációs, jövendő trónörökös. 

Erről a trónörökösről mindenekelőtt az mondható el, hogy egyenes ági, elsőszülöttségi 

leszármazottja a jelenleg regnáló uralkodónak, és mint ilyen, a távoli jövőben – hacsak valami 

nem várt esemény közbe nem szól – mindenképpen trónra lépett volna akkor is, ha lánynak 

született volna. Minthogy azonban fiúnak született, egészséget és társadalmi elégedettséget 

feltételezve az országnak – és a Nemzetközösségnek – valójában gyakorlati okokból nem volt 

sürgős, hogy a sokáig még – némileg szégyenszemre – érvényben lévő trónöröklési szabályok 

gyors ütemben változzanak. 
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A trónutódlásra vonatkozó legfontosabb szabályokat ugyanis Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királyságában lényegében négy fő jogforrás szabályozta: a már 

említett Bill of Rights és az 1701-es Act of Settlement, továbbá az 1772-es Royal Marriages 

Act és a szokásjog.
412

Ezek alapján a trónöröklés Zsófia hannoveri választófejedelemné 

törvényes leszármazottaira korlátozódik. 

A trónöröklés rendje ugyanakkor – ahogyan erre korábban utaltunk – évszázadok óta 

közjogivá lett, sajátos, sui generis szabályozássá vált, vagyis a korona öröklésére nem az 

általános öröklési szabályok és nem más törvényekben lefektetett szabályok vonatkoznak.
413

 

Ezért aztán például az a személy, aki házasságon kívül született, a magánjogban 

számtalan jogosultsággal rendelkezik, és egyenrangúan kezelendő a házasságban született 

gyermekkel, de a közjog más elveket ismer: a brit alkotmány szerint a házasságon kívül 

született örökös elveszti jogosultságát a trónöröklésre, és ezzel már utódainak sem örökít át 

jogosultságot. 

Mint szó volt róla, az említett törvények a trónöröklési rendet az elsőszülöttségi 

rendszer alapján állapítják meg. A trónöröklési sorban egy adott személyt közvetlen 

leszármazottai követnek, kivéve azokat a leszármazottakat, akik már magasabban szerepelnek 

a sorrendben. 

Egészen a közelmúltig – mint jeleztük – az volt a helyzet, hogy a trónöröklés 

szempontjából egy személy fiai és fiainak leszármazottai mindig magasabb helyet foglaltak 

el, mint a leányok és azok leszármazottai.
414

 

Ráadásul a trónra lépés pillanatában a trónörökösnek protestáns vallásúnak és az 

anglikán egyház tagjának kellett lennie. A törvény a trónöröklési sorrendből kizárta a 

katolikus vallású személyeket, a katolikus vallásra áttérteket, továbbá azokat, akik katolikus 

vallású személlyel kötnek házasságot.
415

 

Ezeket a szabályokat alkalmazták az uralkodó tanácsosainak, illetve szükség esetén az 

uralkodót helyettesítő régens kiválasztására is (utóbbit az 1937-es Regency Act alapján).
416
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Itt mondjuk el világosan, hogy a trónöröklés rendjében változások történtek. E 

változásokat már több politikai aktus előrevetítette. A leglátványosabbra 2011 októberében az 

ausztráliai Perth-ben került sor, a Nemzetközösség kormányfőinek kétévenként megrendezett 

csúcstalálkozóján. Itt annak a tizenhat országnak a vezetői, melyeknek államfője a brit 

uralkodó, egyhangú elhatározásra jutottak az öröklési rend több mint háromszáz éves 

szabályainak két ponton történő módosításáról. Egyrészt egyetértés született a fiú- és 

leánygyermekek illetve leszármazottaik egyenjogúsításáról az öröklés sorrendjében, másrészt 

abban is, hogy a jövőben az uralkodóház bármely tagjának katolikus személlyel kötött 

házassága nem lesz befolyással az öröklés sorrendjére.
417

 

Az új szabályok érvényesítése az érintett országokban törvényhozási aktust igényelt, 

és történelmi okokból az első lépést az Egyesült Királyság parlamentjének kellett megtennie. 

Az elmúlt években több esetben tettek kísérletet a vonatkozó törvények módosítására egyéni 

indítványokkal a képviselőház és a Lordok Háza tagjai, de eddig egyikük sem járt sikerrel.
418

  

A változtatáshoz mindenesetre egy seregnyi törvényt át kellett tekinteni, még az 1689-

es Bill of Rights-ot is,
419

és a módosításokat el kellett fogadniuk a királynőt államfőjüknek 

valló nemzetközösségi királyságoknak is.
420

Ami azt illeti, nemigen lehetett találni érvet a 

változtatás ellen. Ezért az új törvény viszonylag hamar megszületett – és közmegelégedésre 

szolgált. Az új szabályozás egyfelől eltörölte a nemek közötti különbségtételt, vagyis ezentúl 

a születendő leánygyermeket nem előzi majd meg a trónöröklési sorrendben az utána 

születendő fiúgyermek, másfelől a katolikussal kötött házasság immáron nem zárja ki az 

uralkodóvá válást, persze az uralkodónak továbbra is anglikán vallásúnak kell lennie, hiszen 

uralkodóként egyúttal az anglikán egyház feje is.
421

 

A királynő által 2013. április 25-én szentesített, a brit történeti alkotmány részének is 

tekinthető, a nemek közötti és vallási diszkriminációt megszüntető új törvény (Succession to 

the Crown Act 2013) megalkotásában a nemzetközösségi királyságok kormányfőivel 

együttműködve a brit miniszterelnök is tevékenyen részt vett. 
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Éppen ideje volt, hogy az új törvény megszülessék (bár, mint jeleztük, a természet 

nem sürgette a törvényhozókat, hiszen a következő három nemzedékben az elsőszülöttség a 

fiúágon öröklődik). Ha netán korábban születik meg, más perspektívákat vetített volna előre a 

történelem. Ha belegondolunk abba, mi lett volna, ha a nőági öröklés már a kezdetektől 

érvényben lett volna, szédítő mélységeket nyit meg a múlt kútja. 

A nagyhatalmú VIII. Henrik például nem lépett volna trónra, hiszen neki volt nővére; 

márpedig éppen e király miatt szakadt el Rómától az anglikán egyház, melynek feje máig a 

brit uralkodó (aki éppen egy asszony). Az úgynevezett angol polgári forradalom is másképpen 

festett volna, hiszen I. Károlyból nem is lett volna király, mivel neki ugyancsak volt egy 

nővére, aki rövid ideig a cseh államban férje oldalán uralkodott is. 

Ha a XX. századtól vezették volna be a nőági öröklést, akkor talán megúszhattuk 

volna az első világháborút – s nyomában a másodikat is –, hiszen Viktória királynő elsőszülött 

gyermeke lány volt (Viktória hercegnő), aki később a német császárhoz, III. Frigyeshez ment 

férjhez. Ha ő lett volna a brit királynő, akkor a fia, akit II. Vilmos néven német császárrá 

koronáztak, Nagy-Britanniának is uralkodója lett volna, s a két állam aligha háborúzott volna 

egymással, ha uralkodójuk egyazon személy lévén egyfajta k. und k. perszonálunióban 

egyesült volna.
422

 

Világos ugyanakkor, hogy ennek a gondolatnak természetesen több érdekessége, mint 

értelme van. Nem is azt tartjuk feladatunknak, hogy a történelem újraírhatóságán 

morfondírozzunk, hanem azt, hogy a jelen trónöröklési helyzetképét vázoljuk fel. 

Ennek érdekében vizsgálódásunk során képzeletben valamennyi európai monarchiába 

ellátogatunk, de természetesen csak azokban az országokban állunk meg, amelyek jelenleg 

monarchiáknak számítanak. Azok az európai köztársaságok, amelyek valaha monarchiák 

voltak – a legtöbb európai ország ilyen, de korántsem az összes – nem képezik 

vizsgálódásaink tárgyát. 

A következő fejezetben először az európai kontinens királyságait vesszük sorra, majd 

a rá következő fejezetben Európa többi monarchiájával foglalkozunk. Az Egyesült Királyság, 

vagyis Nagy-Britannia és Észak-Írország trónutódlási szabályainak rövid felvázolása után 

ezért a következőkben hat királyság, egy nagyhercegség, két hercegség, egy „társhercegség” 

és a pápaság államfőváltási gyakorlatára helyezzük tekintetünket. 
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ÁLLAMFŐVÁLTÁS AZ EURÓPAI KIRÁLYSÁGOKBAN 

(Dánia, Norvégia, Svédország, Belgium, Hollandia, Spanyolország) 

 

 

Értekezésünknek ez a fejezete – legalábbis egyelőre – aligha szólalhat meg a 

monarchia dicséretének hangján. Európa királyi házainak élete számtalan érdekességgel 

szolgál ugyan az érdeklődő közvélemény számára – különösen a bulvársajtó útján –, és a 

családi krónikák változatosak, együttérzésre méltók és színesek, de a királyság intézményének 

levegőjét – a modernségre való sokszor erőltetett törekvés ellenére – változatlanul áthatja az 

avittasság valamiféle naftalinszaga. Ahogyan az ember rátekint e királyok hivatalos 

fényképeire, jól világított tablóira, melyeken az uralkodók teljes középkori pompában, 

kitüntetések és rendjelek, vállpántok, zsinórok és sujtások, egyenruhák és fényes gombok 

egész arzenáljával díszelegnek, alig tud szabadulni az anakronizmusnak attól a kínos 

érzésétől, amelyet ezek a kamerák előtt feszítő – alkalmasint feszengő –, mosolygó 

mesefigurák óhatatlanul keltenek. Be kell vallani, hogy az európai uralkodókat reálisan 

fenyegető legveszélyesebb jelenség az operettes negély, a komolytalanság és a relevanciának 

az a hiánya, amely már-már a jelentéktelenség atmoszféráját keríti a magasztos trón köré. 

Csakhogy ez a reális veszély viszonylag könnyűszerrel elhárítható, ha az adott ország 

szerencsés csillagzat alatt született viszonylag régen, és a szükségképpen zivataros 

századaiból jól tanult, vagyis a kellő tapasztalatokat halmozta fel és a kellő tanulságokat vonta 

le – akár erkölcsi értelemben is. Ha így áll a helyzet – márpedig Nyugat-Európa ebben a 

tekintetben viszonylag szerencsésnek mondható –, akkor az adott ország államformája 

többedleges fontosságú, és ha ez így van, akkor az esetleges monarchikus forma nem elvesz, 

hanem hozzátesz, nem ront, hanem javít, nem rombol, hanem épít, nem széttör, hanem 

összeragaszt, nem elválaszt, hanem összeköt. Ha a kedvező feltételek fennállnak, akkor a 

monarchia jótéteményei meg tudnak mutatkozni, a monarchia többletet ad, a monarchia 

előnyei érvényesülni tudnak, és jellege nemcsak kedves, de hasznos színt is képes festeni az 

összképre; nemcsak érdekessé teszi, de gazdagítja is az országot, vagyis nemesít, 

méltóságossá tesz és büszkeségre is okot szolgáltat. 

Az is világos ugyanakkor, hogy az adott díszletek között az előadásnak mindig 

komolynak kell lennie, és ha esetleg elégedetlenségek mutatkoznak, kellemetlenkedések vagy 

kritikák ütik fel a fejüket, mindenki jól jár, ha a monarchia kisebb fazonigazításon esik át. 

Ami azt illeti, éppen ez az adoptációs képesség, ez a reagáló-készség, a társadalomba való 
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beágyazottságból adódó érzékenység és politikai érzék, illetve az ebből következő 

gyorscselekvés, változtatás, reformálás, megújulás, megszüntetve megőrzés, fontolva haladás 

és bölcsesség az, amely a monarchiákat – jó pillanataikban – mindig jellemezte, és páratlan 

sikerüket, évszázados fennmaradásukat garantálta. A modern, sőt hipermodern vagy 

posztmodern körülmények között is életképes intézménynek ez az innovációs képesség a 

titka, sikerének kovásza és biztosítéka. 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a kontinens monarchiáinak politikai gyakorlatát ma már 

mindenütt írott alkotmány korlátozza és szabályozza, amely pedig eredetileg természetesen 

történetileg éppenséggel idegen az európai monarchiák természetétől, akkor egyenesen 

sikertörténetnek tarthatjuk azt a fejlődést, amelyet e királyságok az évszázadok során bejártak. 

Az alkotmányt is adoptálni képes, az alkotmányhoz is alkalmazkodott monarchia olyan 

találmány, amely utat engedett a monarchiához leginkább illő kormányforma kialakulásának, 

és elindította Európát a modern parlamentarizmus rögös, de egyenes útján. 

A modern monarchiához ugyanis a parlamentarizmus passzol leginkább, és ennek okai 

olyan nyilvánvalóak, hogy e dolgozat első részében csupán utalni kellett rájuk. Ugyanakkor 

az összefüggés a kormányforma oldaláról is áll. Valójában ugyanis – bár ezt nem könnyű 

bevallani – a parlamentáris kormányformához a monarchikus államforma illik leginkább, 

hiszen ezt a kormányzati rendszert ez utóbbi államformára találták ki akkor, amikor az 

államformák megváltoztatásán nyilvánosan elgondolkodni nem számított illendőnek; néhány 

véres forradalom után, és sok – még véresebb – forradalom előtt.
423

 

Ennek a kormányformának jellegzetes eleme a politikailag semleges, pártok és 

politikai aktorok – sőt valójában mindenki – felett álló, még magát a politikai 

intézményrendszert is bizonyos fokig felülről néző, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű államfő, 

aki az alkotmány szolgálatában megtestesíti az országot, a nemzetet, a népet, az államot és 

magát az alkotmányt. Nem vitás, hogy erre a szerepre egy politikailag integráló személyiség 

vagy intézmény alkalmasabb, mint egy politikailag megosztó személy, és az előbbi funkció 

ellátására több esélye lehet egy fejedelemnek, mint egy köztársasági elnöknek. A 

parlamentáris berendezkedésű köztársaságok elnökei a történelem során éppen akkor jártak el 

helyesen, ha az előbbi funkciót tekintették mintának, a monarchiák fejedelmei pedig akkor 

jártak el helytelenül, ha republikánus „politikusok” kívántak inkább lenni. 

                                                 
423

 Fejtegetéseink kizárólag napjaink Európájára vonatkoznak. Ennek az írásnak a továbbiakban nem feladata az 

európai múlt nem jogállami korszakainak bemutatása, mint ahogy itt és most nem foglalkozunk az Európán 

kívüli világgal sem. Választásaink csak azokra az európai államokra esnek, amelyek ma is monarchiák. 
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Csakhogy e reprezentáció alapvető szükséglete, conditio sine qua non-ja a popularitás, 

vagyis tulajdonképpen – mondjuk ki – a nép szeretete, az a tisztelet, amelyet e funkció 

megkíván, s mely nélkül üressé válik, mint egy parlamenti képviselet. Ez a közszeretet vagy 

közbizalom azonban elsősorban azzal érhető el – és főleg azzal biztosítható tartósan –, ha az 

államfő minél távolabb van a politika napi ügyeitől. Rövidtávon esetleg a politikai izgágaság 

a kifizetődő, de hosszabb távra csak a stabil, méltóságos, higgadt és távolságtartó 

reprezentáció hozza meg társadalmi elfogadottságban megnyilvánuló gyümölcsét. 

A tartósság, a stabilitás és a távlat az, amely az államfőt elfogadottá, sőt elismertté 

teszi, vagyis az a hosszú táv, amelyet egy monarchia jelenteni tud, s melyet legfeljebb egy 

erős, régi, szociális békével megáldott, politikai viharoktól mentes, „szélcsendes” köztársaság 

tud biztosítani, vagyis az a köztársaság, amely monarchikus jegyeket visel magán – legalábbis 

az államfői palotában. 

Helyes tehát, ha a stabilitás igénye olyan rugalmassággal párosul, amely a 

közelfogadottság mindenkori mértékére is reflektálva, mértéket és arányt tartva ugyan, de 

igyekszik elébe menni bizonyos negatív jelenségeknek, ezzel biztosítva a monarchia jövőjét, 

mert a monarchia mindig is a megfelelésnek köszönhette létét.  

Ha a harmadik évezred második évtizedének elején a fenti szempontból 

végigtekintettünk az európai uralkodókon, a mindenkori megújulási igénynek való 

megfelelésre kevés esélyt voltunk kénytelenek látni, és a legtöbb európai monarchián inkább a 

megszokottság, az inkább már igénytelenségbe hajló unalmas, már-már áporodott rutin jegyeit 

fedezhettük fel. Az évtized közepére azonban a királyi tablók egy részén kicserélődtek a 

szereplők. 

2013-ban lemondott a belga király, a holland királynő és még maga a pápa is, 2014-

ben pedig a spanyol király is lemondással távozott a trónról. Lemondásukkor valamennyien 

időseknek számítottak már, Beatrix holland királynő 75, János Károly spanyol király 76, II. 

Albert belga király 79 éves volt. Ugyanakkor az abban az évben 74 éves II. Margit dán 

királynő, a 77 éves V. Harald norvég király és a 68 éves XVI. Károly Gusztáv svéd király 

nem szánta el magát ilyen lépésre, és a jelek szerint nem is várható, hogy hasonlóan 

cselekedjenek, inkább az várható és várható el, hogy betartják, illetve hogy betartsák a 

hagyományt, és halálukig uralkodóként szolgálják népüket. 

Hasonlóképpen várhatóan a trónon marad II. Erzsébet brit királynő is, aki nemrég 

életének tizedik évtizedébe lépett, és 2015-ben átlépte azt a rekordot is, amelyet az eddig 



201 
 

leghosszabban regnált brit uralkodó, Viktória királynő állított fel, aki nem kevesebb mint 63 

évig, 7 hónapig és 2 napig állt a brit birodalom élén.
424

 

Mint ismert, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint a 

Nemzetközösség országainak jelenlegi királynője a Windsor-ház sarja. Ez a dinasztia 

hivatalosan 1917 óta regnál a birodalom felett, de valójában 1901 óta, ám 1917-ben az I. 

világháború németellenes hangulata miatt a királyi család megváltoztatta korábbi németes 

hangzású nevét, és a Szász-Koburg és Gotha nevet és az angolosabb Windsorra cserélte. A 

brit uralkodócsalád ugyanakkor természetesen mégsem tagadhatja német gyökereit. A Szász-

Koburg és Gotha ház az a német uralkodóház, amellyel a brit uralkodók Viktória királynő és 

Albert herceg házasságával léptek kapcsolatba, hiszen Albert ebből a házból származott. De 

természetesen maga Viktória királynő is német ősökre tekinthetett vissza, hiszen ő is annak a 

Hannover-háznak a sarja volt, amely a 18. század elején került Nagy-Britannia trónjára. 

A lemondással történő államfőváltás egyébként nem idegen az európai történelemtől, a 

magyar történelemtől sem (emlékezhetünk 1848. december 2-ára), és még a brit történelemtől 

sincs távol (emlékezzünk csak 1936-ra, VIII. Edward lemondására, melynek hivatalos indoka 

a kétszeresen elvált amerikai Wallis Simpson iránti olthatatlan szerelem volt, valójában 

azonban alighanem külpolitikai okok állhattak a háttérben), de a lemondás mégiscsak inkább 

kivételes trónutódlási metódusnak számít.
425

 Vannak ugyanakkor olyan országok, amelyeknél 

a trónról való lemondás bevettebb gyakorlatnak tekinthető.
426

 

Az ugyanakkor minden monarchiában elfogadott jelenség, hogy alkalmasint az idős 

uralkodót majdani utódja helyettesíti egy-egy protokolláris, vagy éppen közjogi eseményen, 

akár rendszeres jelleggel, esetleg intézményesítve is.
427

 

Akárhogy van is, a trónutódlás mindenképpen viszonylag biztonságos és kiszámítható 

módja az államfőváltásnak, és szerencsés esetben nem kell választással megakasztani a 

folyamatot.
428

A monarchiák egyik legkézzelfoghatóbb, legközvetlenebb előnye ugyanis – 

                                                 
424

 II. Erzsébet még nem volt királynő, amikor huszonegyedik születésnapja alakalmából – 1947-ben – 

fogadalmat tett, mely szerint egész életében, „legyen az rövid vagy hosszú,” szolgálni fogja hazáját. A 

fogadalom után végül öt évvel lépett trónra. 
425

 A brit történelem például nem is ismer egynél több ilyen esetet, a pápaság története pedig jó, ha hatszáz 

évenként feljegyez hasonlót. 
426

 A közelmúltban lemondott holland királynő például annak idején maga is lemondás után került a trónra, és 

Belgium is gyakrabban alkalmazza a királyi lemondás gyakorlatát, amelynek az évtizedek során metodológiája, 

sőt tudománya, már-már művészete is kialakult. 
427

 A skandináv királyságokban például nem a trónról való lemondásnak, hanem inkább az intézményesített 

helyettesítésnek van hagyománya. 
428

 Választásra akkor van szükség, ha a trónutódlási láncolat váratlanul megszakad, az uralkodó vagy a 

trónörökös alkalmatlanságot árul el, vagy más rendkívüli helyzet következik be. A pápaság történetében 

ugyanakkor a választás természetes módja a trónutódlásnak, hiszen egyenes ági öröklésről természetesen nem 
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amint ezt ezeken a lapokon többször is hangsúlyozzuk – kétségkívül az, hogy – szemben a 

köztársaságokkal – nem kell bennük államfőválasztást tartani. Az államfőválasztás ugyanis 

sokszor nehézkes, bonyolult, többfordulós, felesleges és drága, ráadásul gyakran pártos, 

megosztó és szükségtelenül szenvedélyes, továbbá sok esetben – még ha nem kötelező is részt 

venni rajta – a periodikus ismétlődés kötelességszerű penzumának szürkeségével jár együtt, 

amely sem az intézmény semlegességéhez, sem pedig ünnepélyességéhez nem illik.
429

 

A természetes örökléssel megvalósuló államfőváltás ezzel szemben nemcsak 

stabilitást biztosít, de hosszú távra való tervezést is lehetővé tesz, amely államfői hatalom 

esetén, ha nem is elengedhetetlen, de mindenképpen előnyös, hasznos és kellemes jelenség. 

Ráadásul modernebb körülmények között a legújabb századokban az egészséges 

uralkodók uralkodási ideje általában kifejezetten hosszúnak bizonyul, de rendszerint 

mindenképpen többre jön ki öt évnél, amely általában a köztársasági elnökök átlagos 

megbízatási idejének számít. (Emlékezetes, hogy például Magyarország tizenkilencedik 

századi történelmében – folyamatos trónbetöltést átélve – mindössze három király uralkodott 

– és ebben benne van már egy lemondás is –, míg köztársaság esetén ez az idő akár húsz 

államfőt is jelenthetett volna száz év alatt.)
430

 

Az öröklés ugyanakkor csak szabályozott rendben történhet. Az öröklés legfontosabb 

szabályai azonban rendszerint világosan benne vannak az alkotmányban, ha van alkotmány. 

Ha ezeken a szabályokon változtatni igény merül fel, az alkotmányon kell változtatni. 

Márpedig az alkotmány megváltoztatása a legtöbb európai országban egyáltalán nem 

egyszerű. Rendszerint jóval több kell hozzá, mint egyetlen parlament egyetlen kamarájának 

egyetlen (akármilyen nagy többségű) szavazással meghozott döntése. 

Európai körképünkben ezért elsőként Dániára érdemes egy futó pillantást vetni, mert 

itt néhány éve – 2009-ben – népszavazás döntött a leányági egyenjogúsítás ügyében. A 

népszavazás természetes velejárója volt az alkotmánymódosításnak, annak 

eredményességéhez ugyanis két egymást követő parlament egyetértésén felül a teljes lakosság 

negyven százalékának kifejezett egyetértése is szükséges.
431

 

                                                                                                                                                         
beszélhetünk, és még ha beszélhetnénk is (ahogyan ez a középkorban számos esetben megtörténhetett), akkor 

sem szólhatnánk azokról a kvalifikációkról, amelyek a hivatalhoz kellenek. 
429

 Itt jegyezzük meg, hogy a legelterjedtebb vélekedés szerint Ausztrália népe az ezredforduló előtt tartott 

népszavazáson nagyobb arányban szavazott volna a köztársaságra (bár a hivatalos – alkotmányos – államnév 

jelen formájában sem utal az államformára), ha a javasolt köztársaságielnök-választási szabályok egyszerűbbek 

lettek volna. Így vagy úgy, az államszövetség századik születésnapját, miként azt megelőzően az olimpia sikerét 

(2001-ben, illetve 2000-ben) az ausztrál lakosság királynőjével együtt ünnepelhette.  
430

 Összehasonlításul: ennek az időnek a negyedében, az 1990 és 2015 közötti huszonöt évben öt államfőt 

fogyasztott az ország (és ebben már egy dupla ciklus és egy lemondás is benne van).  
431

 Az alkotmánymódosítás szigorú szabályait lásd az 1953. évi alkotmánytörvényben. 



203 
 

A Dán Királyság
432

jelenlegi államfője, II. Margit Dánia királynőjeként 1972. január 

14. óta tölti be hivatalát.
433

 Az ország Európa egyik legrégebbi monarchiájának tekinthető.
434

 

A jelenlegi államfőt adó Oldenburg-ház első királya I. Keresztély volt, aki 1448-ban került 

trónra. Fia I. János néven uralkodott, majd ismét Keresztély, sorrendben a második 

következett. Ezután I. Frigyes lett a király, s így a dán történelem során a továbbiakban az 

uralkodókat felváltva hívták Keresztélynek (Christian) és Frigyesnek (Frederik).
435

 

A monarchia eredetileg választáson alapuló intézmény volt, ami a gyakorlatban 

azonban annyit jelentett, hogy a mindenkori uralkodó legidősebb fiát választották meg 

következő királynak.
436

 Szerepe jórészt arra korlátozódott, hogy háború esetén a hadakat 

vezesse.
437

 Ennek fejében a király aláírt egy koronázási okiratot, mely szabályozta és 

biztosította a király és a nép hatalmának egyensúlyát. 1660-tól bevezették az uralkodó 

öröklődő személyi hatalmán alapuló uralkodási formát, a királyi abszolutizmust. A legidősebb 

fiúgyermek öröklési jogán alapuló utódlást 1665-ben rögzítették a Királyi törvényben, mely 

az ország más belügyeit is szabályozta. 

Az 1849. június 5-én kihirdetett alkotmány az addigi abszolút monarchiát alkotmányos 

monarchiává változtatta,
438

szakított a XVII. század közepén elkezdődött abszolutizmussal, 

bevezette a kétkamarás parlamentet és az emberi jogok alkotmányi szintű védelmét.
439

 Több 

mint száz évvel később, 1953. március 3-án a Folketing szótöbbséggel elfogadta Dánia 

alkotmányának tervezetét. Az új alkotmány bevezette az egykamarás rendszert, lecsökkentette 

a választási jogosultság korhatárát:
440

a természetesen népszavazáson elfogadott új alkotmány 

értelmében a Folketing az egykamarás parlament lett,
441

bizonyos különlegességekkel.
442
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Kongeriget Danmark: államformája és jellege 1849 óta alkotmányos monarchia. Vö: 

http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=800777 (2010. 11. 21.) 
433

 http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=800777 (2010. 11. 21.) 
434

 A fennálló európai monarchiák közül Dánia története az első királyához nyúlik vissza, akit Öreg Gormot (?-

950) néven tartanak számon. Vö: http://www.ambbudapest.um.dk/hu/menu/InfoDenmark/Politikai+rendszer/ 

(2010. 11. 21.) 
435

 SZŰCS R. Gábor: Dánia. Press Publica, Budapest, 2000, p. 81. 
436

 http://www.skandinavhaz.hu/danvazio/dania.html (2010. 11. 22.) 
437

 SZŰCS R. Gábor: Dánia. Press Publica, Budapest, 2000. p. 82. 
438

 http://www.skandinavhaz.hu/danvazio/dania.html (2010. 11. 22.) 
439

 A hatályos alkotmány életbe lépéséig – mint ez ismert – Dániában kétkamarás parlament működött. A 

Landsting volt a felsőház, a Folketing az alsóház (a korhatár az alsóházi választásnál 25 év, a felsőházi 

választásnál 35 év volt). Vö: TAKÁCS Tamara: Dán Királyság.  IN: Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea 

(szerk.): Európai kormányformák rendszertana. HVG-ORAC, Budapest, 2007. p. 213. 
440

 A dán parlament lemond a nemzeti szuverenitásról. A Novoje Vremja 1953. 12. számából, Szovjetjogi 

Cikkgyűjtemény 1953. p. 222. 
441

 A parlament az új alkotmány szerint legfeljebb 179 tagból áll, akik közül kettőt-kettőt a Freöer szigetek és 

Grönland lakosai választanak. Vö: SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-

2005, Osiris, Budapest, 2006. p. 275. 
442

 Grönland és a Freöer szigetek a Dán Királyság részei, de autonóm területként önigazgatási jogot élveznek és 

saját helyi parlamenttel – Landsting-gal – rendelkeznek. Lásd: TAKÁCS Tamara: Dán Királyság. IN: 

http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=800777
http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=800777
http://www.ambbudapest.um.dk/hu/menu/InfoDenmark/Politikai+rendszer/
http://www.skandinavhaz.hu/danvazio/dania.html
http://www.skandinavhaz.hu/danvazio/dania.html
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A Dán Alkotmánytörvény 1953. június 3-án lépett hatályba. Az Alkotmánytörvény 

részeként, ahhoz kapcsolva és azzal egy időben, 1953. június 5-én lépett hatályba a 

Trónöröklési törvény. A Trónöröklési törvény a formális alkotmányjog része, s erre az 

Alkotmánytörvény a 2. cikkében utal. A Trónöröklési törvény meghatározza az utódlási 

sorrendet és a leszármazotti ágat
443

(ez az alkotmánymódosítás az új örökösödési törvénynek 

megfelelően lehetővé tette a leányági örökösödést, így kerülhetett II. Margit a trónra).  

A trónörökös, vagyis a törvényes házassági kötelékből származó fiú- vagy 

leánygyermek a 18. életévének betöltésével veheti át az uralkodói jogkörök gyakorlását.
444

 A 

trónörökös az uralkodása megkezdése előtt írásban ünnepélyes nyilatkozatot tesz az 

Államtanácsnak, és megesküszik az Alkotmánytörvény tiszteletben tartására. Amíg a 

nyilatkozat nem íratik alá, az uralkodó helyett az Államtanács látja el a kormányzással 

kapcsolatos feladatokat, az uralkodó bevonása nélkül.
445

 A király kiskorúsága, betegsége vagy 

távolléte esetén, illetve ha a trón megüresedésekor nincs trónörökös, a Folketing választja a 

királyt, és megállapítja a trónöröklés rendjét.
446

 

Az alkotmány eredeti szövege szerint – mint szó volt róla – hercegnő csak akkor 

örökölhette a trónt, ha a családban nem volt egyenes ági férfi utód, vagyis egy másodszülött 

fiú vagy akár egy nagybácsi is megelőzött egy elsőszülött lányt a trónöröklési rendben. Az új 

szabályozás az elsőszülöttséget tette meg egyetlen kritériumnak, nemtől függetlenül. 

A javaslat jól vette az első két akadályt: két egymást követő parlament egyhangúlag 

megszavazta, és a közvéleményben is jelentős támogatást élvezett. Ezért aztán puszta 

formaságnak tetszett, hogy a 2009. június 7-én tartott EU-parlamenti választással 

párhuzamosan sorra került referendumon a választópolgárok szükséges negyven százaléka is 

áldását adja a törvénymódosításra. Végül a referendum eredménye a vártnál is kevésbé volt 

szoros, elsősorban a viszonylag magas, 58,5 százalékos részvételnek köszönhetően. Az 

alkotmánymódosítást végül a választásra jogosultak 45,5 százaléka szentesítette.
447

 

Bár a változtatás viszonylag nagy vitát keltett a társadalomban, a papírforma szerint a 

szavazók elenyésző hányada fogja csak megérni, hogy Dániában a most uralkodó II Margit 

halála után ismét királynő ülhessen a trónra. Mind a mostani, mind az utána következő 

                                                                                                                                                         
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. HVG-ORAC, Budapest, 

2007. p. 213. 
443

 TAKÁCS Tamara: Dán Királyság. IN: Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák 

rendszertana. HVG-ORAC, Budapest, 2007. p. 213. 
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http://www.ft.dk/English/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/My%20Constitutional%20Act_sa

mlet_web%20pdf.ashx (2010. 11. 21.) 
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 Dánia Királyságának Alkotmánya: 8. cikk,  
446

 Dánia Királyságának Alkotmánya: 9. cikk 
447

 https://www.dst.dk/valg/valg1191213/valgopg/valgopg.htm (2012.10.12.) 

http://www.ft.dk/English/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/My%20Constitutional%20Act_samlet_web%20pdf.ashx
http://www.ft.dk/English/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/My%20Constitutional%20Act_samlet_web%20pdf.ashx
http://www.dst.dk/valg/valg1191213/valgopg/valgopg.htm
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trónörökös ugyanis egy személyben elsőszülött és férfi (fiú), azaz az új szabályozás szerint is 

jogosult a trónra.
448

  

A leányági egyenjogúsítás praktikusan tehát egyáltalán nem volt sürgető, és ez a 

ráérősség is magyarázza, hogy ezen a téren Dánia lépett utoljára a skandináv monarchiák 

közül, miközben egyes északi államok már évtizedek óta túl vannak az elsőszülött hercegnők 

jussaiba helyezésén, az elemi igazságosság érvényesítésén. 

A sort Svédország nyitotta meg, amely történelmének egy pontján joggal tarthatott 

attól, hogy a királyi családban nem születik fiú utód. Mint hamar kiderült, az aggodalom 

felesleges volt, de a változtatást nem is a praktikum, hanem az elvhűség indokolta. 

Dániához hasonlóan természetesen Svédország is alkotmányos monarchia, államfője a 

király: a trónt jelenleg XVI. Károly Gusztáv (Carl Gustaf Folke Hubertus) foglalja el.
449

 A 

svéd monarchia (nem a dinasztia) az egyik legrégebbi a világon: Svédországban a királyság 

több mint ezer évre nyúlik vissza. A dinasztia viszont az egyik legújabbnak számít a világon 

is, Európában pedig mindenképpen. (XVI. Károly Gusztáv a hetedik király a Bernadotte 

uralkodóházból. A nagyapját, VI. Adolf Gusztáv királyt követte 1973-ban. Hivatalosan a trónt 

1973. szeptember 19.-én foglalta el.)
 450

 

A király hatalma és pozíciója kezdetben annyira volt biztos, amennyire a pártfogók 

támogatása.
451

 Az 1200-as évek végére lehetett megállapítani, hogy volt központi hatalom, 

amelyet a pártfogók támogattak. Az első jelentősebb király I. Gusztáv volt: a Vasa-ház 

alapítóját 1523-ban választották királlyá. A Vasa dinasztia uralkodása alatt ratifikálódott a jog 

a svéd korona öröklésére, az úgynevezett örökösödési szerződéseken keresztül. 1809-ben az 

ismert politikai helyzetből kifolyólag a király száműzetésbe menekült. A svéd parlamentben 

új alkotmányt fogadtak el, és 1810-ben Jean Baptiste Bernadotte francia marsallt választották 

meg mint a svéd trón várományosát. Új örökösödési rendszert ismertek el, amely szerint a 
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 Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi királynő a most kiskorú Christian herceg majdan esetleg születő 

elsőszülött lánya lehet, persze csak apja halála után. Könnyen lehet, hogy erre pedig legalább évtizedeket kell 

majd várni – feltéve, hogy egy-egy hirtelen tragédia vagy lemondás fel nem gyorsítja az eseményeket. 
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 TAKÁCS Tamara: Svéd Királyság. IN: Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák 

rendszertana, HVG-ORAC, Budapest, 2007. pp. 243-245. és 

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6311.aspx, The Constitution/The Act of 

Succession/Art.2. (2010.10.25.) 
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 Byron J. NORDSTROM: The History of Sweden, Greenwood Press, Westport, Connecticut – London, 2002, 

p. 35. 
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korona a Bernadotte-dinasztián belül a legidősebb fiút és az ő utódait, másodsorban a 

testvéreket és az utódaikat illeti meg.
452

 

Az 1809-ben elfogadott alkotmány 1974-ig volt érvényben. Az új alkotmányban 

megszüntették az uralkodó kormányalakítással kapcsolatos jogköreit, és ezeket átruházták a 

parlament elnökére.
453

 Mint másutt utalunk rá, az 1975-ben hatályba lépett alkotmánnyal a 

király kormányzati szerepe megváltozott, szinte teljesen megszűnt, illetve csak jelképes 

maradt.
454

 A politikai végrehajtó hatalmat ténylegesen a miniszterelnök képviseli, mellette a 

svéd királynak mint államfőnek a feladatai ceremoniálisak,
455

 ennek ellenére államügyekben a 

miniszterelnöknek tájékoztatnia kell őt.
456

  

A svéd örökösödési rendszert illetően a parlament 1979-ben fogadta el azt az 1980-tól 

hatályba lépett jogszabályt, mely szerint nemtől függetlenül az uralkodó legidősebb utódja 

jogosult a trónra elsőként.
457

 Az államfői tisztség betöltésével kapcsolatos életkori korlátozást 

1994-ben csökkentették 25 éves korról 18 éves korra.
458

 

Amennyiben a királyi ház kihal, a parlament, vagyis a Riksdag kormányzót nevez ki 

az államfői feladatok ellátására. A Riksdag ugyanabban az időben egy helyettes kormányzót is 

kinevez. Ugyanez az eljárás, ha a király meghal, vagy lemond, és a trónörökös még nem 

töltötte be a 18. életévét. Ha a király hat hónapon át folyamatosan akadályoztatva van feladata 

ellátásában, vagy nem látja el a feladatát, a kormánynak ezt jeleznie kell. A Riksdag állapítja 

meg, hogy ez tekinthető-e lemondásnak a király részéről. A Riksdag kijelölhet egy személyt 

ideiglenes kormányzónak kormányrendelet alapján, ha nincs olyan illetékes személy, akit az 

előzőleg említett esetekben megnevezhet. A Riksdag elnöke vagy távollétében a helyettese is 

betöltheti az ideiglenes kormányzói tisztséget kormányrendelet alapján, ha nincs más, aki 

betöltheti a pozíciót.
459
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 http://www.royalcourt.se/royalcourt/monarchy/themonarchyinsweden (2010.10.25.) és Byron J. 

NORDSTROM: The History of Sweden, Greenwood Press, Westport, Connecticut – London, 2002, p. 65. 
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Svédország jelenlegi trónörököse – mint másutt szó esik róla – Viktória 

koronahercegnő
460

(az ő nagykorúságának deklarációja 1995-ben történt meg, így elhárult 

számára az életkori akadály a királyi trón esetleges elfoglalására és az államfői tisztség 

betöltésére). 

Mint ismert, Svédországhoz hasonlóan a trónöröklés rendje természetesen 

Norvégiában is egyenes ági, melynek során csak törvényes házasságban született gyermek 

lehet király, királynő vagy királyné. A közelebbi ág megelőzi a távolabbit, és az ágon az 

idősebb a fiatalabbat. Az öröklésre jogosultak között tekintetbe kell venni a még meg nem 

született gyermeket is, aki születése időpontjában azonnal elfoglalja az őt megillető helyet a 

trónöröklés sorrendjében, apja vagy egyébként elődje halálát követően. Az öröklés nem 

ruházható át bárkire, aki nem közvetlenül a király vagy királynő vérvonalából származó 

személy. Amikor megszületik a királyfi vagy királykisasszony, aki jogosultan örökli a norvég 

koronát, nevét és születési dátumát a norvég parlament, a Storting következő ülésén fel kell 

jegyezni, és be kell vezetni a parlamenti jegyzőkönyvbe. 

Amennyiben nincs a trón öröklésére jogosult herceg vagy hercegnő, a király javaslatot 

tehet utódjára a Stortingnak, ami kifejezetten érdekes államfői jogkör, de a parlamentnek joga 

van más jelöltet is választani, ha a király jelöltje nem elfogadható. A király nagykorúságának 

időpontját törvény állapítja meg. Ha elérte az időpontot, nyilvános nyilatkozatot kell tennie. 

Miután a trónörökös elérte a nagykorúságot, átveszi az uralkodói hatalmat, és a Storting előtt 

esküt tesz. (Ha a Storting ekkor nem ülésezik, akkor az esküt írásban az Államtanácsnál kell 

letenni, majd a következő Storting ülésén meg kell ismételni. Egyébként a királynak a 

királyságban kell laknia. A Storting hozzájárulása nélkül nem tartózkodhat hat hónapnál 

hosszabb ideig a királyságon kívül. Ellenkező esetben elveszíti jogát a koronához.) A király 

nem fogadhat el más koronát vagy kormányhivatalt a Storting kétharmados többségi 

szavazatával kifejezett hozzájárulása nélkül. Ugyanakkor a királyi ház egyetlen hercege vagy 

hercegnője sem házasodhat a király jóváhagyása nélkül. 

Mindezen passzusokat a norvég alkotmányból idézzük, amelynek első fejezete 

mindössze két paragrafusbál áll; ez egyrészt kijelenti, hogy a Norvég Királyság szabad, 

független, osztatlan és elidegeníthetetlen királyság, illetve azt is rögzíti, hogy az államformája 

korlátozott és örökletes monarchia (ezen kívül kitér a szabad vallásgyakorlásra, és rögzíti a 

                                                 
460

 Amikor a király nem tudja teljesíteni feladatait, mint államfő, mert például külföldön tartózkodik, akkor a 

reprezentációs feladatok elsősorban Viktória koronahercegnőre, Károly Fülöp hercegre vagy Madeleine 

hercegnőre hárulnak. 
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hivatalos vallást, mely, mint ismert, az evangélikus-lutheránus államegyház). A második 

passzus meghatározza, hogy az ország élén a király áll. 

Jelenleg V. Harald az uralkodó (1991-től) a Glücksburg-házból származván.
461

 V. 

Harald volt az első olyan királyi herceg 567 év után, aki Norvégiában született. V. Harald 

hercegnek születésekor már két nővére volt, de mivel abban az időben még csak férfiak 

örökölhették a trónt, így ő került hatalomra. 1957-ben lett koronaherceg, amikor is apját V. 

Olaf néven királlyá koronázták. 1968-ban feleségül vette Sonja Haraldsent. A házasság 

jóváhagyására kilenc évet kellett várnia, majd végül V. Olaf megadta az engedélyt egy 

közrangúval kötendő házasságra. A királyi párnak két gyermeke van, Märtha Louise hercegnő 

és Haakon Magnus koronaherceg. 

Mint ismert, a királyság története változatosan alakult. 1380-tól Dánia kiterjesztette 

fennhatóságát a norvég területekre, míg 1387-től beszélhetünk Norvégia és Dánia 

perszonáluniójáról, amit Norvég-Dán Királyságnak is szoktak nevezni, hiszen Norvégiát 

ebben az időben a dán tartományokkal együtt kezelték. 1397-ben a dán uralkodó létrehozta a 

Kalmári Uniót, melyben megvalósult a dán, a svéd és a norvég királyság politikai egysége, 

minek köszönhetően Norvégia elveszítette szuverenitását. 

1814-ben a kieli béke következtében Dánia kénytelen volt Norvégiát átengedni 

Svédországnak. Miután a svéd uralkodó ígéretet tett a norvég törvények és szabadságok 

tiszteletben tartására, az Eidsvollba összehívott alkotmányozó nagygyűlés Keresztély Frigyes 

dán trónörököst királlyá választotta, aki 1814. május 17-én elismerte a norvég alkotmányt, de 

még azon év augusztusában a svéd támadás hatására lemondott, ettől kezdve beszélhetünk 

norvég-svéd perszonálunióról, tekintve, hogy a  svéd uralkodó
462

elismerte az 1814. évi 

alkotmányt, Európa mindmáig legrégebben érvényben lévő alkotmányát. Norvégia önálló lett 

belügyeiben, de a külpolitikát Svédország irányította. A hadsereg főparancsnoka a király lett, 

de nem vethette be a hadsereget önállóan, csak a Storting engedélyével. 

1905. június 7-én a Storting kinyilvánította a függetlenséget, amit szeptemberben 

Svédország is elismert (Karlstadt-i tárgyalás). Az ország királya VII. Hákon (1905-57) lett.
 463

 

Az általános választójog biztosításával, illetve a Storting megerősödésével a palamentarizmus 

is megerősödött
464

új alkotmány elfogadása nélkül is. Hangsúlyozzuk, hogy Norvégia 
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 Elődei is ebből a házból származtak: VII. Hákon (1905-1957) és V. Olaf (1957-1991). 
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 1814-től XIV. Károly János, előtte XIII. Károly uralkodott. 
463

 IX. Keresztély dán király unokája, csakúgy, mint az első világháborúban egymás ellen fordult több európai 

uralkodó. 
464

 Már 1837-ben önkormányzatról szóló törvények jelentek meg, melyekről megállapíthatjuk, hogy a politikai 

részvétel demokratikusabb volt, mint az alkotmány szerint a választójog, majd 1898-ban bevezették az általános 
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alkotmánya máig hatályban lévő, Európa legrégebbi alkotmánya, de a 2007-es 

alkotmányreform következtében megszűnt a Lagting és az Obelsting,
465

innentől fogva a 

parlament ténylegesen is egykamarás (Storting). 

Az alkotmányreform érdekes kérdéseit itt nem érintve az uralkodóházak szoros 

kapcsolatáról illendő még előadni, hogy a Dániában uralkodó Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Glücksburg-ház elnevezése valójában a Glücksburg-ház teljes neve, ugyanazé a 

házé, amely Norvégiában uralkodik. Ez a dinasztia a néhai Oldenburg-ház örököse. Az 

Oldenburgok – mint ismert – Európa-szerte képviseltették magukat, szinte mindegyik királyi 

családban. Dániában a 15. század közepétől uralkodtak 1863-ig, amikor a dinasztia dán ága 

kihalt, és a trónra a család egy oldalágából hívtak új királyt. Ez az ág volt a Schleswig-

Holstein-Sonderburg-Glücksburgi, de a jelen norvég királyi ház múltja is összefonódik a többi 

skandináv állam történetével, hiszen Norvégia évszázadokig más skandináv országok 

fennhatósága alatt állt. Mint jeleztük, a 14. század végétől a Kalmari Unió egyesítette 

Skandináviát, de a 16. században Svédország kilépett a szövetségből, így dán-norvég unió jött 

létre. 1814-ben, minthogy a napóleoni háborúkat követő békében Dániának le kellett 

mondania norvég területeiről Svédország javára, létrejött a svéd-norvég unió, s ez egészen 

1905-ig tartott. Ekkor, midőn Norvégia elszakadhatott Svédországtól, a norvég parlament nem 

a svéd uralkodóháznak ajánlotta fel a koronát, hanem a Dániában trónon lévő háznak – a 

Glücksburgok ettől fogva uralkodnak Norvégiában. 

A norvég parlamentarizmusnak ugyanakkor tulajdonképpen jót tett, hogy 1814 és 

1905 között „idegen” király uralta az országot, mert a vele szemben folytatott parlamenti 

küzdelmek a parlamentarizmus irigyelhető ütemben megvalósuló, korai kialakulását hozták 

maguk után, miáltal a norvég parlamentarizmust a világ egyik legfejlettebb 

kormányformájává tették, a norvég alkotmányosságot és általában a szabadság ügyét pedig 

végső soron diadalra vitték, és ezzel hozzájárultak a parlamentáris demokrácia világsikeréhez 

is. Napjainkban, mint szó volt róla, Norvégia a demokrácia minta-országának számít. 

Mint köztudott, Norvégiához hasonlóan Hollandia kormányzati rendszere 

természetesen ugyancsak parlamentáris, és az ország jellegét tekintve parlamentáris rendszerű 

alkotmányos monarchia – ugyancsak irigyelhetően régtől fogva – 1815 óta. 

Hollandia államfője az Orániai ház örökletes uralkodója, a király vagy a királynő, 

minthogy a nőági trónutódlást is elismerték.
466

 Az alkotmány szerint a királyi méltóság 

                                                                                                                                                         
férfi választójogot (1913-ban a nőit), így a Storting (norvég országgyűlés) Norvégia legjelentősebb politikai 

testületévé vált már 1884, a parlamentarizmus bevezetése óta. 
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 A Lagting volt a felsőház (képviselők egyharmada), az Obelstingben a képviselők maradék kétharmada 

foglalt helyet. A gyakorlatban a két kamara együtt ülésezett. 
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öröklés útján I. Vilmos király törvényes utódjára, Orániai-Nassau hercegre szállt.
467

 A 

jelenlegi uralkodó édesanyja, Beatrix királynő 1980-ban, Julianna királynő lemondásakor 

örökölte a holland trónt.
468

 

Hasonlóan lemondás nyomán lépett trónra a jelenlegi uralkodó, Vilmos-Sándor 

(Willem-Alexander), hiszen 2013. február 28-án Beatrix királynő, aki az államügyeket egy új 

generáció kezébe kívánta helyezni, bejelentette lemondását fia javára. Április 30-án a királynő 

leköszönt, és Vilmos-Sándort Hollandia királyává koronázták. (Vilmos-Sándor Beatrix 

Hollandia hercegnőjének első gyermekeként született, keresztanyja II. Margit dán királynő. 

Édesanyja 1980-as trónra lépésétől a Holland Királyság trónörököse lett, 1985-től, vagyis 18 

éves korától kezdve pedig az Államtanácsnak lett tagja.) 

Az alkotmány szabályozza a trónöröklés, a lemondás, a királyi házasságkötés, a 

trónöröklésből való kizárás rendjét és a régensségét.
469

 Az uralkodó halála esetén a királyi 

méltóság örökösödés által száll át a törvényes utódokra, miközben a legidősebb gyermeknek 

előjoga van.
470

 Ennek örökösére is ugyanez a szabály érvényes.
471

 Ha az elhunyt uralkodónak 

nincs saját utódja, akkor a királyi tisztség
472

ugyanilyen módon száll át először a szülői ág, 

majd a nagyszülői ág törvényes utódjára az utódlási sorrenden belül.
473

 A király halálának 

időpontjában született gyermek az öröklési rend értelmében már megszületettnek számít. 

Amennyiben halva született, abból indulnak ki, hogy ez a gyermek sosem létezett.
474

 

Amennyiben a trónörökös e jogáról lemond, a gyermekei és azok utódai az öröklésből ki 

vannak zárva.
475

   

Ha a király törvényes jóváhagyás nélkül köt házasságot, akkor lemond a királyi 

méltóságról. Amennyiben olyan személy, aki a királytól a királyi méltóságot örökölheti, ilyen 

házasságot köt, akkor az ebből a házasságából született gyermekei és az utódai ki vannak 

zárva.
476

 Ha szokatlan körülmények megkövetelik, akkor a törvény által egy vagy több 

személyt az öröklésből ki lehet zárni. A megfelelő előterjesztést a király, vagy annak 
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megbízásából más nyújtja be. A parlament erről együttes ülésén tárgyal és határoz. Az 

előterjesztés elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége szükséges.
477

  

Ha előreláthatólag egy utód hiányozni fog, a törvény egy utódot kinevezhet. Az 

előterjesztést a király részéről, vagy annak megbízásából nyújtják be.
478

 Az előterjesztés 

benyújtása után a kamarák feloszlanak. Csak az új kamarák tárgyalják meg az előterjesztést és 

határoznak arról együttes ülésen.
479

 Az előterjesztés elfogadásához a szavazatok kétharmados 

többsége szükséges.
480

 

Az alkotmányjog-tudomány szemével a legérdekesebb elem kétségkívül az uralkodó 

és a parlament interaktusa, amelyben a királynak igenis van szava saját utódja kijelölésében, 

vagy legalábbis annak determinálásában, hogy erre kinek legyen esélye, és ez olyan jelenség, 

amely más alkotmányokban és tradíciókban is megfigyelhető, amiképpen mi is vissza fogunk 

térni rá. 

Ugyancsak érdemes felfigyelni arra, hogy az államfői törvénykezdeményezési jog 

természetesen egy kérdésben gyakorlódik, az utódlás meghatározásában, egyébként egy 

parlamentáris kormányformájú állam feje törvénykezdeményezési jogával általában 

nyilvánvalóan nem él. 

A holland uralkodónak a hivatala átvétele után – amilyen hamar csak lehetséges – le 

kell tennie az esküjét.
481

 A trónöröklés rendjének megfelelően hivatalba lépő király(nő) a 

parlament előtt tesz esküt, a beiktatás pedig Amszterdamban történik.
482

 Amszterdamban a 

parlament nyilvános ülése hódolatát fejezi ki az uralkodó előtt a hivatalának átvétele után.
483

 

A király ezzel egyidejűleg hűséget ígér az alkotmányra és hivatalának lelkiismeretes 

gyakorlására.
484

 A király a hivatalát a tizennyolcadik életévének betöltése után 

gyakorolhatja.
485

 

Ha a minisztertanácsnak az a véleménye, hogy a király képtelen hivatalának 

gyakorlására, akkor ezt közli az országgyűléssel az Államtanács által ehhez megkért ajánlás 

beterjesztése mellett. Ezután a parlament együttes ülésre összeül.
486

 Ha az országgyűlés ezt a 

véleményt osztja, akkor kinyilatkozza, hogy a király nem alkalmas hivatalának gyakorlására. 

                                                 
477

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 29. cikkely 
478

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 30. cikkely 
479

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 30. cikkely 
480

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 30. cikkely 
481

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 32. cikkely 
482

 CHRONOWSKI Nóra – DRINÓCZI Tímea: Holland Királyság.  IN: Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea 

(szerk.): Európai kormányformák rendszertana, HVG-ORAC, Budapest, 2007. p. 76. 
483

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§32. cikkely 
484

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 32. cikkely 
485

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 32. cikkely 
486

 A Holland Királyság Alkotmánya 1.§ 35. cikkely. 



212 
 

Ez a nyilatkozat az alsóház elnökének elrendelésére felolvastatik, és azonnal hatályossá 

válik.
487

 Amikor a király hivatalának gyakorlására alkalmassá válik, akkor ez törvény által 

kinyilatkoztatik. Az országgyűlés ezt ugyancsak együttes ülésén megtárgyalja, és erről döntést 

hoz.
488

   

Mindezen szabályok mellett a monarchia szerepe Hollandiában is azért volt szilárd, 

mert az uralkodók 1945 után nem követeltek maguknak közvetlen politikai szerepet
489

(az 

uralkodó a döntéseiért nem felelős, aktusaiért, csakúgy, mint a kormány aktusaiért 

természetesen a miniszterek tartoznak felelősséggel).
490

  

Az uralkodó uralkodásra való alkalmatlanságának kinyilvánítása több alkotmányos 

rendszernek is sajátja, amennyiben a parlamentnek – Hollandiához hasonlóan – több 

országban is joga van deklarációban kinyilatkozni, ha ilyen helyzet előállt, de sehol sem éltek 

ezzel a jogkörrel frekventáltabban, invenciózusabban és ügyesebben, mint Belgiumban. 

Ebben az országban – amennyiben a király utódja még nem töltötte be 18. életévét, illetve ha 

a király képtelen az uralkodásra –, a két kamara együttes ülésén határoz a régensről és a 

gyámságról.
491

 

Érdekes és széles körben ismert példája volt ez utóbbi esetnek, amikor 1991-ben 

Baldvin királyt nyilvánították uralkodásra képtelennek, mert nem akart aláírni egy abortusszal 

kapcsolatos törvényt, a régensséget a miniszterek látták el, ezalatt kihirdették a törvényt, majd 

másfél nappal később kijelentették, hogy a király uralkodásra való képtelensége véget ért.
492

 

A belga alkotmányjogászok ezt az ötletet alighanem az ország második világháború 

utáni történetéből merítették. A háborút közvetlenül követően ugyanis, mint ismert, a 

legnagyobb közjogi vitát Belgiumban a királykérdés jelentette: az uralkodó, III. Lipót háború 

alatt tanúsított magatartása megosztotta az ország közvéleményét. Mint a hadsereg 

főparancsnoka, Belgiumban maradt, bár a kormány javaslata az volt, hogy meneküljön 

Londonba velük együtt, és mivel a főparancsnoki tisztség inkább tiszteletbeli méltóság, sokan 

úgy értelmezték, hogy a király esküt szegett. Végül az 1950-ben tartott referendum 

megerősítette a királyt a trónon.
493
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A jelenlegi király apja, II. Albert 1993. augusztus 9-én került a trónra. Ez a 

várakozásokkal ellentétes volt, hiszen minden jel arra utalt, hogy II. Albert fia, Fülöp herceg 

fogja követni I. Baldvin királyt a trónon. Ám I. Baldvin hirtelen halála miatt II. Albertet, I. 

Baldvin öccsét kérték fel a királyi méltóságra.
494

 

A jelenlegi király apja, II. Albert király 2013. július 3-án jelentette be, hogy lemond a 

trónról fia javára. Formálisan ez július 21-én történt meg, amikortól Fülöp (Philippe/Filip) 

Belgium királya lett. Mivel Belgium szakított a fiúági öröklési renddel, és bevezette a nőági 

öröklést, vagyis nemtől függetlenül az elsőszülött örökli a koronát, van esélye annak, hogy a 

következő uralkodó nő lesz (Elisabeth, jelenleg Brabant grófnője). Maga az alkotmány 

ugyanakkor tartalmaz automatizmusokat is. Azt a leszármazottat, aki a király engedélye 

nélkül kötött házasságot, az alkotmány megfosztja a koronához való jogától.
495

 

Mindezzel együtt a monarchiák természetes jellemzője, hogy az államfő a kulturális és 

nemzeti egység szimbóluma. Belgiumban ez különösen így van, hiszen a belgákat jószerivel 

nem is igen fűzi egymáshoz sok dolog, amennyiben „a flamandokat és a vallonokat nem köti 

össze más, mint a király, a labdarúgó-válogatott és néhány sörmárka”
496

 

Nem véletlen, hogy a nemzetközi jog világában a belga uralkodó a Belgium királya 

megnevezés helyett a belgák királya titulust használja, amennyiben ez a fordulat megegyezik 

a klasszikus belga alkotmány – a világ, de különösen Európa egyik vitathatatlanul legnagyobb 

hatást keltett alkotmánya – kifejezési gyakorlatával,
497

az 1831-es szövegezésű, eredeti 

alkotmány által teremtett hagyománnyal. 

A király központi szerepe és az intézmény társadalmi kohéziós ereje valamiképpen – 

hasonlóan később a futballhoz – már a kezdetektől megfigyelhető volt. Belgium – mint ismert 

– 1830-ban vívta ki függetlenségét, amit a francia és a brit kormány is elismert, továbbá 

garantálták semlegességét.
498

 Az újonnan megalakult belga nemzeti kongresszus 1831-ben 

alkotmányt fogadott el, ami alkotmányos monarchiát teremtett.
499

 Ezután került trónra az első 

belga király, a Saxe-Cobourg-Gotha-házból való Lipót, aki királyi esküjét I. Lipót néven tette 
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le.
500

 Ekképpen állítható tehát, hogy a nép által választott kongresszus bizonyos értelemben 

választotta és alapította a belga dinasztiát.
501

 

Belgium öröklésen alapuló monarchia, a király alkotmányos jogai az elsőszülöttség 

rendje alapján, csak közvetlen, természetes és törvényes leszármazottak között öröklődnek.
502

 

Az 1831-es alkotmányban a trónörökösödés fiági elsőszülöttség alapján történt, ám az 1991-

es alkotmánymódosítással ezt az elsőszülöttségi rendre változtatták, így Asztrid hercegnő is 

bekerült a trónöröklési sorrendbe, ő a második.
503

 Az öröklés joga kizárólag az első belga 

király, I. Lipót leszármazottait illeti meg.
504

 

A belga királyi dinasztia eredetileg a Szász-Koburg és Gotha nevet viselte, és mint 

tudvalevő, a család közeli rokona a brit Windsoroknak. A belga királyi udvar, hasonló okokra 

hivatkozva, mint brit rokonaik, az I. világháború alatt ugyanakkor megváltoztatta németes 

hangzású dinasztianevét, úgyhogy ma egyszerűen belgiumi dinasztiáról beszélhetünk. 

A trónöröklés jogát az alkotmány precízen szabályozza. Amennyiben a királynak 

nincs utódja, a hollandiai szabályozáshoz hasonlóan jelölheti utódját, ám a jelöltet a két 

kamarának külön-külön kétharmados jelenlét mellett, kétharmados szavazati aránnyal el kell 

fogadnia.
505

 Ha nem fogadják el, a trón üresnek tekintendő, ebben az esetben a kamarák 

átmenetileg régenst jelölnek ki, majd a megüresedéstől számított két hónapon belül új kamarát 

kell létrehozni, s az új kamara dönt véglegesen a megüresedés ügyéről.
506

Ha a király meghal, 

a tanácsban összeült miniszterek gyakorolják az uralkodó alkotmányos jogait a trónörökös 

vagy a régens eskületételéig.
507

 

Belgiumban a koronázást kiváltandó a királynak ünnepélyes esküt kell tennie a két 

kamara együttes ülésén, amíg ezt le nem teszi, nem léphet trónra. Az eskü szövegének fontos 

pontja az ország függetlenségének és területi egységének megtartása. Ennek különösen akkor 

volt jelentősége, amikor az alkotmány íródott.
508

 Ugyanakkor nem vitatható, hogy a területi 
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egység kérdése napjainkban még kérdésesebbé válik,
509

tekintettel az 1993-ban bevezetett 

államreformra, amely az országot föderálissá, a hatalmi szerkezetet bonyolulttá, a közösségek 

és területi egységek viszonyát pedig törékennyé és gyengévé tette. 

Belgiumhoz hasonló megoldásokat alkalmaz a harmadik Benelux-állam is, ez azonban 

– nagyhercegség lévén – később kerül sorra, itt csupán az európai királyságokat bemutató 

körkép utolsó állomására, Spanyolországra vetünk egy pillantást, azt is csak azért, hogy 

leszögezzük, az államfői tisztség betöltésének szabályait természetesen itt is az alkotmány 

öröklési rendről szóló rendelkezései szabályozzák.
510

 Márpedig a trón betöltésének rendje a 

parlamentáris kormányformájú monarchiákban – mint már jeleztük – nem feltétlenül 

egységes. 

Ahogy szó volt róla, a legtöbb állam az elsőszülöttség elvét követi, azaz az uralkodó 

idősebb gyermekei (és azok leszármazottai) a trónöröklés tekintetében megelőzik a fiatalabb 

gyermekeket – függetlenül attól, hogy a legidősebb gyermek milyen nemű. Ebben a 

rendszerben a másodszülött csak abban az esetben örökölheti a trónt, ha az elsőszülött 

lemondás, alkalmatlanság vagy valamilyen kizáró ok miatt arra képtelenné válik. Ettől a 

rendszertől jelentősen eltér a spanyol megoldás. 

Amiképpen már utaltunk rá, a spanyol alkotmány alapján a trónöröklés az 

elsőszülöttség és a belépés rendjét követi, amelyben a korábbi ág mindig előnyt élvez a 

későbbivel szemben, ugyanazon ágon belül a közelebbi rokonsági fok a távolabbival 

szemben, ugyanazon rokonsági fokon belül a férfi a nővel szemben, ugyanazon nemen belül 

az idősebb korú személy a fiatalabbal szemben.
511

 Ebben a megoldásban tehát elsődlegesen a 

leszármazott neme számít, és csak másodlagosan a kora.
512

 

A szabályozás kialakulásának keletkezéstörténete – mint ez ismert – messzire vezet, 

de a közelmúlt eseményei közül mindenekelőtt az emelhető ki, hogy a rendszerváltást 

megelőző korszakban a legtöbb hatalom Franco tábornok kezében összpontosult. Ez idő tájt a 

hatalom egységének elve érvényesült, a Caudillo a népszuverenitás megtestesítőjeként 

tetszelgett. I. János Károly trónra lépéséig – bár Spanyolország államformája formálisan 

monarchia volt – az uralkodói poszt betöltetlen maradt. A végrehajtó hatalom fejeként az 

                                                 
509

 Az egyik legnépszerűbb politikai erő egy ideje éppen az a párt – az Új Flamand Szövetség (N-VA) –, amely a 

szövetségtől a régióknak átadott további kompetenciákkal végül a de facto szövetségi rendszert konföderációvá 

alakítaná át, így Belgiumot jóval lazább szövetséggé tenné. Vö: KISS Balázs: Választási harc Belgiumban. 

(2010. május 26.) http://kitekinto.hu/europa/2010/05/26/valasztasi_harc_belgiumban (2010.11.26.) 
510

 TEMESI István: Az állami közigazgatás szervezete Spanyolországban. Új magyar közigazgatás, 2009. 2. évf. 

12. szám, p. 3. 
511

 Lásd a spanyol alkotmány 57. §-ának (1) bekezdését. 
512

 Lásd CSINK Lóránt disszertációját: www.jak.ppke.hu/tanszek/kornyezetjog/letoltes/allamfo.doc Az államfő 

megválasztásának rendje, p. 2. 

http://kitekinto.hu/europa/2010/05/26/valasztasi_harc_belgiumban
http://www.jak.ppke.hu/tanszek/kornyezetjog/letoltes/allamfo.doc


216 
 

államfői szerepet is ellátó vezér funkcionált, és ezt a hatalmat a kormányon keresztül 

gyakorolta. Az államfői és a kormányfői posztot ténylegesen 1973-ban választották szét az 

egyre idősödő Franco tábornok tehermentesítésére. 

Végül János Károly király trónra lépésével léptek hatályba az örökösödési törvény és 

az államról szóló törvény államfőre vonatkozó rendelkezései.
513

 E rendelkezések 

összességében Spanyolország állam- és kormányformáját – a már hivatkozott 

megszorításokkal – parlamentáris berendezkedésű monarchiává teszik
514

az 1978. december 

27-én elfogadott, majd december 29-én kihirdetett alkotmány szerint.
515

 

János Károly uralkodásának korszaka Spanyolország történetének fényes lapjai közé 

tartozik, hiszen az uralkodó – ahogyan erre 1982 emlékezetes eseményei során demonstratív 

bizonyságot tett – mindvégig a demokrácia és a parlamentarizmus elkötelezett híveként 

szolgálta – kezdetben hatalmas népszerűségtől övezve, majd egyre csökkenő személyes 

popularitást tapasztalva – viharos történelmű hazáját. 

E történelemről szólva itt csak annyi mondható el, hogy – mint ismeretes – a Bourbon-

dinasztia Európa egyik leghíresebb uralkodóháza, nevük egybeforrt Franciaország, de a kora 

újkortól Spanyolország történetével is. Jelenleg Spanyolországban és Luxemburgban 

uralkodnak. A spanyol koronát ugyancsak viharos körülmények között szerezték meg, 

trónigényük egész Európát háborúba taszította a spanyol örökösödési háborúban (1700-1713). 

A háborút követően V. (Bourbon) Fülöp lehetett a spanyol király, azzal a kikötéssel, hogy 

Spanyolország sosem fog egyesülni Franciaországgal. Ettől kezdve a trón a Bourbonoké, akik 

először 1808 és 1813 között hagyták el a madridi trónt, amikor Napóleon elfoglalta 

Spanyolországot, és bátyját tette királlyá, majd – már a huszadik században – midőn, mint 

ismert, 1930-ban Spanyolországban kikiáltották a köztársaságot, amely később Franco 

diktatúrájába torkollott. 1930 és 1975 között nem volt királya az országnak, de Franco halála 

után megtörtént az átmenet az alkotmányos monarchiába. Fülöp 1968-ban a Franco-rezsim 

idején született. Hét évre rá apja, I. János Károly lett Spanyolország királya. 

Az idősödő uralkodó végül 2014. június 2-án jelentette be lemondását, így Fülöp 

június 19-én, VI. Fülöp (Felipe VI) néven követte őt a trónon. Az új uralkodó természetesen 

katalánul is kiválóan beszél, és ez a következő években fontos lehet. A monarchia 

tekintélyének helyreállítása is rá vár, ami nem lesz könnyű feladat a királyi családot övező 

korrupciós botrányok, anyagi és magánerkölcsi visszaélések után. 
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 http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20093sz/08.pdf  FARKAS Vajk: Rendszerváltás spanyol módra, pp. 174-176. 
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 Ez a spanyol alkotmány (Constitución Española) 1. § (3) bekezdése alapján állítható. 
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 TEMESI István: Az állami közigazgatás szervezete Spanyolországban. Új Magyar Közigazgatás 2009. 2. évf. 

12. szám, p. 2. 
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Fülöp trónra lépése előtt tíz évvel, 2004-ben vette feleségül az elvált Letizia Ortiz 

Rocasolano, egykori televíziós szerkesztőt. Két lányuk született, 2005-ben Eleonóra (Leonor) 

és 2007-ben Zsófia (Sofía). Tekintve, hogy fiú utód egyelőre nincs láthatáron, a természet 

megoldani látszik a primogenitúra egyenlőtlenségét, és esélyt ad arra, hogy Spanyolországnak 

egyszer női uralkodója legyen. E pillanatban a trónörökös az új király idősebbik lánya, a 

2017-ben tizenkét éves Leonor királykisasszony, Asztúria hercegnője. 

Ez a kétségkívül örömteli fejlemény nekünk is alkalmat ad arra, hogy 

Spanyolországtól egyelőre kedvező hangulatban búcsúzzunk el, és egyben az európai 

királyságok trónöröklési szabályainak is egy időre búcsút mondjunk. Az állam- és 

kormányformák sajátos spanyol elnevezése – hasonlóan a magyar elnevezéshez – más 

fejtegetések tárgya lehet, amiképpen más fejezetben tekintjük át az európai kismonarchiák 

trónutódlási rendszerét is. De ez utóbbi fejezet most következik. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS AZ EURÓPAI KISMONARCHIÁKBAN 

(Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, Andorra, Vatikán) 

 

 

 Ha Európa királyainak tablóját nézegetve némely alattvalókban bizonyos 

méltóságteljes szkepszis, egyfajta elnéző borongás lesz úrrá az óhatatlan anakronizmusok 

láttán, akkor az európai mini-monarchiákra tekintve ez a fél-mosollyal párosuló, megengedő 

elcsodálkozás még jellemzőbbé, még erőteljesebbé válhat, hiszen ezeket a középkori mini-

fejedelmeket olyannyira látványosan fenyegeti az éppen az öncélú érdekességekbe menekülő 

valóságos érdektelenség, hogy az érzés sok esetben már-már szánakozó nevetségességbe 

torkollhat, ha nem tart arisztokratikusan kedvező arányt. 

És mégsem lehet eléggé hangsúlyozni e kicsiny monarchiák és uralkodóik társadalmi 

kohézióban játszott szerepét, a kisállami nemzeti büszkeség szembetűnően meglévő, sőt 

virágzó jelenségére pedig még a felületes szemlélő is irigykedve figyelhet fel. Ráadásul e 

kismonarchiák a régiségnek olyan attribútumait hordozzák magukon, amelyek óhatatlanul 

tekintélyt kölcsönöznek az évszázados intézményeknek, márpedig a hagyomány kétség kívül 

legitimáló erő, és ettől az alattvalók keble is dagad. 

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy e törpe-fejedelemségek – bár 

önmagukban esetenként kiválóan működnek, és a legtöbbjük demokráciaszintje magasan a 
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világ demokráciái fölött van – többségükben nem tartoznak a legfejlettebb európai 

demokráciák közé. A kivételt Luxemburg képezi, amelyik a legnagyobb közülük, így aztán – 

egyedüliként – nagyhercegségnek tekintheti magát, és az alkotmányára is méltán lehet büszke. 

Az európai alkotmányok ugyanis kevésbé gyakran cserélődnek ugyan, mint más 

kontinensek alkotmányai, de az elmúlt évtizedek az öreg kontinensen is több országban új 

alkotmányokat hoztak, sok esetben a tekintélyt parancsoló régiek helyébe. Európa ma már 

egyre kevesebb valóban régi alkotmányához tartozik ugyanakkor – a kontinens egyik 

legrégebbi alkotmányaként – az 1831-es klasszikus belga alkotmányra nagyban hasonlító 

luxemburgi alkotmány, amely 1868. október 17-én született, és már mindjárt az első passzusai 

– a világnak példát adó klasszikus belga mintához hasonlóan – a szuverenitás attribútumainak 

rendezése kapcsán az uralkodó személyéről szólnak. 

Az állam jellegének meghatározása és az államterületre való utalás után a harmadik 

artikulus a trónöröklés szabályrendszerének forrásvidékéről rendelkezik, kimondva, hogy a 

Luxemburgi Nagyhercegség koronája örökletes a Nassau családban, ahogyan ezt az 1783. 

június 30-i egyezmény, az 1815. június 9-i bécsi szerződés 71. cikkelye és az 1867. május 11-

i londoni szerződés 1. cikkelye szabályozta.
516

 A következő artikulus kimondja, hogy a 

nagyherceg személye sérthetetlen, majd az 5. cikk arról rendelkezik, hogy a nagyherceg a 

tizennyolcadik életévének elérésével válik nagykorúvá. Hivatala elfoglalása után, amilyen 

gyorsan csak lehetséges, esküt tesz a képviselői kamara, vagy a kamara által küldött 

képviselők előtt. Az eskü szövegét az alkotmány ugyancsak közli, szintén az 5. cikkében.
517

 

A következő passzus arról tudósít, hogy ha a nagyherceg halála esetén az örökös 

kiskorú, az úgynevezett családi egyezmény értelmében régensség gyakorolja a hatalmat, az 

ezt követő cikkből pedig azt tudjuk meg, hogy ugyancsak régensséget kell biztosítani arra az 

esetre, ha a nagyherceg képtelen az uralkodásra. Ha a trón megüresedik, a kamarának 

átmeneti megoldást kell találnia a régensség biztosítására. A trónutódlás kérdésének végső 

rendezését azonban már egy harminc napon belül összehívott, kétszeres létszámú kamarának 

kell elvégeznie, amint erről a 7. cikk utolsó bekezdése a 19. század nyelvén, kissé talányosan, 

a részleteket nem kifejtve rendelkezik.
518

 

                                                 
516

 A Luxemburgi Nagyhercegség Alkotmányának 3. szakasza. 
517

 "Esküszöm, hogy tiszteletben tartom a Luxemburgi Nagyhercegség alkotmányát és törvényeit, fenntartom 

területi integritását és függetlenségét, továbbá köz- és magánszabadságait." A Luxemburgi Nagyhercegség 

Alkotmánya 5. cikk. 
518

 A Luxemburgi Nagyhercegség Alkotmánya 7. cikk. 
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Végül a 8. cikk annak az eskünek a szövegét közli, amelyet a régensnek kell letennie 

hivatala elfoglalásakor. Ez az esküszöveg az alkotmány és a jogszabályok betartásán kívül a 

nagyherceghez való hűséget is megfogadni írja elő.
519

 

Az alkotmány idézett első fejezete a szűkszavúság mintaképe. Nemcsak a trónöröklés 

menetének pontos eljárásáról vagy a trónüresedés esetén bekövetkezett helyzet pontos 

rendezéséről tudósít hiányosan, de arról sem rendelkezik az alkotmány erejével, hogy 

valójában milyen szabályok szerint öröklődik a trón. 

Annyi bizonyos, hogy a jelenlegi trónörökös, a nagyherceg fia, Vilmos herceg, ha 

minden jól megy (és közelmúltbeli házasságkötése erre enged következtetni), 

zökkenőmentesen követheti majd apját a trónon, minthogy hivatalosan is trónörökössé 

nyilvánították, amikor Henrik 2000-ben elfoglalta az államfői tisztséget. Vilmos lesz a hetedik 

nagyherceg a Nassau-Weilburg dinasztiából. Ez a dinasztia a nagyhercegség 1815-ös 

megalapítása után hét és fél évtizeddel, 1890-ben került a trónra, amikor Adolf nassaui herceg 

örökölte a nagyhercegi címet, és megalapította a mai napig uralkodó – azóta már Nassau-

Weilbourgnak nevezett – dinasztiát.
520

 

1815-ben történt ugyanis, hogy a bécsi kongresszus döntése nyomán Luxemburg 

nagyhercegség formájában önálló állammá vált. Az első nagyherceg I. Vilmos holland király 

(orániai-nassaui ház) lett, azaz Luxemburg és Hollandia perszonáluniót alkotott. Kilenc évvel 

a belga forradalom (1830) után, a londoni egyezményben a nagyhatalmak megerősítették 

Luxemburg függetlenségét, de nyugati része Belgium részévé lett. (Ez a Luxembourg nevű 

belga tartomány. Ekkor alakult ki az ország mai határa.)
521

 

                                                 
519

 „Hűséget esküszöm a Nagyhercegnek. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az ország alkotmányát és 

törvényeit." A Luxemburgi Nagyhercegség Alkotmánya 8. cikk (2) bekezdés. 
520

 Az előzményekhez tartozik, hogy 963-ban Siegfried, az Ardennek grófja megszerezte a Lucilinburhuc nevű 

kis erődítményt és ott alakította ki grófi székhelyét. IV. Károly német-római császár Vencel nevű féltestvérét 

1354-ben megtette Luxemburg hercegévé. 1443-ban a luxemburgi hercegség a burgundi herceg, Jó Fülöp kezébe 

került, majd 1506-ban a Habsburgok spanyol ágának tulajdonába jutott, midőn V. Károly császár apja jogán a 

burgundiai birtokokat örökölte meg. 1659-ben (az ún. Pireneusi békében) Spanyolország átadta Luxemburg déli 

részeit (Thionville és tartozékai) XIV. Lajos francia királynak, majd 1697-ben a pfalzi örökösödési háborút 

lezáró rijswijki (ryswicki) békeszerződés részeként megkötött spanyol–francia egyezmény nyomán 

Spanyolország visszakapta Luxemburg hercegséget, kivéve az 1659-es pireneusi békében átadott területeket. 

1713 és 14 között a spanyol örökösödési háború nyomán az utrechti és rastatti békében a Habsburgok és a 

Bourbonok felosztották a spanyol örökséget. Luxemburgot VI: (Habsburg) Károly német-római császár kapta 

meg. A francia forradalom után kirobbant első koalíciós háborúban a napóleoni háborúk végéig francia kézben 

maradt. 
521

 1842-ben Luxemburg vámunióra lépett Poroszországgal. 1866-ban a porosz-osztrák-olasz háború nyomán 

feloszlott a Német Szövetség, amelynek Luxemburg is tagja volt 1815 óta. A Porosz Királyság vezetésével 

újjáalakult Észak-német Szövetségnek Luxemburg már nem lett a tagja, csak laza kapcsolatot tartott fenn vele. 

Egy évvel később III. Napóleon vételi ajánlatot tett III. Vilms holland királynak és luxemburgi nagyhercegnek 

Luxemburgra. Bismarck ellenezte a tervet. A nemzetközi feszültséget okozó „luxemburgi kérdést” egy új 

londoni egyezmény oldotta meg, amely kimondta Luxemburg örökös semlegességét és demilitarizált státusát. 
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1890-ben III. Vilmos holland király férfi örökös nélkül halt meg, utódja a holland 

trónon Vilhelmina királynő lett, a perszonálunió feltételei szerint azonban a nagyherceg csak 

férfi lehetett, ezért a nagyhercegi címAdolf nassaui hercegre szállt. Ez jelentette a jelenlegi 

nagyhercegi dinasztia kezdetét.
522

 

Nem kell hangsúlyozni, hogy a leányági öröklés korábbi lehetővé tétele Luxemburg 

sorsát is megváltoztathatta volna, mint ahogyan azt sem, hogy a leányági öröklés ma csupán 

elvi lehetőség, hiszen az uralkodó elsőszülött gyermeke – mint már szó volt róla – fiú, aki az 

ezredforduló óta viseli a trónörökösi rangot. 

Hasonló kilátásokkal Monaco Hercegsége egyelőre nem rendelkezik, és a nőági 

öröklésnek is különös fajtáját érvényesíti. Ugyanakkor elvi lehetőségként az oldalági 

trónöröklés esélye ma már Monaco esetében is fennáll, s ez lehetővé teszi, hogy férfi uralkodó 

anélkül is trónra kerülhessen, hogy az uralkodó fiaként vagy egyenes ági leszármazottjaként 

született volna meg, ha a trónra anyja révén azért aspirálhat, mert az uralkodó testvérének 

gyermeke vagy egyenes ági leszármazottja. 

A bonyolult szabályrendszer a monacói trónöröklést meglehetősen érdekessé teszi. E 

szabályokkal Monaco a világ monarchiáinak kisebbségéhez tartozik, de különlegességében is 

megérdemli, hogy néhány szót szóljunk róla. 

Monaco 1911 óta
523

 alkotmányos monarchia, ekkor fogadták el ugyanis az ország első 

írott alkotmányát. A jelenleg hatályos alkotmány 1962-ből való, amelyet legutóbb 2002-ben 

módosítottak. Az ország uralkodó dinasztiája a Grimaldi-család, amely a 14. század óta vezeti 

a városállamot. A mini-állam 1512-ben vált függetlenné, Monaco urai 1612-ben emelkedtek 

hercegi rangra. Jelenlegi uralkodója II. Albert, aki apja 2005-ben bekövetkezett halála után 

lépett a trónra. 

Modern monarchiákban, mint tudvalevő, az uralkodók hatalmát általában az ország 

alkotmánya és törvényei határozzák meg.
524

 Monacóban – mint ismert – az uralkodói cím 

öröklődik, és ennek szabályait a monacói alkotmány 10. cikke
525

írja le. E passzus kimondja, 

hogy az uralkodói cím – az uralkodó halála vagy uralkodásról való lemondása esetén – az 

uralkodó elsőszülött fiát illeti. 
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 1914. augusztus 2-án a német csapatok megszállták Luxemburgot. 1918-ban Luxemburg felmondta a Német 

Birodalommal addig fennállott vámuniót. Három év múlva a nagyhercegség gazdasági unióra lépett 
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 SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet 1945-2005, Osiris, Budapest, 2006, p. 

341. 
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 Abszolút vagy alkotmányos? http://viribusunitis.blog.hu/2008/12/27/abszolut_vagy_alkotmanyos (2010. 11. 
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 Constitution de la Principauté 17 décembre 1962 (modifiée par la loi n1.249 du 2 avril 2002) 
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A herceg, II. Albert nőtlensége miatt azonban fennállt a veszélye a dinasztia 

kihalásának, és így annak, hogy Monaco fennhatósága Franciaországra száll. Az 1918. július 

7-én megkötött dekrétum szerint ugyanis, amennyiben a Grimaldi-családban megszakad a 

törvényes öröklés, Monaco elveszíti függetlenségét, és francia protektorátussá válik.
526

 A 

parlament ezért 2002-ben az alkotmány módosítása mellett döntött. 

A 2002. évi alkotmánymódosítás következtében lehetőség nyílt arra, hogy abban az 

esetben, amennyiben az uralkodónak nem születik törvényes fiúgyermeke, fiú-, illetve 

lánytestvérei is örökölhessék az uralkodói címet. Ebben az esetben az elsőszülött fiút illeti a 

trón, de amennyiben az uralkodónak nincs fiútestvére, lánytestvér is örökölheti a koronát. 

Az alkotmány kitér az öröklés egyéb szabályaira is. Ezek alapján abban az esetben, ha 

az uralkodó trónra lépése előtt lemond a trónról vagy elhalálozik, az ő közvetlen és törvényes 

leszármazottai örökölhetik a trónt, szem előtt tartva természetesen az elsőszülött fiút megillető 

elsőbbséget. Amennyiben az uralkodó lemondásakor vagy halálakor nincs az uralkodónak a 

fenti szabályoknak megfelelő utódja, oldalági leszármazott örökli a trónt, akit az úgynevezett 

Koronatanács jelöl ki. A hatalmat az új uralkodó trónra lépéséig ideiglenesen a Régenstanács 

gyakorolja. 

Az alkotmány arra is kitér, hogy csak olyan személy nevezhető ki uralkodónak, aki 

rendelkezik monacói állampolgársággal. Az alkotmány 11. cikke kiköti, hogy uralkodó csak 

18. életévét betöltött személy lehet, valamint hogy a Régenstanács uralkodik abban az esetben 

is, ha a törvényes uralkodó kiskorú mivolta vagy egyéb okok miatt nem tudja ellátni államfői 

feladatait.
527

 

Mint jeleztük, a monacói történelem feljegyzi, hogy az ugyancsak a Grimaldi-

dinasztiából származó I. Albert már 1911-ben „alkotmányt adott” a kis államnak, mellyel az 

abszolút monarchiát felváltotta az alkotmányos monarchia. Az alkotmányt többször 

módosították, először 1917-ben, majd 1933-ban erősítették meg ténylegesen (utaltunk már rá, 

hogy a ma hatályos alkotmány az 1962-es, amit utoljára 2002-ben 

módosítottak).
528

Franciaországgal való kapcsolatát Monaco az 1918. évi egyezménnyel, 

valamint az 1919. évi versailles-i egyezmény 436. cikkelyével szabályozta. Több évi tárgyalás 
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 SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet 1945-2005, Osiris, Budapest, 2006, p. 

342. 
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 Monaco története egészen 975-ig nyúlik vissza. Történelmének egyik meghatározó pontja volt, amikor a 

Grimaldi-család átvette az uralkodást Monaco vára felett. Ez az uralom kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai 

napig tart. A monacói várat körülvevő területen létrehozták 1512-ben a hercegséget, amely évekig Franciaország 

protektorátusa is volt. 1814-ben a Grimaldik a párizsi békeszerződéssel visszakapták a függetlenségüket, 

valutaunióra léptek Franciaországgal és hivatalos nyelvükké a franciát tették. 
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 KARDOS József – SIMÁNDI Irén: Európai politikai rendszerek, Osiris, Budapest, 2004, pp. 525-526. 
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után 2002-ben megújították az 1918-as egyezményt, amit Franciaország ratifikált, s 2005-ben 

ki is hirdették.
529

 

Eszerint Monaco szuverén állam, ugyanakkor meghatározott kérdéskörökben 

Franciaország érdekeivel egyező kormányzati politika követésére kötelezte el magát az 

egyezmény alapján.
530

 Az alkotmány 1. cikkelye ki is mondja, hogy a Hercegség szuverén és 

független állam, amely figyelembe veszi a nemzetközi jog rendelkezéseit és a 

Franciaországgal kötött egyezményeket. 

A jelenleg uralkodó herceg édesapja, III. Rainer 1949-ben lépett trónra, s több mint fél 

évszázadon át ő uralkodott. 2005 áprilisában bekövetkezett halála után a három hónapos 

gyászt követően 2005 júliusában kapta meg a koronát ünnepélyes keretek között fia, II. Albert 

(Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi).
531

 

Az öröklés tehát 2002-ig szigorúan a primogenitúra szabályai szerint zajlott. Ez azt 

jelentette, hogy trón követőjévé – az uralkodó halála után vagy a trónról való lemondás esetén 

– a legidősebb fiúgyermek vált (Art. 10). 2002-ben Albertnek két lánytestvére is volt, akiknek 

már született gyermekük, így az új szabályozás lehetővé tette, hogy legitim módon, ha a fiúág 

kihal, leányágon örökölhessék a trónt.
532

 

Ami azt illeti, a Grimaldi-házban a trón öröklése nem tartozott mindig a 

legkönnyebben áthidalható nemzeti nehézségek közé. Annak idején I. Albert uralkodónak 

egyetlen fia született, Louis (1870-1949), aki nem nősült ugyan meg, de született egy 

törvénytelen gyermeke. A herceg magáénak ismerte el és befogadta a hercegi családba a 

gyermeket, s későbbi uralkodása alatt számos törvény és rendelet módosíttatásával
533

lehetővé 

tette, hogy gyermeke legitim örökössé váljon. Elérte, hogy a herceg illetve a trónörökös az 

öröklődés folytonossága érdekében örökbe fogadhasson gyermeket. Így is tett II. Louis, aki 

örökbe fogadta házasságon kívül született leányát, Charlotte Louise-Juliette-et.
534

 1944-ben 

Charlotte átruházta hatalmát Rainerra, így ő 1949-ben – II. Louis halálát követően – vált 

uralkodóvá. 
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 Az akkori polgári törvénykönyvet is módosítani kellett, hogy 21 év helyett már 18 éves korban is örökbe 

lehessen fogadni gyermekeket. Az örökbe fogadó életkorának alsó határa 50 év volt. Ennek ellenére árnyék vetül 
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férjhez ment Pierre de Polignac-hoz, aki hivatalosan megkapta a monacói állampolgárságot és felvette a 

Grimaldi nevet. Házasságukból két gyermek született: Antoinette és Rainer. 
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A bonyolult história következő jelentős eseménye újra csak egy esküvő lett: az 

uralkodó 1956-ban bejelentette házasságát Grace Kelly
535

amerikai filmszínésznővel.
536

 

Házasságukból három gyermek született: Stephanie, Albert és Caroline. Közülük, mint 

utaltunk rá, II. Albert 2005-ben lépett trónra.
537

 

Végül a hányattatott sorsú dúsgazdag hercegségre akkor szállt a nyugalom levegője, 

amikor az uralkodó 2010-ben, 52 éves korában bejelentette, hogy 2011-ben házasságra lép.
538

 

Minekutána a házasságkötés 2011 júliusában megtörtént, 2014 decemberében a 

trónutódlás esélye is megnyugtatóan rendeződött, hiszen a hercegi párnak gyerekei születtek, 

méghozzá mindjárt kettő, egy szép és egészséges ikerpár, ráadásul mintha csak ennek a 

dolgozatnak – és a monarchia jövőjének – akartak volna kedvezni: az egyikük fiú, a másikuk 

lány. 

2015 májusában meg is keresztelték II. Albert herceg és Charlene hercegnő 

decemberben született ikreit, Gabriella Thérese Marie-t és Jacques Honoré Rainiert. Ezzel a 

monarchia megmenekült, és a sors kedves ajándékaként a nemi egyenjogúság gyönyörű 

példájával, csodálatos végszót adva az évszázados történetnek, íme, stabilizálódott a 

botrányok beárnyékolta operett-trón, mely körül a világ annyit csodálkozott, élcelődött és 

irigykedett már, hogy a huszonegyedik században bizony ráfér már végre a nyugalom. 

A trónutódlásnak ugyanakkor további fontos kitétele, hogy az utódnak monacói 

állampolgárnak kell lennie.
539

 Egy 2003-as törvény – s nem az alkotmány – határozza meg az 

állampolgárság feltételeit, miszerint monacói állampolgár az, akinek édesapja vagy édesanyja 

monacói állampolgár a születés időpontjában. Ezenkívül monacói az, aki monacói polgár 

leszármazottja, de a törvény több lehetőséget kínál az állampolgárság megszerzésére.
540

 

Az alkotmány rendelkezik arról is, hogy a trón utódlása nem irányulhat kizárólag egy 

monacói állampolgár javainak növelésére. Ebben a kérdésben jelentős beleszólása van a 
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 A francia kormány közvetítette gratulációját. Tulajdonképpen ezzel III. Rainer biztosította a francia kormányt 
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 Jeleztük már, hogy a szabályok módosítására az a félelem adott okot, hogy az idősebb fiúgyermek, Albert – 
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helyzetét, mert III. Rainer herceg gondoskodott róla, hogy ha fia örökös nélkül hal meg, Monaco területe nem 

kerül Franciaország fennhatósága alá. Épp emiatt vált szükségszerűvé az alkotmány módosítása s az 

egyezmények megerősítése. Vö: François VELDE: 
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hercegi családnak. Az alkotmány meghatározza azt is, hogy az uralkodó legkorábban 18. 

életévének betöltése után uralkodhat (Art. 10.-11.).
541

 

A tudnivalókat összefoglalva tehát ebben a pillanatban úgy áll a helyzet, hogy a 

herceg lánytestvére, Caroline hercegnő, aki sokáig a trónörökösi címet viselte, immáron 

harmadik lett a trónörökösödési sorban, minthogy a hercegi párnak gyermekei születtek.
542

 Itt 

mondjuk el, hogy II. Albert hercegnek minden bizonnyal születtek már korábban is 

gyermekei, hiszen több asszony is ezt a feltételezést bizonyította némely bíróságokon, de 

legitim trónörökösöknek kétség kívül a herceg törvényes házasságából született gyermekek 

tekinthetők.
543

 

Közülük Gabriella hercegkisasszony, vagyis Gabriella Thérese Marie számít a 

másodiknak a trónörökösödési láncolatban, míg a fiúgyermek, Jacques herceg, vagyis Jacques 

Honoré Rainier e pillanatban Monaco Hercegség trónörököse, a fentebb elmondott szabályok 

szerint. Ezzel, mint jeleztük, a hercegség hajója – annyi vihar után – révpartot ért. 

Az igazat megvallva, viharosságában a liechtensteini családi história sem 

szegényesebb a monacóinál. Liechtenstein államformája ugyancsak monarchia, ami az állam 

nevéből – Liechtensteini Hercegség – is kiviláglik. Ahogy azt maga az alkotmány
544

kimondja, 

az ország alkotmányos és örökletes monarchia, amely demokratikus és parlamentáris 

alapokon nyugszik. 

Az állam történelme egészen a XVIII. századig nyúlik vissza. 1719. január 23-át 

tekinthetjük a Liechtensteini Hercegség megszületésének. Ezen a napon ugyanis IV. Károly 

német-római császár két hűbérbirtokot (a Schellenberg birtokot és a Vadúzi grófságot) 

összevonta, és Liechtenstein néven hercegséget hozott létre a Német-római Birodalom keretei 

között.   

Ebben az időben a trónöröklést az úgynevezett családi szerződés szabályozta. 

Akkoriban a két hatalomra kerülési lehetőség a primogenitúra (azaz a legidősebb fiú előjoga), 
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 A 1921. október 5-i alkotmányról van szó, melynek legutóbbi módosítására 2003. szeptember 15-én került 

sor. 
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illetve az elsőszülött joga volt. Sokáig vita tárgyát képezte, hogy a két elv közül melyiket 

alkalmazzák. Végül az a döntés született, mely szerint a hercegi család elsőszülött fiú 

gyermekét illeti a trón, aki ezzel kivívja saját leszármazottjainak is a későbbi uralkodás jogát. 

Az ország vezetőjének, azaz az államfőnek a hatalma férfiágon öröklődik. Az évek során az 

említett családi szerződést néhány rendelkezéssel kiegészítették, ezeket háztörvényeknek 

nevezik. 

Az állam feje 1989 óta II. János Ádám (Prince Hans-Adam II), II. Ferenc József 

(Prince Franz-Joseph II) fia. A herceg azonban 2004. augusztus 15-én, Mária 

mennybemenetelének napján (amely Liechtensteinben nemzeti ünnep) visszavonult az aktív 

politizálástól. A napi ügyek intézését ezáltal legidősebb fia, Alajos (Prince Alois) vette át. Az 

állam feje II. János Ádám marad haláláig, Alajos csupán apja helyetteseként gyakorolja az 

uralkodás jogát. 

A II. Ferenc József hatalomra kerülését közvetlenül megelőző időszakot válságos 

időkként emlegetik Liechtenstein politikai életében. Ennek fő oka az 1930-as években 

bekövetkezett gazdasági válság, amely természetesen Liechtenstein határait sem kerülte el. 

Ebben az időben a politikát két párt viszálya jellemezte, amely az uralkodást is nehezítette, az 

uralkodó döntéseit is befolyásolta. E pártpolitikai krízist igyekezett megfékezni II. Ferenc 

József az 1930-as évek végére, így vált 1938-ban uralkodóvá, és lett az ország történetének 

jelentős hercegévé.  

Az uralkodó jogosítványait az alkotmány határozza meg, s ezzel jelentősen korlátozza 

is azokat. Márpedig egy „demokratikus és parlamentáris alapokon nyugvó” alkotmányos 

monarchiában hogyan is lehetne ez másképp. A jelenleg uralkodó herceg azonban, mint ezt a 

tudósításokból ismerhetjük, jogköreinek bővítése mellett szállt síkra. 2003-ban, II. János 

Ádám uralkodása alatt ment végbe a legutóbbi alkotmánymódosítás. Az uralkodó kijelentette, 

hogy ha nem fogadják el a módosítási javaslatot, elhagyja az országot. Mármost hogy ennek 

hatására-e, vagy egyébként is így lett volna, az indítványt 64,3 százalékos többséggel 

megszavazták. 

Ennek köszönhetően az európai monarchiák közül az uralkodónak Liechtensteinben 

van a legtöbb jogosítványa. Ezekről másutt szólunk még, itt csak azt jegyezzük meg, hogy 

Liechtenstein – egyéb esetleges reformokkal együtt – egyelőre ellenáll a nőági öröklés 

kiszélesítésének, a primogenitúra feladásának is. 

Hasonlóképpen képtelen változtatni a hagyományain Andorra, a Pireneusok mini-

állama, hiszen társuralkodói közül az egyik mindenképpen csak férfi lehet. Az Andorrai 

Hercegség – említhető Andorrai Fejedelemségként, vagy Andorrai Völgységként is, valójában 
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társhercegségnek számít – Európa legnagyobb törpeállama. Földrajzi elhelyezkedése 

(Franciaország és Spanyolország által körbezárva) nagyban meghatározta az országban 

kialakult hatalmi viszonyokat és államigazgatási berendezkedést. Az ország állam- és 

kormányformája parlamentáris társhercegség.
545

 

Az államfők, vagyis a társhercegek: a mindenkori francia államfő, jelenleg Francois 

Hollande, francia köztársasági elnök, 2012. május 15. óta Andorra francia társhercege, 

valamint Joan Enric Vives Sicília érsek, 2003. május 12. óta Andorra spanyolországi, katalán 

társhercege. 

Mint ismert, Andorra Hercegség történetében az államfő kérdésének tisztázása már 

1278-ban megkövetelte az egyértelmű szabályozást. A 11. században felmerült (később két 

alkalommal Aragónia hasonló viták kereszttűzében annektálta az államot) hovatartozással 

kapcsolatos viták által gerjesztett bizonytalan állapotot társhercegséggel sikerült áthidalni. 

Mivel a kultúra és a felekezeti elkötelezettség Andorrát a spanyolországi Katalónia 

tartományhoz fűzte, az egyik társherceg La Seu d’Urgell (katalán város) püspöke lett. A 

hagyomány szerint viszont az andorrai nép önrendelkezési joga egy Nagy Károly, frank király 

által adományozott szabadságlevélből származik, így a másik társhercegi cím a mindenkori 

francia államfő kezébe került. Azóta az andorrai államfő hivatalát a két társherceg együttesen 

és szétválaszthatatlanul, ex officio tölti be, egyidejűleg ők látják el az ország legmagasabb 

szintű képviseletét. Hatáskörük az alkotmányból származik, és teljes mértékben egyenlő. Ez 

alól egy kivétel van: az esetben, ha ideiglenesen megüresedik az egyik társhercegi hivatal, a 

másik társherceg helyettesítheti a kollégáját. Ez a helyzet azonban nincs további 

szabályozással megterhelve. 

Hasonlóan a legtöbb európai alkotmányhoz, az államfő itt is köteles esküt tenni az 

alkotmány szerint. Egyértelmű ugyanakkor, hogy az andorrai társhercegi cím más 

hivatalokhoz kötődik, azokkal együtt “öröklődik”, így az Andorrai Fejedelemség esetében 

nem igazán beszélhetünk államfőválasztásról. Sőt, magukra a személyekre, akik az illető 

hivatalokat betöltik, nagyon eltérő szabályozási rendszer vonatkozik. A katolikus 

egyházmegye püspöke a kánonjog szerint kerül székébe, a francia államfőt pedig a francia 

állampolgárok általános és közvetlen szavazással öt évre választják. Így az a speciális helyzet 

alakult ki, hogy az andorrai állam diplomáciailag legmagasabb szinten elhelyezkedő mindkét 

képviselőjének személye országon és nemzeten kívülről érkezik. Attól függetlenül, hogy 
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ellenjegyzés nélkül nincs olyan érdemi döntés, melyet a társhercegek meghozhatnak, ez a 

szituáció meghatározza az ország politikai kultúráját.
546

 

A sajátos andorrai szabályozás miatt a trónöröklés modernizációjáról nincs értelme 

beszélni. A kánonjog pillanatnyilag nem ismer női érseket. 

Ennek a ténynek miniállami körútunk utolsó állomásán, Vatikánban is nagy 

jelentősége van, ugyanis az egyházjogban sehol sem szerepel tételesen ugyan, hogy a pápa 

csak papok, püspökök, érsekek vagy főként bíborosok közül kerülhetne ki, valójában azonban 

épp az utóbbi rang az előfeltétele annak, hogy valakit Szent Péter utódjának jelöljenek, hiszen 

csak bíborosok választhatnak pápát a konklávén. Így aztán a bíborosok maguk közül 

választanak egyvalakit a pápai trónra. Elvileg tehát a konklávé bármelyik résztvevője lehet 

pápa. A konklávén való részvétel korhatárhoz van kötve: a pápaválasztásra jogosult bíborosok 

életkora nem lehet több nyolcvan évnél. 

Pápaválasztásra az apostoli szék megüresedése nyomán kerül sor. A „sede vacante” a 

pápanélküli időszak. Ez a régi latin szóhasználat (magyar jelentése széküresedés) arra utal, 

hogy Szent Péter apostolfejedelem trónja üresen maradt. Krisztus földi helytartójának a 

halálát az egyház kamarása, a camerlengo köteles megállapítani.
547

  

A pápa nélküli időszakban a „különleges kongregációk” elnöki tisztét betöltő 

camerlengo háromtagú bíboros bizottság élén ideiglenesen átveszi az egyházi kormányzat 

irányítását, anélkül, hogy tényleges kormányzó hatalom lenne a kezében. Szintén a 

camerlengo feladata, hogy gondoskodjék a pápa méltó temetéséről, és megszervezze az új 

pápa zökkenőmentes megválasztását.
548

 

Az új pápáról a bíborosokból álló konklávé dönt, melyet a pápa elhunyta után 14 

nappal, legkésőbb 20 nappal össze kell hívni. A konklávé a Michelangelo freskóival díszített 

Sixtusi kápolnában ül össze, és tagjai szavazócédulákkal döntenek az új pápa személyéről. 
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legmagasabb diplomáciai képviselet joga. Ennek pedig az ország történelmében sokkal kisebb jelentősége van a 

társhercegség fennállása óta, mint más európai országokban. Ha szomszédpolitikáról beszélnénk, eszünkbe ötlik, 

hogy az állam két országgal határos, és mindkét országgal szoros államigazgatási kapcsolatban van. Az egyetlen 

nemzetközi szervezet, melynek az ország tagja, az Egyesült Nemzetek Szövetsége, és ez éppen a társhercegek 

egyetértésének szükségességéből kifolyólag alakult így. 
547

 Erre a pápai ceremóniamester, a kuriális prelátusok és az Apostoli Kamara titkárának és kancellárjának a 

jelenlétében kerül sor. Ez utóbbi állítja ki a hivatalos halotti bizonyítványt. Miután a camerlengo megállapította a 

halált, lehúzza a halott pápa ujjáról a pápai hatalom jelképét, a halászgyűrűt, amelyet majd a pontifikátus 

ólompecsétjével együtt az egybegyűlt bíborosok szeme láttára összetörnek. Lásd: Crista Kramer von 

REISSWITZ: A pápacsinálók – A bíborosok és a konklávé, Magyar Könyvklub, 2002, pp. 77-79. 
548

 Christa Kramer von REISSWITZ: A pápacsinálók – A bíborosok és a konklávé, Magyar Könyvklub, 2002, 

pp. 77-79. 
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Amint megkezdődött a konklávé, a bíborosok addig nem hagyhatják el a Vatikánt, míg meg 

nem választják az új pápát.
549

 

A bíborosok naponta négy szavazást tartanak, kettőt reggel, kettőt délután. A 

szavazólapokat az Eligo in Summum Pontificem, azaz "Legfőbb pápának választom" feliratú 

kehelybe teszik, majd azokat minden egyes forduló után egy hatalmas aranykehelybe dobják, 

és fekete füstöt produkáló adalékanyaggal elégetik. Ha megvan az új katolikus egyházfő, 

akkor vegyszer hozzáadása után fehér füstöt bocsát ki a Sixtusi kápolna tetején lévő kémény. 

Így a Szent Péter téren összegyűltek azonnal értesülhetnek arról, sikerült-e pápát választani 

vagy sem.
550

 

Amint megvan az új pápajelölt, felteszik neki a kérdést, elfogadja-e a konklávé 

döntését. Ha igen, akkor megkérdezik, milyen nevet választ pápaként. Ezután a bíborosok 

kollégiumának dékánja kiáll a Szent Péter bazilika középső erkélyére, és "Habemus Papam" 

(Van pápánk) mondattal bejelenti, hogy sikerült megválasztani az új pápát. A frissen 

megválasztott katolikus egyházfő ezt követően megjelenik az erkélyen, és apostoli áldást oszt 

a megjelenteknek. Néhány nappal később pedig az új pápa misét celebrál, mely szolgálatának 

megkezdését jelképezi.
551

 

A pápaválasztás minden tekintetben a hagyományos, fent leírt mederben és eljárási 

szabályok szerint zajlott akkor is, amikor – merőben szokatlanul – 2013-ban a pápai szék nem 

a pápa halálával, hanem lemondásával üresedett meg. A világot megdöbbentő pápai lemondás 

olyan szokatlan volt, hogy a Vatikán történészei legfeljebb csak távolról hasonló példát 

találtak az esetre a pápaság történetéből, azt is mintegy hat évszázaddal korábbról.  

A pápai állam trónjára mindenesetre – amint ezt a közelmúltbeli esemény is mutatja, 

és mint ez a dolgok természetéből egyébként is világos – nem örökléssel, hanem választással 

kerülhet egy olyan testület közbizalomnak örvendő tagja, amelyet teljes egészében – mint 

minden vatikáni testületet – maga a pápa nevez ki. Ez a vonás azonban az abszolút 

monarchiákra emlékeztető államberendezkedés monarchikus jellegét nem befolyásolja. 

                                                 
549

 A bíborosok nyugalmát egy egész csapat, többek között orvos, szakács és apácák sora igyekszik biztosítani. 

Kiközösítés terhe mellett mindannyiukat – miként a bíborosokat is – szigorú titoktartás köti. Az egyház szerint a 

szavazás felett a Szentlélek őrködik. A bíborosok saját magukra nem szavazhatnak, és kizárhatók a voksolásból, 

ha szavazatokért kampányolnak. Vö: Crista Kramer von REISSWITZ: A pápacsinálók – A bíborosok és a 

konklávé, Magyar Könyvklub, 2002, pp. 77-79. 
550

 Ha három napig nem sikerül döntést hozni, a szavazást egy napra felfüggesztik, mely idő alatt a bíborosok 

imádkoznak és tanácskoznak. Ezután további hét szavazásig folytatódik a konklávé. Ha még ezután sincs 

eredmény, újabb egynapos szünetet iktatnak be, amelyet újabb hét szavazás követ. Amennyiben ezt követően 

sincs döntés, a tagok egyhangú egyetértésével a konklávé felfüggesztheti a kétharmad plusz egy szavazatos 

szabályát, és abszolút többséggel (a szavazatok fele plusz egy szavazat) dönthet az új pápáról. Egyébként az 

érvényes választáshoz a szavazatok 2/3-a szükséges, vagy ha a választók száma nem osztható hárommal, akkor 

2/3 + 1 szavazat. 
551

 http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjc/0/26509/1 Hogyan választják a pápát? (2010.11.19.) 

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjc/0/26509/1
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Ugyanakkor ez a körülmény a trónutódlást sem automatikussá, sem közvetlenné nem teszi, 

vagyis – eltérően az örökletes monarchiák hagyományaitól – a pápaság története 

szükségszerűen ismeri a betöltetlen hivatal, az üres trón jelenségét, hiszen e jelenség 

bekövetkezte a pápaválasztás feltétele (mint 2013-ban láthattuk, e feltétel akkor is 

megvalósulhat, ha a pápa még él, de nem kíván tovább pápaként szolgálni). 

Mindazonáltal kétezer éves múltjával az európai monarchiák közül természetesen 

vitathatatlanul a pápaság számít a legrégibb monarchiának. Mivel Európa itt nem bemutatott 

többi állama köztársasági berendezkedésű, ezen a ponton, e különleges kisállam 

államfőváltási szabályainak vázlatos ismertetésével érhettünk a monarchikus államokat 

meglátogató képzeletbeli európai körutazásunk végére. 

A további fejezetekben ugyanakkor immáron elhagyjuk Európát, és arra a kérdésre 

fogunk fókuszálni, hogy milyen rend szerint öröklődik a trón a világ Európán kívüli 

monarchiáiban. E vizsgálat során alkalmunk lesz itt nem érintett teoretikus kérdéseken is 

elmerengeni, de célunk mindenekelőtt az, hogy e távoli monarchiák alkotmányos 

gyakorlatával ismerkedhessünk meg. A következő részben ezért a világ további 

monarchiáinak államfőváltási szabályait vesszük szemügyre. 
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MONARCHIÁK ÉS KORONÁS ÁLLAMFŐK 

 

 

 Ebben a részben a világ monarchiáinak államfőváltásait vesszük szemügyre, de mielőtt 

végigvennénk a különböző rendes és rendhagyó eseteket, érdemes megvizsgálni, hogy ebben 

a választott körben mely országokról is beszélhetünk egyáltalán. A kérdés valójában nem is 

olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra látszanék, hiszen koronás államfőkről szólva 

először azt kell meghatároznunk, hogy mely államfők tartoznak ebbe a körbe. 

A világ koronás államfőin ugyanis – mint ez elég egyértelmű – a monarchiák államfőit 

értjük. Eszerint azok az államfők tekinthetők koronásoknak, akik monarchiák élén állnak. Ez 

a meghatározás azonban már csak azért is visszás, mert monarchiákon pedig rendszerint az 

olyan államokat szokás érteni, amelyek élén koronás államfők állnak. Mivel azonban a 

helyzet nem ilyen reménytelen, van esély a továbblépésre. 

A világ országai között – mint ezt mi magunk is többször leszögeztük már – első 

körben az államformájuk szerint tehetünk különbséget, és módunk volt már látni, hogy a 

közjog szemében napjainkban két főbb államforma létezik, a monarchia és a köztársaság.
552

 

Azt is alkalmunk volt már leszögezni, hogy a két főbb államformát manapság valójában az 

államfői hatalom jellege különbözteti meg egymástól, vagyis az a tény számít elhatároló 

tényezőnek, hogy az adott állam feje visel-e koronát a fején, vagy sem. Ez azt jelenti, hogy 

vizsgálódásaink kezdetén pillantásunkat legelőször is az adott állam fejének fejére kell 

vetnünk, sőt éppenséggel a nemes fej tetejére, ha úgy tetszik, márpedig az elhatárolás 

szempontjából ez a tekintet amilyen egyszerű, éppen olyan hasznos is lehet. 

Monarchiák és köztársaságok között ezért a használatban lévő és a használatban nem 

lévő korona szerint tehetünk különbséget. Ahol a koronának közjogi funkciója van, méghozzá 

a törvényes államfő fején, ott monarchiáról beszélünk, ahol pedig a korona legfeljebb tisztelt 

múzeumi tárgy, ott köztársaságról kell szólnunk.
553

Mindezért a két államforma közti 

elhatárolás az államfői hatalom jellegén, és nem pedig az államfőváltás jellegén alapszik. 

Fontos leszögeznünk, hogy ezen államformák közötti elhatárolásnak nem képezheti alapját az 

államfőváltás jellege.
554

 

                                                 
552

 Lásd e dolgozat legelső megállapításait. 
553

 A magyar Szent Koronáról, a magyar állami címerről, azaz a koronás kiscímerről, a hatályos magyar 

Alaptörvény államforma-felfogásáról és különösen a 2000. évi I. törvényről – mely a magyar államfőnek a Szent 

Korona Testületben betöltött szerepéről is rendelkezik – a dolgozatnak ebben a részében nem beszélünk. 
554

 Szükségtelen megjegyeznünk, hogy elvileg előfordulhat olyan eset is, amikor egy köztársaság élére egy 

egykori uralkodócsalád leszármazottját választják meg. Más kérdés, hogy jónéhány köztársaság az ilyen 

eshetőséget – sokszor nem éppen alkotmányba való közjogi eszközökkel – igyekszik elkerülni. 
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Monarchiákon ugyanis nem az olyan államokat kell értenünk, amelyek élén a 

természetes öröklés útján váltódik az államfő,
555

hiszen – míg a monarchiák többségére ugyan 

valóban ez, vagyis az örökléses trónutódlás jellemző – nem kevés monarchiában a trónutódlás 

természetes módja nem örökletes jelleggel bonyolódik, hanem más módon, méghozzá sok 

esetben éppenséggel választással.
556

 Márpedig az államfőválasztás ténye általában 

köztársaságot feltételez.
557

 

Kísérletezhetnénk annak leszögezésével, hogy köztársaságokban a legtöbb esetben az 

egész nép választja az államfőt, míg monarchiákban – ha egyáltalán választás útján kerül a 

trónra – legfeljebb egy szűk, bár sok esetben reprezentatív testület, netán maga a törvényhozás 

választja a fejedelmet, de ez kétes megjegyzés volna, ismerve a törvényhozások által 

választott köztársasági elnökök hosszú sorát – köztük a magyar elnökválasztás (később még 

ismertetendő) szabályai szerint megválasztott elnökök névsorát is. 

Mondhatnánk ugyanakkor, hogy köztársaságokban az államfő választása 

meghatározott periódusonként, rendre négy-, öt-, hat- vagy hét-, esetleg nyolcévente történik, 

monarchiák esetében pedig a választás a megválasztott államfő egész életére szól. Csakhogy 

láttunk már köztársaságokat egész életre szólóan megválasztott köztársasági elnökkel az 

élen,
558

és bizony – a másik oldalról – van olyan monarchia is, amelynek államfői tisztségét 

nem életfogytiglani, hanem meghatározott időre szóló – és rendszeres időközönként ismétlődő 

– periodikus választással töltik be, s mégis minden kétséget kizáróan monarchiáról van szó.
559

 

Elhatároló tényező lehetne az államfői tisztség megnevezésében megnyilvánuló 

különbség, miszerint a köztársaságok élén rendszerint „elnököket”, a monarchiák élén pedig 

jellegzetesen királyokat, nagyhercegeket, hercegeket, császárokat vagy más „fejedelmeket” 

találunk, és ez már valóban meghatározó elhatárolás. Ugyanakkor egyrészt – bár ez a 

legkevésbé fontos elem – előfordulhat, hogy főnemes, netán királyi sarj kerül egy köztársaság 

élére (legitim – és a köztársasági államformát nem befolyásoló – választással), másrészt van 

                                                 
555

 Ezt még akkor is le kell szögeznünk, ha a legelerjedtebb felfogás csupán az örökletes monarchiát tarja 

monarchiának. 
556

 Lásd a szabad királyválasztás elvét, doktrínáját és gyakorlatát számos országban, és különösen e dolgozat 

elején a lengyel Rzeczpospolitára való hivatkozást, vagy akár a – később tárgyalandó – malajziai példát. 
557

 Itt nem térünk ki az olyan különleges esetekre, amikor az államfőváltás kvázi-örökléssel történik, és egyfajta 

dinasztikus hatalomépítés zajlik, noha formálisan köztársaságról van szó, mint például a rettenetes Észak-

Koreában. A demokratikus világ olyan példái pedig, amelyek azt mutatják, hogy adott esetben apa és fia vagy 

apa és lánya, férj és felesége, illetve testvér és testvére követik egymást az államfői (vagy bizonyos esetekben a 

kormányfői) poszton, nem tekinthetők tipikusnak, és a legtöbb esetben az adott ország története is kivételes 

esetekként tekint rájuk. Mindenesetre ilyesmik természetesen előfordulhatnak, hiszen egy szabad országban az 

államfőválasztásból – ha köztársaságról van szó – elvileg senki sincs kizárva, és természetesen egy korábbi 

államfő rokonának is lehet esélye a győzelemre. Csak egyetlen példát említve, lásd például Christina Kirschner 

elnök esetét Argentínából. 
558

 Lásd a masaryki Csehszlovákia vagy a titói Jugoszlávia példáját. 
559

 Lásd az Egyesült Arab Emírségek – később tárgyalandó – példáját. 
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azért ország – az Egyesül Arab Emírségek –, amelynek élén az államfő történetesen 

éppenséggel az „elnök” (kalifa) címet viseli, pedig az ország államformája monarchia. 

A probléma feloldására egy áthidaló, gyakorlati megoldást javasolunk. Szögezzük le, 

hogy amennyiben egy adott államban – elvileg – az állam bármelyik polgára lehet államfő, 

azaz elvileg nem kizárt, hogy bárkiből államfő lehessen, vagyis az ország egyetlen (nagykorú, 

cselekvőképes, választójoggal rendelkező, az országban élő, esetleg az országban született) 

polgára sincs elzárva attól a lehetőségtől, hogy államfőnek jelöltesse magát vagy államfőnek 

jelöljék a megválasztás legalább elvi esélyével, akkor az adott államot köztársaságnak 

hívhatjuk.
560

 Ha azonban az államfő személyét – még ha választás útján kerül is hatalomba – 

csak egy meghatározott körből jelölhetik, illetve választhatják meg, vagy csak meghatározott 

származás lehet előfeltétele a jelölésnek, illetve megválasztásnak, azt az államot régi 

kifejezéssel legfeljebb arisztokráciának, ha nem inkább monarchiának kell tartanunk. 

Ehhez a javaslathoz ugyanakkor két megjegyzést érdemes fűzni. Egyrészt ebben a 

körben nem releváns az a körülmény, hogy egy adott állam elnöke vagy alelnöke csak 

meghatározott etnikumból kerülhet ki, illetve vallására nézve jogszokás szerint csak egy 

meghatározott többséghez vagy kisebbséghez tartozhat, lásd – az egyaránt köztársasági 

államformájú – Svájc, Ciprus vagy India példáját.
561

 E példák ugyanis nem érintik azt a 

kívánalmat, hogy egy adott köztársaságban egy adott politikai közösség – szűkebb vagy 

tágabb köréhez tartozó – bármely tagjának meglegyen az esélye az államfővé váláshoz. 

A másik megjegyzés az lehet, hogy ebben a körben nem számíthat külön feltételnek, 

vajon az adott ország demokráciának tekinthető-e, mint ahogy az sem, hogy alkotmányosnak 

kell-e tartanunk. Az államformák egymástól való elhatárolásának nem velejárója, hogy az 

eszerint csoportosított országok alkotmányos demokráciák-e vagy éppen távol állnak az 

alkotmányosság vagy a demokrácia kritériumaitól. 

Ez utóbbi tekintetben jelentős különbség van ugyanis az állam- és a kormányformák 

között. E dolgozat fogalomrendszerében államformája minden országnak van, 

kormányformája azonban csak demokráciáknak lehet.
562

 Mindez természetesen nem jelenti 

azt, hogy ebben az értekezésben ne törekednénk – a dolgozat címének megfelelően – 

elsősorban az alkotmányos demokráciák államfőváltásaival foglalkozni. 

                                                 
560

 Ez a meghatározás magyarázza, hogy a nehézségek ellenére az egyes országokat egyértelműen elhelyezhetjük 

a köztársaságtól a monarchiáig terjedő – történetileg jellemzően inkább fordítva tartó – sávban. 
561

 A megnevezett országok közötti jelentős különbségekről nem ezen a helyen szólunk. 
562

 Az állam- és kormányformák sajátos fogalmi meghatározását lásd a dolgozat első részében. 



234 
 

Mielőtt azonban a fentiek alapján besorolnánk az egyes országokat az egyes 

kategóriákba (számos kategóriát fogunk meghatározni a későbbiekben), érdemes a rend 

kedvéért két további megállapítást ezen a ponton leszögezni. 

Az egyik megállapítás szerint a fenti államforma-elhatárolás azzal a definícióformáló 

előnnyel jár, hogy az egykoron háromkategóriás államforma-felosztás – a dolgozat első 

részében emlegetett klasszikus triász, vagyis az államformák demokrácia (respublika), 

arisztokrácia és monarchia szerinti megkülönböztetése – a javasolt definícióval válthat át a 

jelenleg elterjedtebb, modern, kétkategóriás államforma-felosztásba, vagyis a respublika és a 

monarchia közötti megkülönböztetésbe. 

Ez az előny egyben arra is kihasználható, hogy a fenti érelemben gyakorolt 

fogalomhasználat a klasszikus és a modern államforma-felosztás közötti átmenetet is képes 

legyen érzékeltetni, hiszen általa a monarchikus államformába az egykori arisztokratikus 

államformát is szinte belehalljuk, minthogy ilyképpen a jelenlegi monarchia-kategóriában 

benne érezzük az egykori arisztokrácia poros, de nemes levegőjét. Az effajta érzés már csak 

azért sem lehet csalóka, mert elég egyértelműnek mondható, hogy modern arisztokrácia nem 

létezik monarchia nélkül, és egy valamirevaló monarchia sem képzelhető el legalább névleges 

arisztokrácia – mint társadalmi réteg, vagy annak maradéka – nélkül.
563

 

Végül az utolsó bevezető megjegyzés, vagyis a második megállapítás arra 

vonatkozhat, hogy koronás államfők esetén az államfőváltás a korona birtokosának 

megújításával, kicserélésével, lecserélésével történik, vagyis az államfőváltás a korona 

öröklését jelenti. Ez a megállapítás azért indokolt, mert általa visszavezetődünk a monarchia 

elterjedtebb koncepciójához, az örökletesség elemének központba helyezéséhez, az 

öröklésnek definíciós elemként való felfogásához. 

A monarchiát eszerint valóban az öröklés teszi monarchiává, csakhogy itt nem 

egyszerűen a tisztség örökléséről, hanem a tisztség szimbólumának (egyben – számos 

országban – az állam szimbólumának) örökléséről van szó.
564

 

Köztársaságok esetében is öröklődik – természetesen – a tisztség. A monarchiát az 

különbözteti meg a köztársaságtól, hogy a rang, a méltóság, a tisztség és a „felkentség” egy 

szimbolikus, sok esetben szakrális tárgyban öröklődik tovább. Ez a korona. 

Ezért a király nem hal meg (mint ahogy ezt már az első fejezetben láttuk), mikor földi 

zarándokútja véget ér, hanem (míg lelke az öröklétbe távozik) a földi méltósága továbbél egy 
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 E vonatkozásban a modern monarchiákról a dolgozat első részében mondottak hívhatók értelmezési keretül. 
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 Ráadásul ezen öröklést sok esetben a szakralitás, a misztikusság lengi körül az ünnepélyességen és a 

magasztosságon túl. 
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másik testben, a trónra lépett trónörökös testében. A monarchia államfőjének ugyanis két teste 

van. 

Erre az összefüggésre Kantorowitz mutat rá, aki híres művében
565

részletesen ismerteti 

azt a középkori hagyományt, mely szerint számos európai országban az elhunyt uralkodót 

valójában kétszer temették el. 

Ebben az összefüggésben természetesen a magyar Szentkoronára is utalnunk kell, de 

csak annyiban, hogy a magyar közjogi hagyományban is egyértelműen különvált a király 

személye és az a szent tárgy, amellyel a törvényes uralkodót megkoronázták. Utóbbi 

„testéről” és a köré épült „tanról” sok tekintetben sok minden mondható el, de természetesen 

nem itt, mindenesetre érdemes felfigyelni arra, hogy a magyar Szentkorona – sajátos 

értékeiről itt nem szólva – közjogi értelemben, mint szimbólum, sok hasonlóságot mutat a 

világ és főleg Európa országainak hasonló ereklyéivel. E hasonlóságok is azt mutatják 

ugyanakkor, hogy a korona mint tárgy a monarchia mint államforma lényegéhez tartozik, és 

ez az uralkodói fejék mint szimbólum minden tekintetben államforma-elhatároló jellegű és 

jelentőségű jelenség. 

Mindezen fejtegetések arra voltak jók, hogy eljussunk a kiindulópontunkra. Abból a 

tényből rugaszkodtunk el, hogy a monarchia és a köztársaság között az államfői hatalom 

jellege, és nem az államfőváltás módja tesz különbséget. Az államfői hatalom jellegét illetően 

koronás és korona nélküli államfői hatalmat különítettünk el egymástól. Az előbbi államfő a 

monarchia, az utóbbi a köztársaság feje. Utóbbiban az államfői tisztség öröklése legfeljebb 

szimbolikus kegytárgyak és a hivatal nemritkán alapvetően fontos velejáróinak (például az 

atomarzenál feletti rendelkezésnek) az átadásával, előbbiben a korona átszállásával, 

áthagyományozásával, öröklésével (végső soron – bár ez elhalasztható, esetleg elhagyható – a 

koronázással) történik.
566

 

A koronázásra nem mint ünnepségre, hanem mint közjogi aktusra tekintünk.
567

A 

beiktatási ünnepségek természetesen egy köztársaság életének ugyanúgy részei, mint egy 

monarchiáénak. Számtalan köztársaság ismer nagyszabású beiktatási ceremóniákat, amelyek 

sokszor órákig tartanak, magasztosak, fontosak és népszerűek is lehetnek egyben, de ilyen 

ünnepségek egy koronázást természetesen nem pótolhatnak, nem helyettesíthetnek, legfeljebb 

emlékeztethetnek rá, mert valójában azt másolják, vagy finomabban szólva az az előképük. 
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Ugyanakkor – mint már szó volt róla – a koronázás egy ténylegesen uralkodó 

monarcha esetében akár évtizedeket is csúszhat, netán egészében is elmaradhat, mint ezt a 

magyar történelem példái is mutatják.
568

Sőt, időnként még király sem kell ahhoz, hogy az 

ország államformája királyság legyen.
569

 

Az is világos ugyanakkor, hogy a köztársaságok – bár rendszerint plebejus mivoltukat, 

demokratikus jellegüket, népi pedigréjüket hangsúlyozzák –, valójában nagyon közel állónak 

mutatkoznak a monarchiákhoz, ha az államfőjükre vetjük pillantásunkat. A külsőségek és a 

szokások, a szimbólumok és a nyelvhasználatok, a mozdulatok és a sóhajok valójában igen 

közel viszik egymáshoz a két államformát, és a hasonlóság az államfő személyében, illetve a 

személye körüli tiszteletben, magasztosságban, ünnepélyességben van. 

Az államfő rendszerint keveset beszél, ritkán szól, fontosakat hallgat és fontoskodva 

hümmög. Nem bemegy valahová, hanem bevonul oda. Nem lép, hanem ellép. Nem int, hanem 

integet. Nem javasol, hanem kinevez (ez a magyar államfőre nem vonatkozik, sajnos). Nem 

politizál állandóan, mert őt szeretik. 

Az államfő általában arisztokratikus alkat (kivéve talán a legújabb dél-amerikai 

államfőket), akár köztársaság, akár monarchia élén áll. Az államfő éppenséggel általában áll, 

szerepel, szimbolizál, megtestesít, megjelenít, kifejez. Közjogilag az a szerepe, hogy legyen. 

Vagyis álljon – fennálljon, létezzék, ott legyen, jelen legyen, elindítson, befejezzen –, 

képviselje a folyamatosságot, a méltóságot, a nagyságot, a komolyságot, az emelkedettséget, 

az ünnepélyességet és a tiszteletreméltóságot. 

Az államfő – minden kormányforma esetén, bizonyos fokig (bár kevésbé) még egy 

elnöki rendszerben is – mindazt jelenti, ami a nép maga. Ő az ország első méltósága, első 

polgára, első embere, a többes szám első személy. Akkor is, ha ezt nem tudja magáról, sőt, 

valljuk be, még akkor is, ha mindez nem is így van. Államfőnek lenni a legnagyobb rang, még 

egy köztársaságban is. 

Ennél fogva egy köztársasági elnök rendszerint reprezentatív palotában lakik, mint egy 

király. Általában nem kell bejárnia a munkahelyére, mert a munkahelye ugyanabban az 

épületben van, mint a lakhelye. Ez a lakhely ráadásul általában ugyanaz, mint az elődjéé volt. 

Ráadásul az elődjétől általában csinos kis ünnepség keretében vette át a hivatalt, az épületet, a 

hatalom kellékeit, netán a ház kulcsait is. Ráadásul rendszerint van saját címere és zászlaja – 

az állami címer és az országzászló mellett. 
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A köztársasági elnök a köztársaságok legmonarchikusabb, vagyis leginkább 

monarchikus intézménye. Ráadásul a legstatikusabb, vagyis a legkevésbé dinamikus, a 

legkevésbé mobil, a legkevésbé megújuló, a legkevésbé „haladó” intézménye. Az elnöki 

hivatal képviseli a kontinuitást, a tradíciót, az állandóságot, vagyis az állam állandóságát, az 

állami lét megszakítatlanságát. 

Az államfő nem azonos az állammal (nem ő az állam), hanem képviseli az államot. 

Valamiképpen a népet is képviseli, sőt nemcsak képviseli, hanem megtestesíti, megjeleníti, 

szimbolizálja. Vagyis az államfő a nép embere, akár köztársaság, akár monarchia élén áll. 

Olyan stabilnak kell lennie (szinte), mint az alkotmánynak. 

Mindebből az világlik ki, hogy egy alkotmányos köztársaság élén álló elnök és egy 

alkotmányos (általában parlamentáris kormányformájú) monarchia élén álló fejedelem között 

kevés különbség van, de e különbség lényegében mind benne foglaltatik a koronában. Vagyis 

tényleg a korona teszi a monarchiát. Ezért mindig a fejet kell nézni (mint mondtuk). 

Ha a fejedelmi fejen nincsen korona, akkor bármilyen fejedelmi legyen is az alak, aki 

az állam élén áll, az államot általában köztársaságnak hívják. Kivéve, ha afféle főkormányzói 

monarchiával van dolgunk. 

Ez az államtípus – a főkormányzói monarchia – hivatalosan aligha létezik, ténylegesen 

azonban a világ tizenöt országa ilyen, köztük jelentős, nagy országok is, ezért – e fejezet 

lezárásaképpen – befejezésül ezzel az államtípussal foglalkozunk röviden.  

A főkormányzói monarchia tényleges monarchia, méghozzá királyság, méghozzá nem 

is akármilyen, hanem a világ egyik tekintélyes, nagy múltú és világpolitikai szempontból is 

fontos királysága. A főkormányzói monarchia mégis sok szempontból – köztük egy lényeges 

szempontból – jobban hasonlít egy köztársaságra, mint a többi monarchia (amelyek 

napjainkban már szintén sok republikánus karakterjegyet viselnek magukon). 

Ezeket a „főkormányzói monarchiákat” – amelyek tehát köztársasági jellegűek – 

ugyanakkor ráadásul nemzetközösségi királyságoknak hívják. Az elnevezés természetesen 

némileg pontatlan, de tekintve, hogy ez a hivatalos megnevezésük, a továbbiakban ezt a 

kifejezést használjuk, amikor ezekről az országokról szólunk. 

Ezek az országok márpedig egy nagyobb nemzetközi közösség részei. E nagyobb 

közösség egészét hivatalosan Nemzetközösségnek hívják, noha a köznyelvben sokan a 

korábban használatos nevén, „Brit nemzetközösség” néven utalnak rá.
570
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Ezen országok közösségébe háromféle ország-típus tartozik. Vannak a 

Nemzetközösségnek olyan tagjai, amelyek monarchiák, és vannak olyan tagok, amelyek 

köztársasági útra léptek. A monarchiákon belül ugyanakkor vannak olyan országok, 

amelyeknek saját uralkodójuk van, és vannak olyan államok, amelyeknek a mindenkori brit 

uralkodó az államfőjük.
571

 

Az országok ez utóbbi csoportját nemzetközösségi királyságoknak nevezik, 

megkülönböztetve őket az önálló nemzetközösségi monarchiáktól és a nemzetközösségi 

köztársaságoktól.
572

 

A nemzetközösségi királyságokban a brit uralkodó az államfő, de – mint majd látni 

fogjuk – természetesen nem brit uralkodóként, hanem az adott állam uralkodójaként.
573

 

Ugyanakkor az adott állam fejeként – tekintve, hogy az ember egyszerre csak egy 

helyen tud lenni – az idő nagy részében nem az adott állam területén tartózkodik, hanem más 

nemzetközösségi királyságok (vagy esetleg más nemzetközösségi tagországok, netán éppen – 

hivatalos látogatáson – Nemzetközösségen kívüli országok) területén, és ezért fizikailag nincs 

jelen az adott állam mindennapi életében.
574

 

A Nemzetközösség tagországaiban ezért a Nemzetközösség fejének állandó 

képviseletre van szüksége. A nemzetközösségi királyságokban ezt a képviseletet – általában – 

a főkormányzó látja el.
575

A főkormányzót – főszabályként – maga az uralkodó nevezi ki.
576

Ha 

az adott állam föderatív berendezkedésű, akkor – ugyancsak főszabályként – általában az a 

norma, hogy a szövetséget alkotó tagállamok élén álló kormányzókat (e tisztségnek változatos 

nevei ismertek) ugyancsak egyenesen ő nevezi ki.
577

 

Az utóbbi időkben szinte teljesen általánossá vált, hogy a főkormányzót (vagy adott 

esetben a tagállam kormányzóját) az uralkodó nem saját ötlete alapján, hanem – ahogyan 

minden döntésében tanácsra jár el – természetesen tanácsra, méghozzá az adott állam 

miniszterelnökének tanácsára, javaslatára, jelölése alapján nevezi ki. 
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Az adott állam miniszterelnöke ugyanakkor rendszerint, vagyis általában, és főleg 

újabban, a kivételektől eltekintve – természetesen – nem saját párttársát, egykori iskolai 

osztálytársát, kollégiumi szobatársát, lekötelezettjét, barátját, üzletfelét, beosztottját, 

vetélytársát, politikai szövetségesét, üzleti partnerét vagy annak hozzátartozóját – vagy 

hozzájuk bármiképpen kapcsolódó személyt vagy annak hozzátartozóját – javasolja 

főkormányzónak.
578

 Ellenkezőleg. Javaslata általában egy köztiszteletben álló, az adott ország 

legnemesebb hagyományait legnemesebben megjelenítő, az élet valamely területén érdemeket 

szerzett, tekintélynek örvendő személy kinevezésére irányul.
579

 

Ha figyelembe vesszük, hogy a főkormányzó kinevezésében semmi pártérdek nincs, és 

a személye éppen olyan politikafeletti, mint azé a legfőbb személyé, aki kinevezte őt, akkor 

könnyen beláthatunk bizonyos jelentős összefüggéseket. 

Ha a továbbiakban ugyanakkor azt is megfigyeljük, hogy az egyes országokban az 

utóbbi időkben az egykori arisztokratikus, brit eredetű, sok esetben egyenesen Londonból 

érkezett (protestáns, férfi) főkormányzók helyét fokozatosan felváltotta a helyi értelmiségből 

kiválasztott, nem a felsőbb osztályokat képviselő főkormányzók személye, akkor további 

különös megállapításokra ragadtathatjuk magunkat. 

Ha mindehhez még azt is hozzávesszük, hogy az itt vizsgált országokban a monarchia 

társadalmi népszerűsége – kisebb-nagyobb hullámokat verve természetesen, de alapvetően 

mégiscsak – viszonylag töretlen, akkor néhány jellegzetes következtetés levonását is 

megengedhetjük magunknak. 

Ezek az összefüggések, megállapítások és következtetések azonban nem itt tárandók 

fel, illetve teendők meg vagy vonandók le. Ebben a fejezetben bennünket az államformák 

közötti elhatárolás érdekel, ezért csak az ezt szolgáló összetevőkre koncentrálunk. 

Ebben a vonatkozásban azt állítjuk, hogy a nemzetközösségi királyságok – az 

„anyaország” Nagy-Britanniát leszámítva – kvázi-köztársaságokként működnek. Állításunk 

azonban ennél nagyobb igényű, hiszen egyenesen úgy tarjuk, hogy a nemzetközösségi 

királyságok sikeresen vegyítették egymással a monarchikus és a köztársasági államforma 

elemeit, és úgy funkcionálnak, mintha köztársaságok lennének, miközben egyértelműen 

monarchiáknak tarthatók. 

E tétel megmagyarázása érdekében elsőként arra a tényre utalunk, amely jelen 

értekezést leginkább foglalkoztatja, vagyis az államfőváltás módjára. Ezen a ponton ugyanis 
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újból emlékezetnünk kell e dolgozat egyik legfontosabb problémájára, az államfőváltás 

republikánus nehézségeire, amellyel egy köztársaság a jelek szerint legfeljebb korlátozottan 

tud mit kezdeni.
580

 

A köztársaságok által nehezen kezelt államfőváltási probléma általában abban áll, 

hogy köztársaságokban időről időre államfőt kell választani, holott a dolog egyszerűbben is 

mehetne, ha az államfőváltások trónutódlással történhetnének, mint a monarchiákban, de 

ilyesmire egy köztársaságban nincs lehetőség. A köztársaságok azzal a nehézséggel küzdenek, 

hogy az államfőváltásokat periodikussá kell tenniük és az államfői posztot – jobb híján – 

választással kell betölteniük, mert (ha már a trónutódlás egyszerűbb módjáról a dolog 

természete miatt le kell mondaniuk) ennél jobb megoldást aligha találhatnak.  

A választás ugyanakkor a nemzetet megosztó procedúra, és a legkevésbé sem a 

társadalmi kohéziót, békét és egységet szolgálja, hanem a szembenállást, a politikai versenyt, 

a véleménykülönbségek felnagyítását és transzparenssé tételét segíti elő, márpedig ez nem 

feltétlenül kívánatos, ha az államfői pozíciónak éppen a nemzeti egység szimbólumává kell 

válnia. 

A politikai versengések tiszta és világos szabályokkal megvívott, szabad és 

tisztességes küzdelme ugyanakkor a társadalom érdekében áll. Kérdés azonban, hogy e 

küzdelemnek tényleg éppen az államfői pozícióért kell-e folynia, midőn az államfőtől a 

legtöbb esetben politikai semlegességet, ünnepélyességet, a napi rutinon való 

felülemelkedettséget várunk el. 

Ezért azt kell mondanunk, hogy az államfői pozícióért folytatott politikai versenynek 

legfeljebb a prezidenciális kormányforma keretei között van létjogosultsága (bár az 

elnökválasztásban megmutatkozó pártérdek érvényesítése az elnöki rendszerekben is sokszor 

álságos vagy kérdéses), míg más kormányformákhoz az államfőválasztás politikaiverseny-

jellege kevésbé illik vagy passzol, még ha a Föld – és elsősorban Európa – számos 

parlamentáris kormányformájú állama a nép által közvetlenül választott államfő pozícióját 

konstituálta is a maga alkotmányában.
581

 

Ez a probléma azonban ezen a helyen kevéssé foglalkoztat minket, mert a nehézségek 

érzékeltetésének a köztársasági államfőváltások bemutatásakor kell teret kapnia, míg itt a 

monarchiák államfőváltásait vesszük számba. Ezen a ponton annak kijelentése szükséges, 

hogy a nemzetközösségi királyságok a jelzett problémát sikeresen megoldották. 
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 Vö: Az elbeszélés nehézségei. (Az objektivitásra törekvés időnként közjogi preferenciák bevallásával jár.) 
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 Más kormányformájú országokról már nem is szólva, hiszen az államfői hatalom jelegéről fentebb 

elmondottak a fél-prezidenciális és a kollegiális kormányzati rendszerű országokra éppúgy vonatkoznak, mint a 

parlamentáris rendszerekre. 
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Mint ismert, a nemzetközösségi királyságok egytől-egyig parlamentáris 

berendezkedésű államok. Államfőjük – ideális esetben – reprezentatív és alkotmányos 

funkciókat egyaránt betöltő, politikailag semleges, pártokhoz nem tartozó és nem húzó, 

személyes politikai szimpátiáit nem hangoztató, a nemzet egységét és a közakaratot kifejező 

államfő, akit olyan ember képvisel, akiről ugyanez mondható el. Tekintve, hogy ezen 

országok államfője – a brit uralkodó – nagyon ritkán tartózkodik az adott országban, hiszen 

állandó jelleggel a legrégebbi királyságában (Nagy-Britanniában) székel, fontos, hogy az ő 

képviseletében olyan személy járjon el helyette a napi ügyekben, továbbá a reprezentációs és 

az alkotmányos funkciókban is, aki méltó arra a szerepre, amelyet az uralkodónak el kell 

látnia. Ezért a főkormányzó kiválasztásának nagy körültekintéssel kell történnie. A 

kiválasztás részleteiről lentebb szólunk, itt a tényt rögzítjük.  

A nemzetközösségi királyságokban rendszeres időközönként – az újabban kialakult 

gyakorlat alapján rendszerint ötévente – cserélődik az államfőt reprezentáló főkormányzó 

személye, de ezt a váltást (kevés kivételtől, „előválasztástól” eltekintve) általában választás 

nélkül bonyolítják le, vagyis az adott ország köztiszteletben álló egy-egy személyisége 

választás nélkül kerül a főkormányzói székbe, anélkül tehát, hogy a pozíció politikai 

versenynek lenne kitéve. A nemzetközösségi királyságok meg tudják úszni (vagy spórolni) az 

államfőválasztás procedúráját, miközben a tényleges államfői jogosítványokat a gyakorlatban 

napi rendszerességgel ellátó államfői képviselő egyfajta kvázi-köztársasági elnökként 

funkcionál, vagyis olyan személyként, aki maga nem visel koronát, noha a koronát képviseli, 

s ekként képes betölteni azt a funkciót, amelyet köztársasági államforma esetén egy 

parlamentáris kormányformájú köztársaság elnöke töltene be. 

A nemzetközösségi királyságok azért számítanak majdnem-köztársaságoknak, mert 

államfőjük képviselőjévé mindig az adott ország polgára, a szóban forgó királyság egy 

állampolgára válik. A kvázi-köztársasági jelleget mutatja az is, hogy az ekként hatalomba 

került főkormányzó nem koronás államfő, vagyis – bár rendszerint hivatalosan, sőt 

ünnepélyesen beiktatják – természetesen nem koronázzák meg, s maga nem is származik sem 

királyi, sem hercegi, sem főúri, sem más előkelő családból, bár a pozícióból természetesen 

arisztokraták sincsenek kizárva, sőt a korábbi századokban előny volt a magas származás. A 

köztársasági bukét erősíti az a tény is, hogy a főkormányzó hivatalát nem életfogytiglan vagy 

meghatározatlan ideig, hanem – újabban – már-már fix terminusra, szinte előre 

meghatározottan végleges, mérhető, időben véges mandátummal, rendszerint átlagosan öt 

évre tölti be. Végül az is köztársasági zsánert kölcsönöz a tisztségnek, hogy napjainkban a 

főkormányzó afféle one-of-us karakter, mintha egy volna a polgárok közül, sőt újabban 
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mintha kifejezett törekvés volna arra, hogy a helyi lakosságot, a népet szimbolikusan is 

képviselő, alsóbb osztálybeli, bevándorolt, hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó és 

mindenekelőtt nő is válhasson főkormányzóvá az adott országban. 

A nemzetközösségi királyságok sok esetben sokszínűek, multikulturálisak és 

többnemzetiségűek, s minderre büszkék is, hiszen identitásukat ez a tény is nagyban 

meghatározza. Márpedig amilyen az ország, olyannak kell lennie az államfőjét reprezentáló 

főkormányzónak is, hogy személyében és szimbolikusan is kifejezhesse a nemzet 

sokszínűségében megmutatkozó egységét. 

Csakhogy a nemzetközösségi királyságok nem köztársaságok. A főkormányzó ugyanis 

bármilyen reprezentánsa legyen is népének, ő elsősorban nem a népet képviseli, hanem az 

uralkodót (jelen esetben II. Erzsébet királynőt).
582

 Természetesen az adott ország 

képviseletében jár el az adott országban és külföldön is, de a fő rendeltetése az, hogy a saját 

hazájában jelenítse meg az uralkodói akaratot, reprezentálja a távol lévő uralkodót azon okból 

kifolyólag, hogy az uralkodó nem tud fizikailag állandóan jelen lenni az adott országban, 

mutassa fel a királynői szándékot, és járjon el úgy, ahogyan maga a királynő járna el, ha 

helyben volna. 

A főkormányzó tehát úgy fejezi ki nemzete egységét, ahogyan ezt az uralkodó 

reprezentánsaként teheti meg. A királynő képviseli a népet, ő pedig a királynőt. Ez a 

nemzetközösségi királyságok titka. 

Aki ezt a titkot nem ismeri fel, az nem érti meg a nemzetközösségi királyságok 

természetét. Ha a múltban akadt példa arra, hogy egy nemzetközösségi királyság 

diszfunkcionálisan működött, akkor ez éppen azért történhetett meg, mert a szereplők éppen 

ennek a titoknak a természetrajzát nem akarták vagy nem voltak képesek felfogni. 

A Nemzetközösség történelme jó pár esetet ismer, amikor szerepzavar következtében 

döccent meg a gépezet, vagy korábban nem tapasztalt – precedens nélküli – szituációban 

kellett megfelelő döntést hozni. A legújabb példa Kanadából való, ahol 2008-ban (mint erről 

később még lesz szó) valóságos nemzeti alkotmányjogi diskurzus robbant ki abból, hogy az 

akkori főkormányzó vonakodott teljesíteni a miniszterelnöknek a parlament ülésének 

elhalasztására irányuló indítványát. A főkormányzó természetesen – bár nem volt rá 

joggyakorlat – helyesen tette, hogy szakértőkkel konzultálva jól megfontolta a döntést.
583
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 Ezért a főkormányzó helyesen teszi, ha állandó kapcsolatot létesít a királynővel, tájékozódik és tájékoztat – ez 

egyik legfontosabb alkotmányos kötelezettsége, ez tisztségének raison d’etre-je. 
583

 Az esetről és következményeiről másutt még beszámolunk. Itt mondjuk el ugyanakkor, hogy Kanada – 

szövetségi állam lévén – természetesen ismeri az egyes tartományok élén álló kormányzói (kanadai terminussal: 

alkormányzói) intézményt is. A szövetség élén álló főkormányzónak jogában áll megtagadni a szentesítést a 
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A legsúlyosabb eset azonban 1975-ben történt Ausztráliában. Az akkori főkormányzó 

– a korábban éppen az akkori miniszterelnök által a királynőnek kinevezésre javasolt Sir John 

Kerr – nem vette figyelembe Whitlam miniszterelnök azon indítványát, hogy oszlassa fel a 

felsőház felét, ezzel szemben menesztette Whitlamet és feloszlatta az alsóházat.
584

 Ez 

példátlan alkotmányos válságot idézett elő, melynek következtében valójában a „ki uralkodik 

Ausztráliában?” kérdés merült fel a legélesebben.
585

 

A főkormányzó lépésével ugyanis a királynő nemhogy nem értett egyet, de módja sem 

volt kifejezni esetleges egyet nem értését, mert a döntésről mit sem tudott. Később Kerr a 

hamarosan megjelent emlékirataiban maga vallotta be, hogy a saját feje után ment, a királynőt 

nem tájékoztatta a tervéről. Márpedig ha ez így van, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy ki 

Ausztrália államfője, hiszen az eset nyomán már nem csupán kvázi-köztársaságról, vagy 

ellenkezőleg, éppen főkormányzói monarchiáról, hanem egyenesen egyfajta 

főkormányzóságról („governor-generalate”) kell beszélnünk.
586

 

Ugyanakkor az eset másnapján a már feloszlatott alsóház elnöke azt kérte közvetlenül 

a királynőtől, hogy őfelsége helyezze vissza a menesztett miniszterelnököt, és ezzel oldja meg 

a válságot. Erre a lépésre természetesen nem került sor, de a királynő titkárának válaszlevele 

az uralkodói közbeavatkozás megtagadásának indokolásaképpen olyan kincs, amely a 

Nemzetközösség alkotmányának ismerőit és a brit alkotmány szeretőit joggal tölti el 

gyönyörűséggel.
587

 

                                                                                                                                                         
szövetségi parlament által elfogadott – még ki nem hirdetett – törvények esetében, vagyis vétójogával élhet, de 

módja van arra is, hogy a királynő döntésére bízza a szentesítés megtagadását. Ez utóbbi esetben a királynőnek 

két év áll rendelkezésére ahhoz, hogy a királyi aláírást és proklamációt megtagadva azt érje el, hogy a törvény 

sose léphessen életbe. Kanada modern történetében sohasem volt példa arra, hogy a főkormányzó ne írt volna alá 

egy elfogadott szövetségi törvényt. Arra azonban volt példa, hogy egy tartomány kormányzója ekként 

akadályozza a tartományi törvényhozás akaratának érvényesülését. Ebben az esetben ugyanakkor a végső döntés 

nem a királynőé, hanem a főkormányzóé. Legutóbb 1961-ben fordult elő, hogy egy tartományi alkormányzó 

(Saskatchewan tartomány kormányzója) ilyen ügyben fordult a főkormányzóhoz. 
584

 Az eset megértéséhez annak ismerete szükséges, hogy Ausztráliában – az Egyesült Királyságban működő 

Lordok Házával ellentétben – a felsőházat is választják (igaz, más választási szisztémával, mint a 

képviselőházat), méghozzá politikailag igencsak kiélezett versenyben, és – talán részben ebből következően – a 

törvényhozásban és a kormány ellenőrzésében is jelentős szerepet játszik, miáltal jelentősen megbontja a 

többségi demokrácia-modellre jellemző egységet. A problémát nem kis mértékben az okozza, hogy a 

szenátusban sok esetben eltérő politikai többség alakul ki az alsóházéhoz képest, és ez komolyan megnehezíti a 

kormányzást. Ráadásul – igencsak különös módon – a felsőház is feloszlatható, pontosabban annak csak a fele, 

ugyanis a szenátus hatévenként újul meg teljesen, de felerészben háromévente, hiszen a szenátusi helyek felére 

nézve háromévenként tartanak választást (az alsóházi mandátum teljes hossza ugyancsak három év, de 

rendszerint előrehozott választásokkal sok esetben megrövidül a ciklus). A felsőház különös alkotmányos 

helyzetére lásd: EGEDY Gergely: Ausztrália története, Aula, Budapest, 2000, p. 357. 
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 A kérdést a korabeli vitákra hivatkozva Egedy Gergely teszi fel, joggal, lásd: EGEDY Gergely: Ausztrália 

története, Aula, Budapest, 2000, pp. 355-356. 
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 A kifejezést Egedy Gergely idézi. EGEDY Gergely: Ausztrália története, Aula, Budapest, 2000, p. 356. 
587

 Az esetet – jelentőségéhez mérten – bőségesen ismerteti Vernon BOGDANOR: The Monarchy and the 

Constitution című – többször idézett – alapművében és Egedy Gergely ugyancsak többször hivatkozott 
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„Mi úgy látjuk itt” – szól a levél –, „hogy az ausztrál alkotmány a koronát illető 

jogosultságokat egyértelműen az Ausztrália királynőjét képviselő főkormányzó kezébe 

helyezte. Az egyetlen személy, akinek joga van arra, hogy valakit Ausztrália 

miniszterelnökévé nevezzen ki, az a főkormányzó, és a királynő nem vehet részt azokban a 

döntésekben, amelyeket a főkormányzónak kell az alkotmánnyal összhangban meghoznia. 

Őfelsége, Ausztrália királynője nagy érdeklődéssel és figyelemmel kíséri a canberrai 

eseményeket, de nem lenne helyes, ha személyesen avatkoznék be (it would not be proper for 

her to intervene in person) olyan ügyekbe, amelyeknek az intézését az alkotmány világosan a 

főkormányzó jogkörébe utalta.”
588

 

A világos megoldás tehát a konzultáció, az állandó kapcsolat, a tájékozódás és 

tájékoztatás, s ezáltal a folyamatos virtuális jelenlét, minek következtében a főkormányzó a 

brit történeti alkotmány legszebb hagyományai szerint teljes felhatalmazással járhat el, és 

csak ő járhat el, de az államfő nem ő maga, hanem a brit uralkodó, akit ő teljes 

felhatalmazással képvisel. Ez az egyetlen helyes felfogása az alkotmányos helyzetnek. 

A nehézségeket legfeljebb az okozza, hogy Ausztráliának, csakúgy, mint Kanadának – 

szemben Új-Zélanddal, vagy magával az Egyesült Királysággal – van írott, kartális 

alkotmánya, ahogy a világ legtöbb államának a Földön. Márpedig a brit történeti alkotmány 

legnemesebb hagyományai kétség kívül a brit történeti alkotmány alapján érvényesülhetnek 

leginkább, az pedig legfeljebb csak részben (igaz, nagy részben) van leírva, egy jelentős (bár 

talán kisebb) részében viszont nincs leírva sehova. 

Ez azonban olyan kérdés, amellyel nem itt foglalkozunk, mert mielőtt – az 

államfőváltás szempontjából – néhány nemzetközösségi királyságot tüzetesebben szemügyre 

vennénk, a következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a világ országai közül hányat 

számíthatunk a monarchiák közé, és ezen országokban milyen elvek szerint történik az 

államfőváltás. Ennek a kérdésnek a tisztázását tartjuk feladatunknak a következő fejezetben. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
munkájában, melynek jelzett oldalain az ausztrál politikai berendezkedés kiváló politikatudományi elemzését 

adja, vő: EGEDY Gergely: Ausztrália története, Aula, Budapest, 2000, pp. 355-362. 
588

 A levél e részletét kitűnő magyar fordításban közli EGEDY Gergely: Ausztrália története, Aula, Budapest, 

2000, p. 356. 
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MONARCHIÁK ÉS URALKODÓVÁLTÁSOK VILÁGSZERTE 

  

 

Ennek a dolgozatnak ebben a részében arra teszünk kísérletet, hogy – teoretikus 

kérdéseket most nem érintve – meghatározzuk, milyen országok sorolhatók „a világ 

monarchiái” közé. Miután tisztázni igyekeztünk, hogy nagyjából milyenfajta országok 

számítanak monarchiáknak, és mely országok esnek ki egyértelműen ebből a körből, célszerű 

néhány további kategóriát is felállítanunk. Talán nem kell indokolni, hogy először érdemes 

földrajzi szempontból is szemügyre venni a világ monarchiáit. 

Ami mindenekelőtt az úgynevezett nemzetközösségi királyságokat illeti, ezek a 

földgolyó szinte valamennyi térségében és minden kontinensén megtalálhatók. Ismeretes, 

hogy tizenhat – illetve Nagy-Britannián kívül tizenöt – nemzetközösségi állam fogadta el a 

brit uralkodót saját uralkodójának is, köztük Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Jamaica, Pápua-

Új-Guinea és számos karibi és óceániai szigetország. 

Bizonyos fokig külön kategóriát képezhetnek az iszlám monarchiák, ezek Észak-

Afrikától egészen Ázsiáig megtalálhatók, de többségük az Arab-félszigetre koncentrálódik. 

Afrikában Marokkó képviseli az iszlám monarchia típusát; a Közel-Keleten Jordánia, Szaúd-

Arábia, Omán, az Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Bahrein és Kuvait; Ázsiában Malajzia és 

Brunei a képviselői. Jellemzőjük az abszolutisztikus kormányzás, bár néhány ilyen országban 

– mint hamarosan szó lesz róla – bevezettek alkotmányokat. 

Kelet-Ázsiában van a már említett Malajzia és Brunei, mint iszlám monarchiák, de 

rajtuk kívül alkotmányos monarchiák is működnek a világnak ezen a részén; itt található 

Bhutan, Thaiföld, Kambodzsa, valamint a legismertebb monarchia: Japán. Ezek 

berendezkedése már megfelel az európai alkotmányos monarchiák feltételeinek, és itt 

található jelenleg az egyetlen császárság is a világon, Japán. 

Afrika déli vidékén két apró monarchia fekszik: Szváziföld és Lesotho, valamint 

Óceánia szívében Tonga. Utóbbi kettő alkotmányos keretek között működik, míg 

Szváziföldön az abszolutizmus maradt meg. Mind a három keresztény állam, így Szváziföld, 

noha abszolutisztikus állam, távol áll az iszlám monarchiáktól. 

Azok a monarchiák, amelyeknek hivatalos államvallásuk az iszlám, általában vagy 

olyan abszolút monarchiáknak tekinthetők, amelyekben az alkotmányosság kevéssé 

érvényesül, vagy olyan alkotmányos monarchiáknak, amelyekben a parlamentáris gyakorlat 



246 
 

érvényesül kevéssé. Az előbbi csoportba Brunei, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Omán 

és Szaúd-Arábia tartozik, míg az utóbbiba Bahrein, Bhután, Jordánia, Kuvait és Marokkó, 

vagyis mindkét csoportban öt-öt országot találunk, és egyaránt négyet-négyet a világ nyolc 

arab monarchiája közül (Brunei és Bhután természetesen nem arab országok). 

Iszlám monarchiák ugyanakkor természetesen e világon túl is léteznek, hiszen 

Malajzia egyértelműen muzulmán ország, de több más monarchiában is gyakorolják az iszlám 

vallást – legalábbis a bevett vallások egyikeként. 

A monarchiákra mindazonáltal általában az államvallás a jellemző, vagyis olyan 

vallás, amelyet az állam hivatalos vallásként ismer el, illetve jelenít meg, és maga az uralkodó 

is ehhez a valláshoz tartozik, nemritkán e vallás vezetője éppen. Azt kell mondanunk, hogy 

szinte minden nagyobb vallás esetén találunk olyan államot – általában monarchiát –, 

amelyben egy vallás képezi az államegyházat (mint ismert, Európa monarchiái többnyire 

ugyancsak besorolhatók ebbe a körbe).
589

 

A vallás kérdéseivel itt nem foglakozván az jelenthet nehézséget, hogy miként 

rendelhetők az egyes monarchiák az egyes fogalmi kategóriákhoz. Valójában abszolút 

monarchiának számít a földgolyón szám szerint hat ország, hiszen ezekben az országokban a 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom is az örökletes monarcha kezében van, és ezt a hatalmat 

legfeljebb a hagyományok korlátozzák. Brunei, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Omán, 

Szaúd-Arábia és Szváziföld feltétlenül ebbe e csoportba tartozik. 

Ugyanakkor a világ további hat országa olyan monarchiának tekinthető, amelyben a 

monarcha abszolút hatalmát hatékonyan korlátozza az alkotmány, de a végrehajtó hatalom 

politikai felelőssége csak áldozatok árán, döcögősen, nehezen vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető. Ezekben az országokban a törvényhozó hatalom a nép által közvetlenül 

választott törvényhozó testület és az örökletes államfő között nemcsak formálisan van 

megosztva, a végrehajtó hatalom pedig ténylegesen is megoszlik a törvényhozó testület által 

választott kormányfő és az örökletes államfő között. Az országoknak ebbe a körébe sorolható 

Bahrein, Bhután, Jordánia, Kuvait, Marokkó és Tonga. 

Ezeken túl a földgolyóbis további húsz országa olyan alkotmányos monarchiának 

számít, amelyben – formálisan bármiképpen fogalmazzon is az alkotmány – a tényleges 

törvényhozó hatalom valójában is a nép által közvetlenül választott törvényhozó testület 
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 A különböző uralkodók államvalláshoz vagy az állam legelterjedtebb vallásához való viszonya viszonylag 

ismert. A brit uralkodóról azonban az elterjedt tévhittel szemben az mondható el, hogy csupán az anglikán 

egyháznak feje, a skót presbiteriánus egyháznak nem, csupán legfeljebb maga is presbiter, de egyébként is 

legfeljebb Anglia és Skócia egyházához van köze, Wales és Észak-Írország egyházának pedig nem tagja, már 

csak azért sem, mert az utóbbi országrészeknek nincs is államvallásuk.  
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kezében van, a végrehajtó hatalom pedig a törvényhozó testület által ellenőrzött kormány 

kezében összpontosul, miközben az államfői feladatot ellátó örökletes monarcha valójában 

politikailag inkább jelképes, bár közjogilag megkerülhetetlen szerepet tölt be. Az országoknak 

eme hosszú sorát Antigua és Barbuda, Ausztrália, a Bahama-szigetek, Barbados, Belize, 

Grenada, Jamaica, Japán, Kambodzsa, Kanada, Lesotho, Malajzia, Pápua Új-Guinea, Saint 

Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, a Salamon-szigetek, Thaiföld, Tuvalu, valamint 

Új-Zéland alkotja. 

Az elterjedt magyar terminológia az országoknak a fentiekben elsőként említett 

csoportját abszolút monarchiáknak, a második csoportba sorolt országokat alkotmányos 

monarchiáknak, a harmadik csoport országait pedig parlamentáris monarchiáknak tartja, de 

nekünk alkalmunk volt már szólni arról, hogy ezt a terminológiát pontatlannak, sőt bizonyos 

fokig károsnak ítéljük. Az mindenesetre világos, hogy az abszolút és az alkotmányos 

monarchiák között jelentős különbség tehető, a parlamentáris kormányrendszert bevezetett és 

be nem vezetett, netán e kormányformát fogyatékosságokkal, illetve helyi sajátosságokkal 

működtető alkotmányos monarchiák között ugyanakkor a választóvonal a legtöbb gyakorlati 

esetben nem egyértelmű. 

A valóság azonban természetesen még ennél is bonyolultabb, hiszen valójában az 

abszolút és a nem abszolút monarchiák között sem lehet mindig egyértelmű különbségeket 

tenni. Inkább úgy áll a helyzet, hogy időnként e kategóriák közötti széles sávban sok ország 

csúszhat az egyik csoportból a másikba és viszont, a két kategória közötti széles sávot ezzel a 

mozgással is tovább szélesítve. 

Ez a tény is arra a gyengeségre mutat rá, amelytől a fenti kategóriák mindegyike 

szenved, hiszen egyik kategóriát sem lehet maradéktalanul körülírni, körbekeríteni, vagy 

pontosan definiálni. Alkalmunk volt már kijelenteni, hogy ezeket a kategóriákat a magunk 

részéről önkényeseknek, cizellálatlanoknak és mondvacsináltaknak tartjuk, amelyek nem 

tájékoztatnak, vagy legfeljebb csak sok pontatlansággal tájékoztatnak az adott országok 

jellegéről. Megértésükhöz nem elegendő az alkotmányokból kiindulni, hiszen – mint jeleztük 

– az alkotmányok (ha vannak) legtöbbször a formális, hagyományos, öröklött, klasszikus, 

statikus helyzetet írják le, nem a tényleges állapotot, a valóságos, dinamikájában érthető és 

ténylegesen érvényesülő gyakorlatot. 

E kategóriák felhasználásával mindenesetre ott tartunk, hogy huszonhat ország áll 

szemben hattal, vagyis az alkotmányos (esetleg parlamentáris kormányformájú) monarchiák – 
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közülük számosan demokráciák – többségben vannak a tekintélyelvű rezsimekkel szemben.
590

 

A kárhoztatott kategóriák elhagyásával pedig ott járunk, hogy a világ Európán kívüli részén 

pillanatnyilag harminckét monarchia van. 

Hamarosan megvilágítjuk, hogy valójában még ez a szám sem egyértelmű, és az 

átmeneti és különleges esetek száma továbbra is jelentős, most azonban annyit kell 

leszögeznünk, hogy a világ népességének kicsiny része él monarchiákban, és ezen országok 

száma is elenyésző a köztársasági berendezkedésű országokhoz képest. A Föld népességének 

legnagyobb része ma köztársaságokban él. 

A világ monarchiáinak szám szerint igen jelentős része ugyanakkor nem egzotikus 

vidékeken, hanem a vén kontinensen, Európában található (az európai országok közül nyolc 

nagyobb ország, közöttük hét királyság és egy nagyhercegség, valamint további négy mini-

állam számít valamilyen formában monarchiának, vagyis összesen tizenkét állam sorolható 

ide). 

A Föld egészét tekintve ugyanakkor a fennmaradó harminckét országból tizenötnek 

nem helyi, hanem európai uralkodója van (ezekben az országokban a mindenkori brit 

uralkodó látja el az államfői feladatokat az általa kinevezett helyi képviselőjén, a 

főkormányzón keresztül – amint már szó volt róla, az e körbe sorolt országokat 

nemzetközösségi királyságoknak nevezzük). 

A nemzetközösségi királyságok, mint már jeleztük, afféle kvázi-királyságok, és bár 

kétség kívül monarchiáknak számítanak, nem tekinthetők a Föld klasszikus királyságainak, 

így a klasszikus, helyi monarchiák számából levonhatók. A fennmaradó tizenhét országból 

további öt ország tagja a Nemzetközösségnek (ezen országok helyi monarchiák, de mint 

nemzetközösségi tagok, elismerik a brit uralkodót a Nemzetközösség fejének), így 

voltaképpen ezzel az újabb levonással már nem több, mint csupán tizenkét monarchia marad, 

amelyekről külön kategóriaként beszélhetünk. Ezen országokról, vagyis összesen tizenkét 

államról mondható el, hogy olyan monarchiák, amelyeknek közjogi értelemben nincs közük 

Londonhoz. 

Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ugyanakkor – mint már jeleztük – éppen 

harminckét olyan köztársaság is létezik a világon, amelyeknek a Nemzetközösség 

tagállamaiként van közük Londonhoz, vagyis ezen országok – köztársaságok lévén – nem 

növelik ugyan a monarchiák számát, de egy monarchát ismernek el az általuk is alkotott 

Nemzetközösség vezetőjének. 
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 Ezzel nem állítjuk, hogy a nevezett országok mind demokráciák lennének, csak azt szögezzük le, hogy a világ 

demokráciáinak száma meghaladja a nem demokráciáknak számító országok számát. 
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A világ monarchiáinak számát azonban már csak azért sem tudjuk igazán pontosan 

meghatározni, mert számtalan olyan különös megoldással, egyedi esettel találkozunk a Föld 

különböző országaiban, ahol nehéz megállapítani, hogy valójában milyen államformával is 

van dolgunk. 

A legérdekesebb esetek kétségkívül azok, amikor egy meglévő államon belül találunk 

– valójában – afféle (nevezzük így) al-monarchiákat. Az esetek nagy többségében ezek élén 

valódi hatalommal nem rendelkező „államfők”, monarchák állnak, akiknek státusát az állam 

(a központi állam) ily módon ismeri el. Ennek az elismerésnek több módja és több oka lehet. 

Az Egyesült Arab Emirátusok és Malajzia esete világos, hiszen itt az ország eleve 

szövetség, amely tagállamokból áll, az előbbi országban hét emirátus, míg az utóbbiban kilenc 

szultanátus van. 

Afrikában azonban számos sajátos esettel találkozunk. Mint ismeretes, az afrikai 

kontinens messze legnépszerűbb államformája a köztársaság, olyannyira, hogy afrikai 

monarchiát ma már szinte alig tudunk megnevezni.
591

 Több afrikai ország elismer ugyanakkor 

a saját területén hagyományos törzsi királyságokat. Beninben egy, Dél-Afrikában egy, 

Kongóban kettő, Ghánában kettő, Nigériában nyolc, Ugandában öt, Zambiában pedig egy 

ilyen hagyományos királyság létezik. 

Ez a sajátos „elismerés” (recognition) ugyanakkor Afrikán kívül is további néhány 

országban megtalálható. Ilyen rendszer működik a távol-kelet és Óceánia egyes pontjain. 

Indonéziában például tizenöt szultánság van elismerve, közülük az egyik tényleges 

hatalommal is rendelkezik. 

Indonézia, mint ismeretes, köztársasági államformát működtet, de a szövetséget alkotó 

területi egységek között „monarchiákat” is találunk. Ráadásul az ország összesen 

harminchárom közigazgatási egysége közül az egyik, Yogyakarta valóságos monarchiának 

tekinthető, vezetője a mindenkori yogyakartai szultán. Indonézia tehát valójában a területén 

működő egyik történelmi szultanátus államfőjét afféle közigazgatási vezetőnek tekinti, s ezzel 

az állami elit valóságos hatalommal rendelkező tagjának ismeri el. 

Némileg hasonló, de közjogi jellegében nagyon is eltérő eset az új-zélandi példa. Új-

Zéland, mint jeleztük, monarchiaként működik, méghozzá nemzetközösségi királyságként, 

vagyis államfője a mindenkori brit uralkodó, akinek képviseletében az ország élén az általa 

kinevezett főkormányzó áll. Új-Zélandon azonban hivatalosan is elismert a maori király, mint 

a maori őslakosok vezetője. Ebben a tekintetben tehát azzal a sajátossággal találkozunk, hogy 
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 Északon Marokkó, délen Szváziföld és Lesotho sorolható ide. 
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a főkormányzói hivatal alatt a monarchia már említett inherens arisztokratikus jellegéből 

adódóan elismer tradicionális hatalmakat, bár ez a hatalom névleges, szimbolikus, de 

garantált, és a jog által védett. 

Ugyanakkor az indonéziai példától eltérően a maori király nem közigazgatási 

vezetőként, csak afféle területi-etnikai érdekképviselőként járhat el az általa vezetett közösség 

érdekében. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy egy monarchián belüli – valójában 

ténylegesen nem létező, területileg nem egyértelműen meghatározott – al-monarchia státusa 

adott esetben „rangosabb” lehet, mint egy köztársaság területi vezetőjéé, arról nem szólva, 

hogy Új-Zéland egyértelműen demokrácia, míg Indonézia politikai rendszeréről ez azért 

történetének nem minden szakaszában volt elmondható. 

A legfurcsább eset azonban a hagyományosan anti-monarchista Franciaország példája. 

Franciaországnak ugyanis Wallis és Futuna nevű tengerentúli területein a francia 

alkotmányjog hivatalosan elismeri a terület három hagyományos királyságát. 

Az a tény ugyanakkor, hogy egy mai köztársaság korábban monarchia volt, vagy 

esetleg egy mai monarchia egykor köztársaságként működött, nem számít különleges ténynek 

a világtörténelemben. Ami azt illeti – ha eltekintünk néhány eleve köztársaságként, vagy 

éppen eleve monarchiaként létrejött országtól –,
592

a világ számtalan egykori vagy mai 

országát megnevezhetnénk. Az igazat megvallva a világnak talán több országát sorolhatnánk 

ebbe a körbe, mint nem (természetesen Magyarországot is). 

Az államformák tulajdonképpen viszonylag gyakran változnak a világban. Ha arra 

vállalkoznánk, hogy az államformaváltások történetével megismerkedjünk, egy másik 

dolgozatot kellene írnunk, ennek a dolgozatnak ebben a fejezetében tehát – ízelítőként – nem 

az összes ilyen esetet, csak a három legújabb esetet soroljuk fel. 

Ismereteink szerint a legutóbbi ország, ahol a monarchiát eltörölték, Nepál volt. Ebben 

az országban a monarchia eltörlése 2008-ban következett be, miután a trónörökös 

lemészárolta az egész királyi családot, nem hagyva választást Nepál számára az államformát 

illetően. 

Tudtunkkal a legutóbbi ország, ahol az eltörölt monarchiát visszaállították, 

Kambodzsa volt, ahol a kommunisták 1976-ban eltörölték a monarchiát, majd a kommunista 

utódpárt által uralt kormány 1993-ban visszaállította. A történet azonban a szikár tényeknél 

jóval bonyolultabb és véresebb, és inkább az szögezhető le, hogy Kambodzsa történetében 

kifejezetten gyakoriak voltak az államformaváltások. 

                                                 
592

 Ebben a körben a legkülönbözőbb országokat nevezhetjük meg; az első csoportba – mondjuk – az Egyesült 

Államok és Szlovénia, a második csoportba – például – Japán és Belgium sorolható. 
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Az államformaváltás vértelen, békés lebonyolítására pedig Szamoa példáját hozzuk 

fel. Az ország ma parlamentáris kormányformát működtető köztársaság. Ám korábban, az 

1962-es függetlenségtől egészen 2007-ig monarchia volt, méghozzá parlamentáris 

kormányformájú alkotmányos monarchia, a Nemzetközösség monarchikus államformájú 

tagja. 

Nemzetközösségi tagságát fenntartva Szamoa úgy döntött, hogy az utolsó uralkodó, II. 

Malietoa Tanumafili király (1913–2007) halálát követően a következő államfőt már csak 

ötéves időtartamra választják meg, és az államfőnek nem lesznek királyi kiváltságai. Így is 

történt. Azóta az ország államformája köztársaság, az állam élén köztársasági elnök áll, és a 

kormányforma továbbra is parlamentáris.
593

 

Ha ebből a példából messzemenő következtetéseket vonnánk le, szédítő perspektívák 

nyílnának előttünk. Kanada korábbi miniszterelnöke például úgy látta, hasonlóképpen kellene 

egykoron Kanadának is leválnia a monarchiáról, ha a jelenlegi uralkodó, II. Erzsébet egyszer 

majd befejezi uralkodását.
594

 Más nemzetközösségi királyságok vezetői ugyancsak 

megfogalmaztak ehhez hasonló álláspontokat, de az ötletek száma egyébként is végtelen. 

Mi azonban ezeken az oldalakon nem a jövőre vonatkozó esetleges terveket vesszük 

sorra, hanem azokat a módozatokat tekintjük át, ahogyan egy államformaváltás nélküli 

államfőváltás monarchiák esetében történhet, illetve történni szokott. A következőkben a 

ténylegesen megvalósuló eseteket igyekszünk számba venni. 

Amikor ugyanis a világ monarchikus berendezkedésű országainak trónutódlási 

szokásait, hagyományait és gyakorlatát, valamint az uralkodóváltások hatályos közjogát 

vizsgáljuk, érdemes figyelembe venni mindazon tapasztalatokat, amelyek a trónutódlás 

európai tradícióinak tanulmányozásakor felhalmozódhatnak, de érdemes felfigyelni azokra a 

különbségekre is, amelyek óhatatlanul elénk tárulnak, ha az Európán kívüli világra a jelzett 

szempontból egy pillantást vetünk. E szemügyre vétel során ugyanis a természetes 

hasonlóságok mellett egyértelműen kiütközik, hogy a világ Európán kívüli része mennyire 

más világ, és nem járunk el helyesen, ha az egyes országokra csak európai szemmel tekintünk. 

 E dolgozat előző részében részletesen szóltunk az uralkodóváltások európai 

gyakorlatáról, és röviden áttekintettük azt a folyamatot is, amely e gyakorlat kialakulásához 
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 Trinidad és Tobago példáját külön vizsgáljuk egy későbbi fejezetben, de az már itt elmondható, hogy a 

folyamat alapvetően hasonlóképpen zajlott, azzal a különbséggel, hogy Trinidad és Tobago nem 

nemzetközösségi monarchia, hanem nemzetközösségi királyság volt, míg nemzetközösségi köztársasággá nem 

lett. 
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 A konzervatív Stephen Harper úgy tartja, hogy az utolsó „király” a történelemben Elvis volt. E sajátos, vicces 

megjegyzést Harper – egykori ellenzéki vezérként – sorok írójának füle hallatára egy kampánygyűlésen tette. 
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vezetett. A világ Európán kívüli monarchiáinál ugyanakkor ez a gyakorlat csak részben, vagy 

egyáltalán nem érvényesül. 

A monarchiák államfőváltásainak természetesen elvileg több változata lehetséges, 

illetve képzelhető el, de talán jól tesszük, ha megkülönböztetjük egymástól az öröklés útján, 

illetve a választás útján lezajló trónutódlás eseteit. Az előbbi csoportba – az előző fejezetben 

jelzett nehézségek figyelembe vételével – számításaink szerint huszonhat ország, a második 

csoportba pedig további hat ország tartozik a világ Európán kívüli országai közül. 

Örökléssel változik az uralkodó személye Bahreinben, Bhutánban, Bruneiben, 

Japánban, Jordániában, Marokkóban, Ománban, Thaiföldön és Tongában, továbbá – 

lényegében – az Egyesül Arab Emírségekben és – különös módon – Szaúd-Arábiában, 

valamint tizenöt olyan országban, ahol a monarcha személye megegyezik a mindenkori brit 

monarcha személyével.
595

 

Választással változik az uralkodó személye ugyanakkor Kambodzsában, Katarban, 

Kuvaitban, Lesothóban, Szváziföldön és Malajziában, de mindegyik ország különleges 

választási kört és metódust alkalmaz, amint erről hamarosan szó lesz. 

A trónutódlást örökléssel biztosító országok közül csupán néhány, de elvszerűen csak 

egy ország jár el a szeniorátus elve alapján, miközben az összes többi ország a fiúi 

elsőszülöttségi elv alapján biztosítja a trónutódlást. Nem akad ugyanakkor egyetlen ország 

sem, amely az egyenlő elsőszülöttségi elv alapján járna el, vagyis a fiúi és a lányi 

elsőszülöttség egyenlősége alapján állna. Ez a helyzet azonban hamarosan változni fog. 

Ami azt illeti, az európai trónutódlási szabályoknak e dolgozat előző részében vázolt 

elvei egyelőre nem érvényesülnek sem az egzotikus, sem a nemzetközösségi monarchiákban. 

Az előző részben jeleztük, hogy az európai kontinensen az utóbbi néhány évtizedben 

egyértelmű, elsöprő tendenciaként érvényesült az a gyakorlat, hogy a fiúági elsőszülöttségi 

elv helyett az egyenlőségi (fiúi és leányi) elsőszülöttségi elvet vezették be, és ez alól mára alig 

néhány apró kivétel maradt. 

A kivételek között egyelőre Nagy-Britannia is szerepel, de történelmileg belátható 

időn belül az új brit alkotmányozás során a fiúági elsőszülöttség elvét leányágira is 

kiterjesztik, és ezzel nemzetközösségi változásokat is – azokkal egy időben, azokkal 

harmonizálva – előidéznek. Ez a folyamat megindult, eredménye néhány éven belül várható. 
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 Ez utóbbi országok – mint már többször jeleztük – Antigua és Barbuda, Ausztrália, a Bahama-szigetek, 

Barbados, Belize, Grenada, Jamaica, Kanada, Pápua és Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint 

Vincent és a Grenadine-szigetek, továbbá a Salamon-szigetek, valamint Tuvalu, és végül Új-Zéland. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Antigua_%C3%A9s_Barbuda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bahama-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://hu.wikipedia.org/wiki/Belize
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grenada
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pua_%C3%9Aj-Guinea
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_%C3%A9s_Nevis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_%C3%A9s_a_Grenadine-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_%C3%A9s_a_Grenadine-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Salamon-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Z%C3%A9land
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E pillanatban azonban még az mondható el, hogy a nemzetközösségi királyságokban 

fiúi elsőszülöttségi elv alapján öröklődik a (brit) trón. Hasonlóan fiúi elsőszülöttségi elv 

alapján zajlik a trónutódlás további hét országban, Bahreinban, Bhutánban, Bruneiben, 

Japánban, Ománban, Thaiföldön és Tongában. 

A fentieken túl szeniorátusi elv alapján öröklődött a trón három arab országban, vagyis 

azon a szabályon, hogy a trón megüresedése esetén az uralkodócsalád legidősebb tagja veszi 

át a hivatalt, de ma már ez az elv tulajdonképpen csak Szaúd-Arábiában érvényesül, azzal, 

hogy a trón a testvérek között öröklődik, míg Jordániában és Marokkóban az alkotmány ma 

már egyértelműen az elsőszülöttségi fiúági öröklés talaján áll. 

Hasonlóan történik a gyakorlatban a trónutódlás Katarban is, de az elv egészen más – a 

katari trónörököst az emír családja választja meg. Igazából Szaúd-Arábiában ugyancsak így 

biztosítják a trónutódlást – az új uralkodót a királyi család választja meg, de valójában az 

uralkodó nevezi ki. Kuvaitban némileg ehhez hasonlóan egyfajta választási elem is bekerült a 

trónutódlás szabályai közé – ebben a kis országban a mindenkori emír nevezi meg örökösét a 

szokásjog alapján, a kinevezést azonban a parlamentnek jóvá kell hagynia. Lesothóban 

ugyancsak választás előzi meg a trónra lépést – az új uralkodót a hagyományos klánok 

vezetőinek tanácsa választja meg. Kambodzsában ugyanakkor egy, az ország legfőbb közjogi 

méltóságaiból álló speciális testület választja meg és nevezi ki az államfőt. 

Különössége miatt érdemel figyelmet a szváziföldi szabályozás. Szváziföldön a 

mindenkori király halálakor a királyi család eldönti, hogy a király feleségei közül melyiket 

illeti az “Elefántnő” cím (ez bármelyik feleség lehet, kivéve az elsőt és a másodikat), majd a 

kinevezett “Elefántnő” egyik fia új királynak lesz megválasztva (ez lehet bármelyik fia, de 

sosem az elsőszülött fia – általában a második fiú szokott lenni). 

Szváziföldön a király többnejűsége kötelező, ugyanis a hagyomány szerint a királynak 

minden egyes szvázi törzsből választania kell magának legalább egy feleséget. Az első két 

feleséget nem is a király választja ki, hanem kijelölik számára, ez a két feleség kötelezően 

nemesi származású, ám az ő gyerekeik nem lehetnek királyok, mivel a vérkeveredés 

érdekében a szvázi szabályok kötelezően előírják, hogy a király nem származhat anyai ágon 

nemesi családból. A jelenlegi királynak eddig összesen tizennégy felesége van.
596

 

A különlegességeket nem csócsálva mindenesetre megállapítható, hogy az utóbb 

említett hat állam (Kambodzsa, Katar, Kuvait, Lesotho, Szaúd-Arábia és Szváziföld) 

valójában afféle választott monarchiának tekintető, még ha az uralkodóválasztás ezekben az 
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 A szám folyamatos növekedésben van. Szváziföld királyának kicsapongó élete az európai bulvármédia 

érdeklődését is felkeltette. A részletek ismertetése nem ezekre a lapokra tartozik. 
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országokban sok esetben formális, kinevezés-jellegű és a hagyományok által olyannyira 

meghatározott, hogy a „választás” eredménye legtöbbször előre tudható. 

Választott monarchia ugyanakkor Malajzia is, méghozzá a legkülönösebb módon, 

hiszen Malajzia bonyolult szövetségi állam, tizenhárom szövetségi tagállam és három 

szövetségi terület szövetsége. A szövetségi területek a királyválasztás szempontjából kiesnek. 

A fennmaradó tizenhárom szövetségi államból kilenc monarchia, négy pedig köztársaság. A 

köztársasági államformájú tagállamok a királyválasztás szempontjából ugyancsak kiesnek a 

számításból. A fennmaradó kilenc monarchia szultanátusnak számít, mindegyik élén szultán 

áll, de tényleges hatalommal egyik sem rendelkezik. 

A kilenc szultán ugyanakkor rendelkezik „választójoggal” a királyválasztáson. E 

szultánok saját maguk közül választják meg a mindenkori monarcha személyét, aki királyi 

címet visel.
597

 

Malajzia királya ugyanakkor alighanem a világ egyik legkülönösebb uralkodója, 

ugyanis – mint már jeleztük – időben kötött mandátummal rendelkezik: mindössze öt évre 

választják meg, mintha valamiféle köztársasági elnök volna. 

Ez a különlegesség természetesen még akkor is figyelemre méltó, ha a gyakorlatban a 

megválasztott királyt mandátuma lejártával általában újraválasztják, és ez az újraválasztás 

rendre megtörténik minden ciklus lejártakor, vagyis a király tényleges „hivatali ideje” bőven 

meghaladja az öt évet, és rendszerint élete végéig, vagy időközbeni lemondásáig tart. 

Hasonló módon állandó az Egyesült Arab Emirátusok uralkodójának hivatali ideje is, 

hiszen ő ugyancsak élete végéig uralkodhat. Az Egyesült Arab Emírségek ugyanakkor – mint 

már utaltunk rá – nem annyira választott monarchia, mint inkább örökletes „elnökség”, hiszen 

Abu Dhabi mindenkori emírje egyben az ország közös uralkodója is. 

Mint ismert, az Egyesült Arab Emirátusok szövetségi ország, szám szerint hét 

emirátus szövetsége, de Abu Dhabi emírség különleges státust élvez a szövetségen belül, mert 

ennek a tagállamnak az uralkodója a trónutódlással egyszersmind a közös állam élére is kerül. 

Ugyanakkor közös uralkodói minőségében egyfajta elnöki hivatalt visz, hiszen – mint 

utaltunk rá – a közös uralkodó hivatalos címe – monarchiában egyedülálló módon – “elnök”. 

Az Egyesült Arab Emírségek eszerint valójában kalifátus, de az élén formálisan 

választott, valójában öröklött tisztségében egy uralkodó (emír) áll, aki ebbéli minőségében 

kalifaként (elnökként) vezeti a szövetségi államot. Hivatali ideje – az általa elnökölt Legfelső 

Tanáccsal együtt – „hivatalosan” öt év ugyan, de valójában a gyakorlatban folyamatosan 
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 Az eljárás természetesen nagyban emlékeztet az egykori Német-Római Császárság uralkodóválasztására, a 

hét választófejedelem szavazására, de ez az eljárás bizonyos fokig a pápaválasztással is rokonítható. 
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újraválasztják, ezért az ország a megalakulása óta összesen egy államfőváltást ért meg, és 

napjainkban csupán a második elnökét „fogyasztja” 

A különböző különlegességek ugyanakkor aligha sorolhatók tovább egy ponton túl. 

Az értekezés következő fejezeteiben ezért nem a rendhagyó, hanem a „normális” esetek közül 

tekintünk át néhányat, arra törekedve, hogy az országok közötti választásaink lehetőleg 

alkotmányos demokráciákra, vagy legalábbis az alkotmányosság jegyeit mutató és a 

demokrácia gyakorlatát vállaló országokra essenek. Mindazonáltal időnként kevéssé 

alkotmányos, vagy éppen alig-demokratikus rendszerekre is kitérünk. Különösen a következő 

részben, amelyben az arab monarchiákról lesz szó. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS AZ ARAB MONARCHIÁKBAN 

(Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Marokkó, Szaúd-Arábia) 

 

 

 Értekezésünknek ezekben a részeiben az elméleti megfontolásokat elhagyva zavaros 

vizekre evezünk és egzotikus tengerek felé vesszük az irányt, mert szükségesnek tarjuk, hogy 

egy-egy pillantást vessünk néhány olyan monarchiára is, amelyről hazánkban kevesebbet 

hallani, netán a nyugati kultúrkörön kívül vannak esetleg, és bár a nyugati hatások a 

tárgyunkat illetően mindenütt óriásiak, a helyi különlegességek is számottevők a szóban forgó 

országokban. 

Hogy másra ne utaljunk, maga az alkotmány is nyugati találmány, mint tudjuk. 

Képzeletbeli körutunk a következő oldalakon olyan országokba vezet, amelyeknek van 

alkotmányuk, de természetesen ezek nem feltétlenül alkotmányos országok, és sok esetben a 

legkevésbé sem alkotmányos demokráciák, de legnagyobb részükben – a mi 

szóhasználatunkban – alkotmányos monarchiák.
598

 

Előbb iszlám államokról, mindenekelőtt arab monarchiákról, majd (már a következő 

fejezetben) távol-keleti nagy kultúrákról, végül az egyetlen császárságról, Japánról lesz szó, 

amely – mint tudvalevő – ma már kifogástalan demokrácia, amennyire egy demokrácia 

tökéletes vagy közel tökéletes lehet.
599
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 Az általánostól némiképp eltérő fogalomhasználati útmutatásul lásd e dolgozat első részét. 
599

 Nem lehet. 
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Az itt bemutatandó államok elnevezései nagyban különböznek egymástól, de az 

elnevezéseiktől függetlenül egyaránt monarchiák abban az értelemben, ahogyan ezt az 

államformát ennek a résznek az első fejezetében meghatároztuk. Császárság, mint jeleztük, 

ma már összesen csak egy van közöttük, de tudvalevő, hogy korábbi korokban a császársági 

forma nagyobb népszerűségnek örvendett a világon, sőt Európában is, mint ma. 

Olyannyira igaz ez, hogy érdekességképpen még a magyar történelemre is utalhatunk, 

és megjegyezhetjük, hogy hosszú időn át a magyar trónon is császárok ültek, természetesen 

nem császárként, hanem királyként, hiszen a Magyar Királyság a megalakulásától a 

felbomlásáig mindvégig királyságként funkcionált, de kezdetben alkalmanként, majd 

állandósulva a magyar trónra sok esetben a német-római császár került.
600

 

A Habsburg-ház örökletes uralkodásának törvényes bevezetése óta ez a megoldás 

természetesen intézményesedett, és az örökletességet a Pragmatica Sanctio csak 

megerősítette.
601

Ismeretes ugyanakkor, hogy e császári titulus az idők során fokozatosan 

tovább üresedett és formálissá vált, míg végül – lényegében Napóleonnak „köszönhetően” – 

1806-ban meg is szűnt. Az utolsó német-római császár erre a helyzetre készülve azonban már 

1804-ben egy másik császárságot alapított, amelyet egy idő után Osztrák (Ausztriai) 

Császárságnak kezdtek nevezni,
602

és amelynek élén az idők során további három uralkodó állt 

1918-ig.
603

 

A tizenkilencedik századi Európában császári címe volt I. Napóleonnak és III. 

Napóleonnak, az 1871-ben császárságként alakult Németország uralkodóinak és a mindenkori 

orosz cároknak. 1878-tól a brit uralkodók „India császárai” is voltak egyben.
604

 

Európán kívül császárságként tartották számon a kínait és az etiópot, de a nemzetközi 

protokollban előbb a török szultánt, majd a perzsa sahot és a japán tennót is császárnak 
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 Országunk királya alkalmanként már a középkorban is császári címet viselt. Zsigmond király például, aki a 

magyar királyságban is hallatlanul hosszan, kereken ötven éven át, 1387-től 1437-ig uralkodott, német-római 

császár is volt. 1564 óta pedig, mint jeleztük, tulajdonképpen állandó gyakorlattá vált, hogy a német 

választófejedelmek által megválasztott német-római császárt hívják meg a magyar trónra. 
601

 Ugyanakkor éppen Mária Terézia volt az egyetlen magyar uralkodó, aki nem volt német-római uralkodó is, 

hiszen azt a címet csak férfi viselhette, így aztán Mária Teréziának apja és fia is császár volt, sőt a köztes időben 

férjét, Lotharingiai Ferencet ajánlotta sikeresen a trónra, mindennek azonban legfeljebb formális jelentősége 

volt, hiszen a vesztfáliai béke 1648-ban a német-római császári titulust meglehetősen formálissá tette. 
602

 II. Ferenc német-római császár I. Ferenc néven lett az új császárság feje. A császárság területéhez az „örökös 

tartományok”, vagyis lényegében az osztrák tartományok, továbbá Galícia, Dalmácia, Észak-Itália és Csehország 

tartoztak. Magyarország helyzete speciális volt, mint tudvalevő. 
603

 Ferdinánd, Ferenc József és Károly, császárként mindnyájan „első” előnévvel, magyar királyként ötödikként, 

elsőként, illetve negyedikként ezen a néven. 
604

 Királyságból ugyanakkor sokkal több volt, sőt az újonnan alakult államok is többnyire királyságok lettek 

(mint Görögország, Hollandia, vagy Belgium), míg köztársaságokból alig akadt néhány (szinte csak Svájc, 

Franciaország és San Marino volt ide sorolható). 
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tekintették.
605

Ismeretes, hogy időnként egy-egy európai császárság exportjára is sor került.
606

 

A huszadik században a császárságok száma időnként megnőtt, de mindenesetre sokat 

változott. 

Ugyanakkor bizonyos monarchiák elnevezésében az európai közvélemény sohasem 

törekedett az uralkodói cím „lefordítására,” és sok esetben az európai nyelvhasználat is 

megtartotta az eredeti, időnként idegen hangzású neveket. Erre történetesen az Egyesült Arab 

Emírségek elnevezése jó példa, mert ezt az országot nehéz máshogyan hívni, mint ahogyan 

eredetileg elnevezték. 

Az ország sok szempontból különleges jelenség, és jól tesszük, ha mindenekelőtt 

ezekre a különlegességekre vonzzuk a figyelmünket. Ezért a viszonylag részletesebb – de 

ugyancsak rövid – ismertetést ebben a fejezetben ezzel a sajátos berendezkedésű országgal 

kezdjük, utalva azokra a körülményekre is, amelyekről már korábban szóltunk. 

Említettük már ugyanis, hogy az Egyesült Arab Emírségek – államfőjét választás útján 

betöltő – szövetségi állam. Jelen állapotában összesen hét emirátust (Abu-Dhabi, Adzsman, 

Dubai, El-Fudzseira, Rász-el-Haima, Sardzsa, Umm-el-Kaivein) foglal magába, központja 

Abu Dhabi.
607

 A szövetség első elnöke Zajed bin Szultán al-Nahyan sejk volt. Az első elnök 

2004-ben meghalt, utóda Kalifa bin Zayed al-Nahyan.
608

 

Az Emírségek, mint szó volt róla, független, föderatív, elnöki, választott, abszolút 

monarchia, amelynek élén a kalifa áll. A kormányzati szervek közül fontos hatalom 

letéteményese a Legfelső Tanács, amelynek élén ugyancsak a kalifa áll, és a Miniszterek 

Tanácsa, melynek vezetője a miniszterelnök. A hatalom legfőbb birtokosa az elnök (kalifa), 

aki a Legfelső Tanács, vagyis a végrehajtó és a törvényhozó hatalom feje. Az alelnök az elnök 

távolléte esetén gyakorolja az elnöki hatásköröket. A Tanács hét tagból áll, minden 

emirátusból egy-egy tag képviseli tagállamát. A kalifát és helyettesét is a Legfelső Tanács 
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 Vö: GERGELY András: Magyarország története, 13. kötet. A nemzeti ébredés kora, 190-1848. Kossuth, 

Budapest, 2009. p. 99. 
606

 Rövid ideig Mexikóban és Brazíliában is császárság volt, az előbbi Ausztriának (Miksa), az utóbbi 

Portugáliának (Péter) köszönhetően. 
607

http://www.government.ae/web/guest/politics;jsessionid=98D9F6C991358A25741E987CBB2B54FA#prime

minister 
608

 Ismeretes, hogy a hét emírségben 1968-ban szűnt meg a brit uralom, ekkor e hét emirátus Katarral és 

Bahreinnel együtt megalapította az Arab Emirátusok Unióját, amely 1971-ig működött, ezután az államok 

függetlenné váltak, de Abu-Dhabi és Dubai unióra léptek egymással, kidolgoztak egy alkotmányt, és a többi öt 

emírség uralkodóit is felszólították a csatlakozásra. Miután négy másik emirátus is beleegyezett, hogy 

megalapítsák az Egyesült Arab Emirátusokat, majd Rász-el-Haima is csatlakozott a föderatív államhoz, az 

Egyesült Arab Emírségek megválasztotta első elnökét. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zajed_bin_Szult%C3%A1n_al-Nahyan&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalifa_bin_Zayed_al-Nahyan&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Abu-Dzabi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dubaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1sz-el-Haima
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választja meg tagjai közül, tisztségükre korlátlanul újraválaszthatók.
609

 A Legfelső Tanács, 

így az elnök és alelnök megbízatási ideje is öt évre szól. 

A végrehajtó hatalom tulajdonképpeni legfontosabb szerve a Miniszterek Tanácsa, 

vagy a kabinet, amelynek vezetője, mint jeleztük, a miniszterelnök (ugyancsak sejk).  A 

kabinet tagjai, a miniszterek és a miniszterelnök a Legfelső Tanácsnak és a kalifának 

tartoznak felelősséggel. A miniszterelnök tisztségének megszűnése az egész kabinet 

megbízatásának végét jelenti. A Miniszterek Tanácsának megbízatási időtartama ugyancsak 

öt év. A kalifa és a miniszterelnök tisztsége összekapcsolódik a Legfelső Tanács és a kabinet 

megbízatási idejével, hivatalukból történő elmozdítás az említett kormányzati szervek hivatali 

idejének végét jelenti.
610

 

A törvényhozó hatalom mindenekelőtt a Szövetségi Nemzeti Tanácsban van, amely 

korlátozott törvényhozási jogkörrel rendelkezik, bár egy 2006-os reformnak köszönhetően a 

politikai részvétel biztosítottá vált az emirátusok egyszerű népei számára is, a tagok 

megválasztásában mégis egy elektori kollégium játszik szerepet. E kollégium választja meg a 

negyvenfős testületet az egyes területek és népességszám alapján. A Tanács törvényhozó 

hatalomként jár el, és ellenőrzi a kormányt. 

Az államfő feladatai között szerepel néhány klasszikus államfői – és néhány inkább 

kormányfőnek való – hatáskör. Ő vezeti és hívja össze a Legfelső Tanácsot, továbbá a 

Legfelső Tanács és a kabinet együttes ülését, aláírja és kihirdeti a szövetségi törvényeket, 

elfogadja a miniszterelnök kinevezését, lemondását, ha azt a Legfelső Tanács jóváhagyja, 

képviseli az országot külföldi kapcsolatai során, irányítja és felügyeli a szövetségi törvények, 

rendeletek, döntések végrehajtását a kabineten keresztül, amnesztiát gyakorolhat, továbbá 

állami kitüntetéseket, díjakat oszthat. 

Érdekesség ugyanakkor, hogy – mint említettük – amennyiben az uralkodó nem tud 

részt venni a Legfelső Tanács ülésein, helyettesíthetik őt. Ezért hangsúlyozandó, hogy elvileg 

hét trónörökös (minden emirátusból egy) és hat uralkodó-helyettes van. 

A trónörökösök közül mindig Abu Dhabi trónörököse lép az Egyesült Arab Emírségek 

élére, hiszen mindig őt választják az unió elnökének. A szokás azt diktálja, hogy hivatalának 

kitöltése után rendszerint újraválasztják, majd újabb öt év után ismét neki adnak bizalmat, 
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 Megválasztásukat követően esküt kell tenniük a Legfelső Tanács előtt. Az eskü szövege: „Istenre esküszöm, 

hogy hűséges leszek az Egyesült Arab Emirátusokhoz, tiszteletben tartom az Alkotmányt és a törvényeket, 

megvédem az ország polgárainak érdekeit, kötelességeimet teljesítem és biztosítom az Unió függetlenségét, 

területi integritását.” 
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 http://www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/constitution_1_4.aspx 
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vagyis a rendszer a gyakorlatban egyértelműen örökletes monarchiáként működik, miközben 

papíron voltaképpen választott monarchia, amely köztársasági mozzanatokat is magán hordoz. 

Az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan Bahrein is szuverén, független, iszlám 

államnak nevezi magát.
611

 Az állam hivatalos megnevezése 2002 óta Bahreini Királyság.
612

 

Bahrein egykoron brit gyarmat volt, függetlenségét 1971-ben nyerte el.
613

 

Bahrein – önmeghatározása szerint – alkotmányos monarchia,
614

mely parlamentáris 

rendszer alapján működik.
615

 Jelenlegi uralkodója Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa,
616

aki 

apját 1999-ben váltotta a trónon.
617

 

Az alkotmány kimondja, hogy az uralkodó az állam feje és képviselője, személye 

sérthetetlen.
618

 Ezenfelül a vallás és a szülőföld oltalmazója is, valamint a nemzeti egység 

szimbóluma.
619

 Az uralkodó őrzi a kormányzás törvényességét, valamint az alkotmány és a 

törvény fennhatóságát, illetve vigyáz az egyének és a szervezetek jogaira és szabadságára.
620

 

A király hatalmát közvetlenül, valamint a minisztereken keresztül gyakorolja.
621

 Ő nevezi ki a 

bírákat is.
622

 

Bahrein első alkotmányát 1973-ban fogadták el, majd ezt 2002-ben új alkotmány 

váltotta fel.
623

Az alkotmány kimondja, hogy a három hatalmi ág együttműködik az 

alkotmányi rendelkezéseknek megfelelően.
624

 

Bahreinben a király végrehajtó hatalmát a Miniszterek Tanácsával, illetve a 

miniszterekkel együtt gyakorolja.
625

 A Miniszterek Tanácsa a miniszterelnökből, illetve a 

miniszterekből tevődik össze.
626

 Mivel parlamenti választások Bahreinben négyévente 

vannak, a végrehajtó hatalom megbízatásának ideje is négy évre szól.
627
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 Bahrein alkotmánya 1.a. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 http://www.servat.unibe.ch/icl/ba__indx.html, 2012. 10. 10. 
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 http://www.metropol.hu/nagyvilag/cikk/888788, 2012. 11. 11. 
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 Bahrein alkotmánya 1.a. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 http://viribusunitis.blog.hu/2008/12/27/abszolut_vagy_alkotmanyos, 2012. 11.25. 
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 Bahrein alkotmánya  1.b. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 http://www.servat.unibe.ch/icl/ba__indx.html, 2012. 10. 10. 
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 Bahrein alkotmánya 33.a. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
619

 Bahrein alkotmánya 33.a. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442. 
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 Bahrein alkotmánya 33.b. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 Bahrein alkotmánya 33.c. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 Bahrein alkotmánya 33.h. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 http://www.servat.unibe.ch/icl/ba__indx.html, 2012. 10. 10. 
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 Bahrein alkotmánya 32.a. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442. 
625

 Bahrein alkotmánya 32.b. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442. 
626

 Bahrein alkotmánya 44. Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 
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 Bahrein alkotmánya 54.a; 58.(1) Cikk http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189442 Ahhoz, hogy 

valaki miniszterelnök, illetve miniszter lehessen Bahreinben, a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

egyrészt bahreini állampolgárnak kell lennie, másrészt a Gregorián naptár szerint nem lehet harminc évesnél 

fiatalabb személy, illetve rendelkeznie kell az összes politikai és polgári jogokkal. Az alkotmányban rögzített 
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A király az, aki kinevezi, illetve felmenti a miniszterelnököt, illetve a minisztereket.
628

 

A király elnökölhet azokon a kormányüléseken, amelyeket ő hívott össze.
629

Az alkotmány 

kimondja, hogy ha a miniszterelnök pozíciója bármilyen okból megszűnik, az maga után 

vonja a többi miniszter pozíciójának a megszűnését is.
630

 Ha a miniszterelnök vagy a 

miniszter pozíciója bármely ok miatt megszűnik, sürgős feladatainak ellátását folytatja addig, 

ameddig nem nevezik ki az utódját.
631

 

Mint ismert, Bahreint is érintette a 2011-es „arab-tavasz.” Bahrein lakosságának 

többségét a síita felekezet tagjai alkotják, akik adott esetben úgy vélik, a szunnita elit háttérbe 

szorítja őket,
632

hiszen maga az uralkodócsalád is a szunnita népcsoporthoz tartozik. Az 

uralkodó három hónapra rendkívüli hadiállapotot hirdetett ki, miután csapatok érkeztek az 

országba a síita tiltakozások megfékezésére.
633

 2011 februárját, illetve tavaszát követően is 

rendbontás volt megfigyelhető az országban. Bár a király tett engedményeket, a tüntetők 

követelésére sem mondott le arról a jogáról, hogy ő nevezze ki a miniszterelnököt.
634

 

A miniszterelnök kinevezése természetesen Jordániában is az államfő joga. Jordánia – 

hivatalos nevén a Jordán Haszemita Királyság – ugyanakkor ugyancsak számos nehézséggel 

küzd. 

Mint tudvalevő, a Jordán Királyság létrejöttében nagy szerepe volt az európai 

nagyhatalmi politikának.
635

Az ország 1946-os alkotmánya a brit modellt követte. Jelenleg 

hatályos alkotmánya az 1952-es, amely a szabadságjogok garantálásán túlmenően a hatalmi 

ágak szétválasztását is garantálja, ez azonban a gyakorlatban nehezen valósul meg.
636

 

Jordániában 1989-ben felülről irányított reformfolyamat indult el azért, hogy a csökkenő 

népszerűségű dinasztia meg tudja őrizni a hatalmát. A rezsim által irányított demokratizáció 

csitíthatta a reformellenes hangokat. Annak érdekében, hogy Jordánia előrehaladása 

demokratikus alapokon nyugodjék, 1990-ben Husszein király kinevezett egy hatvanfős 

                                                                                                                                                         
szabályok értelmében mind a nők, mind pedig a férfiak rendelkeznek politikai jogokkal, ezek magukban 

foglalják a szavazati jogot, illetve a választásokon való részvételi jogot. 
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 1921-től Transzjordánia palesztin mandátumterület volt, 1921-ben azonban Nagy-Britannia elismerte 

független kormányát, Abdullah emír uralkodása alatt. A hasmita Abdulláh idegennek számított az országban, 
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nemzeti egység megteremtése volt, hatalmának legitimitását az iszlámra helyezte. 
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bizottságot, hogy a politikai pártok tevékenységére irányelveket fogalmazzon meg. A 

Nemzeti Charta funkciója szerint általános irányelveket fogalmazott meg. Deklarálta, hogy 

Jordánia parlamentáris kormányformájú, örökletes monarchia.
637

A rezsim 1992-től 

engedélyezte a politikai pártok létrehozását, ám ezek többsége nem rendelkezett társadalmi 

támogatottsággal.  

 A jelenlegi király, II. Abdulláh – aki 1999-ben került hatalomra – talán a gazdasági és a 

politikai reformok hívének számított volna, de a dinasztia fennmaradása érdekében súlyos 

politikai szabadságjogokat sértő törvények támogatására kényszerült. II. Abdulláh a 2006-os 

„nemzeti programjában” igazolja azt a feltételzést, hogy a politikai átalakulást kevésbé 

részesíti előnyben a gazdaságinál.
638

 

Jordániában a végrehajtó hatalom a királyé, ő rendelkezik a legfőbb hatalommal. A 

törvényhozó testület két kamarából áll: a Szenátusból és a Képviselőházból. Az 55 szenátort 

közvetlenül a király nevezi ki, míg az alsóházi képviselőket választják. 

Az alkotmány jelentős jogköröket biztosít a királynak. Feloszlathatja a parlamentet, és 

új választásokat írhat ki (34. cikk). Bármikor felfüggesztheti az alkotmányt, és statáriumot 

hirdethet ki (125. cikk). II. Abdalláh trónra lépése óta kétszer is élt a törvényhozás 

feloszlatására vonatkozó jogával.
639

 Vétójogát ugyanakkor megsemmisítheti a parlament 

mindkét házának 2/3-os szavazata.
640

 (30. cikk) 

A Jordán Királyság trónját Abdullah ibn Al-Hussein király dinasztiája örökli egyenes 

ágon, az ő fiúörökösei, meghatározott sorrendben (28.cikk).
641

 Ha a jogosult fiúörökös nélkül 

hal meg, akkor száll át az öröklés a legidősebb testvérre. Testvérek hiányában a legidősebb 

báty legidősebb fiára. Ha nincs testvér, illetve unokaöcs sincs, akkor száll a nagybátyra, 

illetve annak leszármazottaira. (Ugyanakkor senki nem léphet trónra anélkül, hogy ne lenne 

mentálisan egészséges és muszlim vallású.) A dinasztia kihalásával a trón arra a személyre 

száll, akit a törvényhozás választ ki „az arab lázadás” alapítóinak leszármazottjai közül (28. 

cikk D). 

Hasonlóan örökletes a trón Kuvaitban is. Kuvait ugyanis államformáját tekintve sejkség, 

vagy más szóval alkotmányos örökletes emirátus. Lakosságának nyolcvan százaléka muszlim. 
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Az államfő Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah,
642

a miniszterelnök Sheikh Nasser 

Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah.
643

 

Mint ismert, Kuvait 1962 óta rendelkezik alkotmánnyal, így a maga parlamenti 

hagyományaival előrébb tart, mint az Öböl-menti Együttműködési Tanács többi országa.
644

 

Ugyanakkor a közel-keleti országok körében a polgári és politikai szabadságjogok 

tekintetében pozíciója átlagosnak mondható. 2006-ban szavazati joghoz jutottak a nők. A 

parlamentben aktív politikai frakciók, blokkok működnek, köztük a Népi Szövetség, mely az 

uralkodócsalád legfőbb politikai vetélytársa.
645

 

Iszlám országok esetében mindig felmerül a kérdés: azok mennyiben tekinthetők 

demokratikus államoknak. Kuvait alkotmánya ugyan számos demokratikus elemet tartalmaz, 

ám a hatalmi ágak teljes szétválasztása nem történt meg, továbbá az emír és ezzel az al-Sabah 

család hatalma megingathatatlannak látszik.  

Az alkotmány 54. cikke kimondja, hogy az emír az államfő, személye sérthetetlen. Az 

első emírt 1756-ban választotta meg az Al Otob törzs, amely az aszály elől menekült Kuvait 

területére. 1756 óta Kuvaitnak tizennégy emírje volt. Az emírek természetesen mind az al-

Sabah családból kerültek ki.
646

 (Mielőtt hatalmát gyakorolni kezdené, az emír esküt tesz a 

Nemzetgyűlés különleges ülésén.)
647

 

Az alkotmány 4. cikke szerint Kuvait örökletes emirátus, ahol az öröklés az egykori 

Mubarak al-Sabah sejk leszármazottjai által történik. Az alkotmány ezzel biztosítja az al-

Sabah család hatalmát. A trónörökös jelenleg Sheikh Nawwaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-

Sabah
648

koronaherceg, aki – ha minden jól alakul – az emírt követi majd a trónon.  

Az örököst legkésőbb az emír hivatalba lépésének napjától számított egy éven belül ki 

kell jelölni. A trónörökös az emíri rendelet által neveztetik ki az emír jelölése alapján, a 

Nemzetgyűlés jóváhagyásával, mely jóváhagyáshoz a Nemzetgyűlés tagjainak többségi 

szavazatára van szükség. Abban az esetben, ha ezzel az eljárással nem sikerül a kinevezés, 

akkor az emírnek legalább három Mubarak al-Sabah-leszármazottat kell megjelölni, akik 

közül egynek mint trónörökösnek a Nemzetgyűlés hűséget ígér. A trónra lépéshez a 
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nagykorúságnak és a cselekvőképességnek mint feltételeknek kell megfelelni, és a 

trónörökösnek muszlim szülők törvényes gyermekének kell lennie. 

Mindez azt is jelenti, hogy az alkotmány alapján az emírről elmondható ugyan, hogy 

tradicionális, öröklött legitimációval rendelkezik, de ez adott esetben nem zárja ki a politikai 

versengés lehetőségét,
649

az alkotmányos öröklött emirátus vagy alkotmányos monarchia 

politikai berendezkedése ugyanis némi teret enged a családon belüli belső rivalizálásnak, 

hiszen a trónörököst informálisan az egész családnak jóvá kell hagynia. 

Az alkotmány 56. cikke foglalkozik a kormányfő kinevezésével. Eszerint a 

hagyományos konzultációs eljárás után az emír nevezi ki a miniszterelnököt és ő is menti fel 

őt a tisztségéből. Ugyancsak az emír nevezi ki a minisztereket és menti fel őket tisztségükből 

– a miniszterelnök ajánlása alapján. A miniszterelnök és a miniszterek kollektív felelősséggel 

tartoznak az emírnek az állam általános politikájáért (58.cikk). Hivatalba lépésük előtt a 

miniszterelnök és a miniszterek kötelesek letenni esküjüket az emír előtt (126. cikk).
650

 

Az alkotmány 102. cikke szerint a miniszterelnök ellen nem indítható bizalmatlansági 

indítvány a nemzetgyűlésben. Mindazonáltal ha a nemzetgyűlés úgy határoz, hogy a 

miniszterelnökkel való együttműködés nem lehetséges, az ügy az államfőhöz kerül. Ebben az 

esetben az emír megfoszthatja hivatalától a miniszterelnököt, és új kormányt nevezhet ki, 

vagy feloszlathatja a nemzetgyűlést.
651

 

Az alkotmány 50. cikke szerint a kormányzati rendszer a hatalmi ágak szétválasztásán 

alapul. Mégis a végrehajtó hatalom lényegében az emír kezében van, hiszen a minisztereket, a 

miniszterelnököt ő nevezi ki, és – sajátos módon – a miniszterelnök szintén az al-Sabah 

családból kerül ki. A törvényhozó hatalmat a nemzetgyűlés gyakorolja, melyben az emír által 

kinevezett miniszterek szintén helyet kapnak, de döntései természetesen nem emelkedhetnek 

törvényerőre az emír jóváhagyása nélkül, ráadásul az emír bármikor feloszlathatja a 

gyűlést.
652

 

Ezekkel a szabályokkal ugyanakkor Kuvait a klasszikus parlamentáris kormányzat 

szabályait valósítja meg, ugyancsak arra szolgáltatva példát, hogy a leírt szövegnek lényeges 

tartalmat mindig a napi gyakorlat ad, és egy ország politikai vagy demokrácia-
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teljesítménybeli megítélésének nem csupán az írott normákon, hanem a tényleges valóságon 

kell alapulnia. 

Az államszervezet mindazonáltal Kuvait esetében napjainkban kifejezetten stabilnak 

mondható, „a politikai döntéshozatalban a politikai vezetés meghatározó szerepe 

érvényesül”,
653

mivel az állampolgárok többsége passzív. Az alkotmányban rögzített 

államcélok ezért teljesülni látszanak: a dinasztikus hatalom politikai uralmi formát ölt, 

mindeközben pedig – érdekes módon – egyértelműen kialakult egy demokratikus társadalmi 

konszenzus, mely a politikából való kimaradáson és passzivitáson alapul.
654

 

Némiképp más a helyzet ugyanakkor Marokkóban. Marokkó (hivatalos nevén 

Marokkói Királyság) alkotmányos monarchia, kormányformája parlamentáris,
655

melyben a 

király az államfő – jelenleg VI. Mohammed.
656

 A királyság alkotmányos jellegét a hatalmi 

ágak elválasztása, egyensúlya és a közöttük történő együttműködés biztosítja, illetve az 

állampolgárok részvétele a demokráciában – legalábbis papíron.
657

Néha azonban az utcán is. 

A 2011 februárjában kezdődő arab tavasz ugyanis Marokkó belpolitikájában új 

helyzetet teremtett. A Február 20 nevezetű mozgalom fiataljai sorozatos tüntetéseket 

szerveztek, amelyek békésen zajlottak le az országban. Céljuk nem a király eltávolítása volt, 

hanem egy új alkotmány megalkotása, mellyel megfékezik erős hatalmát.
658

 VI. Mohamed 

király az eseményekre gyorsan reagált. Július 1-jén népszavazást tartottak, amelyen a 

választók jóváhagyták az új alkotmányt.
659

 A részvétel igen magas volt, 72,56%-os, és a 

választók 98,94%-a gondolta úgy, hogy szükség van a változásokra. Ez az arány meglepetést 

váltott ki, hiszen a 2007-ben tartott parlamenti választásokon csupán a választók 37%-a jelent 

meg (ez Marokkó történelmében a legalacsonyabb részvételi arányt jelentette).
660

 

A szeptember 13-án ratifikált új alkotmánnyal Marokkó megteremtette a parlamentáris 

rendszer megerősítésének és a jogállamiságnak a feltételeit, miközben a király pozíciója 

változatlan maradt. Az alkotmány több hatalmat ad a parlamentnek és a kormányfőnek, 
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garantálja az igazságszolgáltatás függetlenségét, miközben az ellenőrzést a király kezében 

hagyja. 

A király továbbra is az ország politikai vezetője és az igazhitűek vezére.
661

 A hatalom 

apáról fiúra száll a primogenitúra elvének érvényesülése mellett.
662

 Kivételt képez az az eset, 

amikor a király még élete során megjelöli utódját az örökösei közül, eltekintve a 

legidősebbtől. Abban az esetben, amikor nincs közvetlen férfi leszármazott, a trónt a 

vérrokonságon belül legközelebb álló örökli (Marokkó alkotmányának XLIII. cikke szerint). 

A király nevezi ki a kormányfőt
663

 a győztes politikai pártból, illetve a kormányfő 

ajánlására a kormány többi tagját is. Kezdeményezheti a kormány tagjai megbízatásának 

megszüntetését, miután konzultált a kormányfővel, illetve a kormányfő is kérheti a királytól a 

kormány tagjainak egyéni vagy kollektív lemondatását. A lemondott kormánynak addig el 

kell látnia feladatait, míg az új kormány meg nem alakul.
664

 

A király elnököl a Miniszterek Tanácsában, melynek tagjai a kormányfő és a 

miniszterek. A tanács a király kezdeményezésére vagy a kormányfő kérése ül össze.
665

 A 

király hirdeti ki a kormány által elfogadott jogszabályokat.
666

 Feloszlathatja a parlament két 

kamaráját. Üzeneteket intézhet a nemzethez és a parlamenthez. Néhány kivételtől eltekintve, 

rendeletei miniszterelnöki ellenjegyzéshez vannak kötve.
667

 

A kormány a királynak és a parlamentnek felelős.
668

 Miután a király kinevezi a 

kormány tagjait, a kormányfőnek meg kell jelennie mind az öt évre megválasztott, 325 fős 

Népgyűlés, mind a 270 fős, kilenc évre közvetlenül megválasztott Szenátus előtt,
669

 hogy 

benyújtsa programját.
670

Abszolút többség szükséges ahhoz, hogy a kormány megkapja a 

bizalmat a Népgyűléstől.
671
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A kormány működésének megkezdés után felelős a parlamentnek és a királynak is. A 

kormány általános elvi nyilatkozatát minden hivatalos intézményben ezután ki kell 

függeszteni.
672

 

A parlament működése formálisan szépen szabályozott. Hetente egy ülést fenntartanak 

a parlament mindkét házában, hogy a kormány válaszokat adhasson a kiemelt kérdésekre. 

Ezeket a válaszokat a kormányfőnek a kérdés megfogalmazásától számított húsz napon belül 

kell megadnia. Havonta egy ülés pedig arra van fenntartva, hogy a feltett kérdések 

bemutattassanak a házak előtt. Ennek az adott kérdésnek a kormányfőhöz kerülésétől 

számított harminc napon belül kell megtörténnie.
673

 Évente egy ülést a parlamentben pedig 

arra tartanak fel, hogy megvitassák és értékeljék az állam általános politikáját.
674

  

A Népgyűlés bizalmatlansági indítványt szavazhat meg a kormány ellen. Ez abban az 

esetben nyújtható be, ha a ház tagjainak legalább egyötöde aláírja. Az indítvány akkor 

hagyható jóvá, ha arról abszolút többséggel születik döntés.
675

 A Szenátus ugyancsak 

interpellálhat a kormányhoz, ugyanazon feltételek mellett, mint a Népgyűlés.
676

 

Mindezen szabályok valódi parlamenti életről árulkodnak, de ez nem volt mindig így. 

Emlékezetes, hogy Marokkó francia és spanyol érdekeltségű terület volt, dominánsabb 

szerepet azonban a franciák játszottak, hiszen az ország sűrűbben lakott, és mind politikailag, 

mind gazdaságilag jelentősebb középső országrésze felett vállaltak védnökséget. Ezek a 

szerződések 1912-ben születtek.
677

 Innentől kezdve beszélhetünk arról a társadalmi és 

kulturális összefonódásról, mely mai napig meghagyta nyomait mind a francia, mind a 

marokkói társadalomban.
678

 Hosszú függetlenedési folyamat után 1956-ban Marokkó 

független állam lett, 1961-től II. Hassan lett Marokkó királya, 1963-ban pedig megszületett az 

első alkotmány is. 

A jelenleg hatályos alkotmány közvetlen előzményét 1996-ban fogadták el, és ebben 

azt rögzítették – rögtön az első pontban –, hogy Marokkó szociális és demokratikus elveken 

szerveződő alkotmányos monarchia. Mint ilyen, rendelkezik modern alkotmánnyal, 1997 óta 

kétkamarás parlamenttel és egyenlő választójogon alapuló választásokkal, melyeken a 
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polgárok többpártrendszer megléte mellett döntik el, hogy mely párt vagy koalíció alakítson 

kormányt. 

Érdemes ugyanakkor a trónutódlás szabályait ebből az alkotmányból is kiolvasni. 

Eszerint a király az apjától örökölheti a trónt, ha az meghal, vagy ha átadja a helyét fiának. 

Több fiú esetén a legidősebb fiú kapja a trónt. Ha a király fiú utód nélkül hal meg, akkor a 

családi vérvonalhoz legközelebb álló legidősebb férfi családtagnak kell a királyi címet 

felvennie. 

Még speciálisabb eset, ha a király halálakor rendelkezik ugyan fiú utóddal, ám az még 

nem alkalmas a királyi címre, életkorából adódóan. Ez esetben a királyfi 16 éves koráig a 

Kormányzótanács veszi át az államfői feladatokat némi korlátozással. A fiú utód 16 éves 

korának betöltése után trónra léphet, de munkáját továbbra is segíti a Kormányzótanács. A 

Kormányzótanács ilyen jellegű hatásköre a fiú 20 éves koráig tart, ezután megbízatása véget 

ér.
679

 

A Kormányzótanács elnöke a Legfelső Bíróság mindenkori elnöke. Tagjai között ott 

van továbbá a Képviselők Házának elnöke, a Tanácsosok Házának elnöke, a Rabat elnöke, a 

Salé Ulama tanács (tudós tanács) és tíz, előzetes királyi egyeztetéssel kinevezett főméltóság. 

A Kormányzótanács működését alkotmányerejű törvények szabályozzák. 

Ezekkel a szabályokkal az előző alkotmány a jelenlegihez hasonló rendelkezéseket 

állapított meg a király személyére nézve. Az ország jelenlegi uralkodója 1999 óta van a 

trónon, miután apja, II. Hasszán, aki 1961-től uralkodott és megalapozta a független marokkói 

állam működésének és későbbi fejlődésének lehetőségét, 1999-ben természetes halállal 

elhunyt. Fia, VI. Mohammed egy, a XX. század második feléhez képest sokkal 

dinamikusabban fejlődő, demokratikusabban működő országot örökölt.
680

 

Bármilyen perspektívák állnak is Marokkó előtt, nekünk érdemes immár elhajóznunk 

az arab országokból, hogy más monarchiák előtt is nyíljék tér. Mielőtt azonban elhagyjuk az 

arab világot, szükségesnek tartjuk, hogy megemlékezzünk egy olyan országról is, amelynek 

semmi keresnivalója sem lenne egy olyan összeállításban, amely alkotmányos demokráciák 

államfőváltásairól szól. Mégis illendő számba venni ennek az országnak a trónöröklési 

szabályait, mert egészen különleges rendszer ismerhető fel bennük. 

Szaúd-Arábiáról van szó. E hatalmas kiterjedésű Öböl-ország nemhogy nem 

demokrácia, de még csak nem is alkotmányos állam, viszont írott jog szabályozza az államélet 
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legtöbb területét, igaz, ez az írott jog valójában királyi rendeletként született, helyesebben 

szólva törvényként, Szaúd-Arábiában ugyanis az a törvény, amit az uralkodó kinyilatkoztat. 

1992-ben az akkori uralkodó alaptörvényt bocsátott ki, mely a kormányzásról hivatott 

szólni. Ebben lefektette azokat az elveket, amelyek a kormányzást korábban is meghatározták, 

legfeljebb nem voltak kellő absztrakcióval kodifikálva. Ez az 1992-es Alaptörvény a 

kormányzásról, vagyis a kormányzás alaptörvénye egyebek között arról rendelkezik, hogy az 

ország szuverén arab iszlám állam, az ország alkotmánya a Korán és a Szunna, vagyis 

Allahnak és az ő prófétájának, Mohamednek a könyve, az ország joga az iszlám jog, vagyis a 

saríja, az ország államvallása az iszlám, az ország államformája monarchia, és a trónöröklés 

meghatározott rendben történik.
681

 

Az alaptörvény részletesen szabályozza a polgárok jogait és kötelességeit, az állami 

szervek rendszerét és kapcsolatukat, és általában minden olyan kérdést, amelyet alkotmányok 

szoktak rendezni, méghozzá emelkedett nyelven és ünnepélyesen.
682

A tetszetős alaptörvény 

az 5. cikkelyében kimondja, hogy az ország uralkodójának az alapító király, Abdul-aziz bin 

Szaúd fiainak és leszármazottainak soraiból kell kikerülnie.
683

 

Hogy milyen sorrendben, arról a szöveg nem rendelkezik, és nem fogalmaz túlzottan 

részletesen akkor sem, amikor arról ír, hogy e fiak és leszármazottak közül a legegyenesebb 

jogosult a trónutódlásra. Az ő trónra lépésével ugyanakkor a trónörököst is meg kell nevezni, 

aki koronahercegként különleges jogokat élvez, és sajátos kötelezettségeket teljesít.
684

 

A valóságban azonban a helyzet praktikusan úgy állt, hogy a trón nem egyenes ágon, 

hanem oldalágon öröklődött. Mindig az elhunyt király fivére lett trónörökösként az új király, 

aki trónra lépésével egyidejűleg megnevezte egy újabb fivérét mint trónörököst, aki a trónon 

őt követi  majd. Az igazat megvallva ez a trónutódlási rendszer aligha volt megnyugtató 

hosszú távon, hiszen várható volt, hogy a rendelkezésre álló fivérek száma egy idő után 

rendszerszerűen a nulla alá csökken, ezért előbb-utóbb célszerűnek látszott áttérni – legalább 

– a fiúi öröklés rendjére. 
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Eleddig az volt megfigyelhető, hogy a trónra lépő uralkodók midig nagyon idősen 

kerültek abba a helyzetbe, hogy elfoglalhassák a hivatalukat, és a kijelölt utódjuk bár néhány 

évvel fiatalabb volt náluk, mindig rendszerint már trónörökös korában is idősnek számított. 

Mindazonáltal a trónutódlás eleddig mindig viták nélkül és zökkenőmentesen zajlott, de 

ennek elsősorban az az oka, hogy fiatal országról, mindössze alig több mint nyolc évtizede 

létrejött országról beszélünk, ha annak tizennyolcadik századi előzményét nem számítjuk a 

genealógiába. 

A mai értelemben vett Szaúd-Arábia ugyanis 1932-ben született. Az első világháború 

után az Ottomán Birodalom megszűnésével emlékezetesen nagyhatalmi vákuum jött létre a 

térségben, amelyet a britek és a franciák arra használtak ki, hogy a Népszövetségtől kapott 

mandátumuk alapján felosszák egymás között a Közel-Kelet nagy részét. Ebben a hatalmi 

alkuban az általuk helyzetbe hozott helyi arab vezetőkre támaszkodtak. Így lett 1932-ben az 

egyesített arábiai királyság első uralkodója és egyben az ország névadója a Szaúd-dinasztia 

feje, Abdul-aziz bin Szaúd. 

Az uralkodó, akit az angolszász világban ibn Szaúdként, másutt Abdulaziz királyként 

emlegettek, 58 éves volt ekkor. A szegény és nagyrészt lakhatatlan ország nem kínált nagy 

perspektívát az újdonsült királynak (a páratlanul gazdag olajkincset ekkor még nem fedezték 

fel), Ibn Szaúdot ezért az motiválta, hogy az átalakuló iszlám világban a militáns vahabizmust 

tegye meghatározó erővé. 

A király a maga részéről nem is foglalkozott azzal, hogy bármiféle – akár csak 

formális – alkotmányt, kormányt, parlamentet vagy jogrendet alakítson ki az országban. 

Mindazonáltal kijelentette, hogy Szaúd-Arábia iszlám állam, ahol minden a Koránnak és az 

abból származó iszlám jogrendnek, a saríjának van alárendelve. 

Az uralkodó első intézkedéseként megfosztotta apját, valamint öt bátyját a trónutódlás 

lehetőségétől. Ibn Szaúd dinasztikus stratégiája bevált: 1953-as halála óta csak az ő gyermekei 

ültek a szaúdi trónon. Az alapító királynak nem kevesebb, mint negyvenöt fia volt, így hosszú 

időre biztosította a királyi utánpótlást.
685

 

Legutóbb 2015-ben változott az uralkodó személye. Az ekkor elhunyt királyt, aki 

annak idején fivérét követte a trónon, ugyancsak fivére váltotta az uralkodói székben. Az új 

király trónra lépésével megnevezte utódját, de különös módon immáron nem egy fivére 

személyében. 
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A rendkívül idős korban trónra lépett uralkodó ezzel a döntésével megszakította a 

hagyományt, és nem az ugyancsak idős, de még életben lévő testvérét, hanem az akkoron 

ötvenhét éves unokafivérét nevezte meg trónörökösnek. 

Ezzel azonban nemcsak egy egyébként is teljesen tarthatatlan hagyomány szakadt 

meg, hanem megteremtődött a hagyománytörés hagyománya is. Két és fél év múlva 

ugyanakkor az idős, ekkor nyolcvanegy éves uralkodó – akinek nevében a fontosabb 

döntéseket már amúgy is fia hozta – megváltoztatta korábbi döntését, és unokatestvére helyett 

immár fiát, az ambiciózus és máris nagyhatalmú Mohamed bin Szalman herceget nevezte meg 

örökösének. 

A hírek szerint a félreállított unokaöcs belenyugodott a döntésbe, és az új helyzetet a 

királyi család legbefolyásosabb tagjaiból álló, harmincegynéhány tagot számláló informális 

tanács legtöbb tagja is elfogadta. Érdemes megjegyezni, hogy a királyi családnak ma már 

összességében jóval több, mint ezer tagja van, és ezek a hatalmasságok a legkülönfélébb 

kiváltságokat élvezik, tekintve, hogy – parlament híján – ők maguk alkotják az uralkodó 

elitet, mely közjogilag is uralkodik, tekintve, hogy a kormány tagjai, a bíróságok vezetői és 

mindenféle bizottságok és tanácsok tagjai, de még az állami vállalatok vezetői is belőlük 

kerülnek ki. 

A fiatal, harmincas évei elején járó új trónörökös – az olajárak drasztikus csökkenése 

és az olaj szerepének (és ebből következően világpolitikai jelentőségének) gyökeres 

megváltozása miatt – korábban sosem látott reformokra kényszerül, és a jelek szerint ezekre 

kész. Ha valóban trónra lép, új korszak veszi majd kezdetét ebben az abszolutisztikus 

monarchiában.
686

 

A különös trónutódlási rendszert működtető ország mindazonáltal a Nyugat – és 

különösen az Egyesült Államok – legfőbb, megbízható szövetségese a térségben, és el kell 

ismerni azt is, hogy az utóbbi években lassú demokratizálódási folyamat indult meg az 

országban, amelynek léptékei, üteme és méretei egyelőre nem lenyűgözőek, de a perspektívái 

biztatóak és beláthatatlanok. 

Ennek tudatában fordulunk más térségek felé, hogy képzeletbeli körutazásunkat 

immáron Malajziában folytathassuk, amely alighanem a világ egyik legkülönlegesebb 

monarchiája. Erről mesélünk a következő fejezetben. 
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TRÓNUTÓDLÁS NÉHÁNY TOVÁBBI MONARCHIÁBAN 

(Malajzia, Thaiföld, Japán) 

 

 

Malajziáról szólva itt azt a tényt említjük először, hogy az ország tagja a fentebb sokat 

emlegetett (brit) Nemzetközösségnek, de nem mint nemzetközösségi királyság, hanem mint 

nemzetközösségi monarchia.
687

 Mint ismeretes, a világnak összesen öt országa tartozik ebbe a 

körbe.
688

 

A malajziai alkotmány 4. részének 1. fejezte foglalkozik az államfő intézményével, de 

a miniszterelnök jogköreivel is, illetve taglalja a miniszterelnök kinevezését. Eszerint a 

szövetség legfőbb vezetője (Malajzia szövetségi államfője) a Yang di-Pertuan Angong, aki a 

szövetség minden tagja előtt elsőbbséget élvez és nem vonható felelősségre, nem indítható 

ellene semmilyen jogi eljárás. 

Az államfőt öt évre választja meg az Uralkodók Tanácsa, de ő maga bármikor 

lemondhat saját kezűleg, írásban tett nyilatkozatával, amit az Uralkodók Tanácsának küld, de 

az Uralkodók Tanácsa is eltávolíthatja őt a hivatal éléről, és megszűnik szövetségi hivatala 

akkor is, ha ő maga megszűnik uralkodónak lenni. Sem saját államától, sem a szövetségtől 

más megbízást nem kaphat, csak államfőként tevékenykedhet. 

Érdekesség, hogy az államfőnek állandó helyettese is van, akit ugyancsak öt évre 

ugyancsak az uralkodótanács választ, és akinek hivatala akkor élesedik be, amikor fizikailag 

kell helyettesíteni az államfőt, ám ez a helyettesítés csak tizenöt napon túli betegség, 

alakalmatlanság vagy távollét esetén szükségeltetik, hacsak maga az államfő másképpen nem 

kéri. Maga az államfő egyébként is csak az uralkodótanács engedélyével tartózkodhat a 

föderáció területén kívül tizenöt napnál hosszabban, leszámítva az állami látogatásokat, 

amelyek ennél hosszabbak lehetnek. A helyettes államfő megbízatása az államfő 

megbízatásával egyidejűleg szűnik meg. 
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Ezek a hallatlanul érdekes províziók abból az alkotmányból valók, amelynek néhány 

részletéről még szó lesz, és amely az országot – a már említett Egyesült Arab Emírségek 

mellett – a világon szinte egyedülálló módon föderatív választói monarchiává teszik.
689

 

Ezen alkotmány alapján az ország 13 szövetségi államból (Johor, Kedah, Kelantan, 

Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, 

Sabah, Sarawak) és 3 szövetségi területből (Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya) áll,
690

 melyek 

közül kilenc örökletes szultánságként működik. Ezek élén szultánok állnak, és a szultánokból 

álló konferencia maguk közül választja Malajzia királyát, a Yang di-Pertuan Agong-ot – 

ötévente. A másik négy állam, amelyeknek névlegesen kormányzóik vannak, nem vesznek 

részt a választásban. 

Az alkotmány 1957-ben elfogadott eredeti szövege az évek során sokat változott. 

(Hogy mást ne említsünk, az idők során például a később csatlakozott korábbi tagállam, 

Szingapúr állam is önállóvá vált.) Szinte ahány év, annyi módosítás követte az elfogadást. A 

mintegy félszáz módosítás ugyanakkor talán hétszáznál is több apró módosítást jelentett, 

amelyek az alkotmányszövegnek mára már több mint harminc cikkelyét írták felül. 

Az azonban nem változott, hogy a király az ország legfőbb uralkodója, a hadsereg 

főparancsnoka, valamint az iszlám vallási ügyek irányítója, szerepe azonban összességében 

véve csupán szimbolikus. A jelenlegi uralkodót, Tuanku Abdul Halimt 2011 decemberében 

koronázták Malajzia 14. királyává.
691

 

Malajzia 1957-ig brit gyarmati uralom alatt állt, és politikai berendezkedését máig 

bizony nagymértékben meghatározzák az angolszász hagyományok. A federációban 

kétkamarás parlament működik, 222 képviselőből álló alsó- és 70 szenátorból álló 

felsőházzal. A képviselőket öt-, a szenátorokat háromévente választják újra.
692

 

A szimbolikus uralkodó mellett az ország valódi vezetője, a végreható hatalom feje a 

miniszterelnök. A jelenlegi miniszterelnök, Najib Razak a Nemzeti Front koalíciós kormányát 

vezeti. Az ország függetlenségének kivívása óta egyébként valamennyi választást ez a 

koalíció nyerte meggyőző fölénnyel. A koalíció sikere annak is köszönhető, hogy az 

etnikailag igen sokszínű ország valamennyi jelentősebb nemzetisége képviselteti magát 

benne. A maláj lakosságot képviselő United Malays National Organization (UMNO), a 
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kínaiak érdekét figyelem előtt tartó Malaysian Chinese Association (MCA), illetve a lakosság 

indiai részét képviselő Malaysian Indian Congress (MIC) egyaránt a koalíció része, melynek 

legerősebb és legbefolyásosabb eleme az UMNO.
693

 

Ezek a jellemzők egyfajta demokratikus berendezkedést sejtetnek, ugyanakkor a 

valódi maláj helyzet ennél sokkal összetettebb. A rendszer alapját a gyarmatosítás idejéből 

visszamaradt törvények jelentik. Erős rendőrség működik, az igazságszolgáltatás és a sajtó 

nem független. Számtalan olyan törvény létezik, mely ellentétes a világszerte figyelt alapvető 

emberi jogokkal. Az ország alkotmánya szerint a maláj etnikumhoz tartozó személy 

automatikusan az iszlám vallás követője. 
694

 (Ez a tény sok problémát jelent a lakosságnak és 

a valláspolitikának. A lakosság három csoportra osztható: malájokra, kínaiakra és indusokra. 

Vallási alapon viszont csak muszlimok és nem muszlimok léteznek.) 

A 2008-as választás a változás esélyét hozta a malajziai politikai életben. Az 

eredmények közzététele után az ország függetlenségének kivívása óta először következett be 

fordulat a maláj politikában.
695

 A választások eredményét követő változtatások után az 

UMNO mindent megkísérelt annak érdekében, hogy elveszített hatalmát helyreállítsa.
696

  

Mindkét vonulat – a változások nyomán beinduló erózió és a régi politikához való 

visszatérés is – nyilvánvaló. Az ún. „többségi etnikum” központosító politikájának újra 

bevezetése, és az uralkodó párt retorikája mind annak jele, hogy a választók valódi akarata 

hamar feledésbe merült. A választók azonban egyre inkább tisztában vannak a gondokkal, 

amit mi sem bizonyít jobban, mint a 2012. év tavaszán zajlott kormányellenes tüntetéssorozat, 

amelyen rohamrendőrök bevetésére is sor került az igazságtalan választási rendszer 

kritikusaival szemben.
697
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695

 Az uralkodó párt kétharmados többségnek vége lett. A 13 szövetségi tagállam közül ötben új kormányok 

jöttek létre az 1957 óta folyamatosan hátrányt szenvedő ellenzéki pártokból. Március 8-án hivatalba lépett az új 
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Mi azonban Malajzia politikai jövőjével ezeken az oldalakon nem foglalkozhatván a 

monarchikus államfőváltások bemutatását célzó világutazásunk során ezúttal Thaiföld 

partjaira érkezünk. 

Thaiföld, mint köztudott, Délkelet-Ázsia harmadik legnagyobb országa, Hátsó-India 

középső vidékén fekszik. Magyarországon bevett (pontatlan) terminológiák szerint az ország 

tulajdonképpen alkotmányos monarchiának számít, ha van ennek a kifejezésnek értelme.
698

 

Az állam feje a király, aki haláláig uralkodik, a végrehajtó hatalom irányítója a 

kormány, melyet általában négy évre „választanak meg” általános választások nyomán. A 

választási részvétel az állampolgárok számára kötelező, az alkotmány szerint pénzbüntetés 

róható ki azon személyekre, akik e kötelezettségüket elmulasztják.
699

 

Az alkotmány értelmében az uralkodó legfontosabb szerepe a nemzeti identitás és 

egység megtestesítése, valamint a thai buddhizmus védelmezése.
700

A jelenleg uralkodó 

királyt, Bhumibol Aduljadezst (vagyis a IX. Rámát) országszerte nagy tisztelet övezi, melyet 

a maga részéről egyes alkalmakkor politikai válsághelyzetek megoldására is felhasznál.
701

Az 

uralkodó kritizálása vagy kigúnyolása bűncselekménynek számít, melyet szigorúan büntetnek. 

A végrehajtó hatalmat gyakorló kormányt a miniszterelnök vezeti, akit az uralkodó jelöl ki a 

Nemzetgyűlés alsóházának többséggel rendelkező pártjából vagy pártkoalíciójából.
702

 

A király, aki származására nézve csak a Ramadhibadi család férfitagja lehet, 

formálisan a végrehajtó hatalomnak is feje, a legfőbb hadúr és a buddhista államvallás 

vezetője; a végrehajtó hatalmat az elnökből és a legalább tizennégy, legfeljebb huszonnégy 

tagból álló tanács által gyakorolja, melynek elnöke a miniszterelnök szerepét tölti be.
703

 

Az ország történelméről elmondható, hogy az államiság valamilyen formában már 

létezett a 13. század óta, de Thaiföld modern nemzetállammá a Chakri dinasztia és Bangkok 

város megalakulása után, 1782-ben vált.
704

 1932-ben vértelen államcsínnyel ért véget a 

hétszáz esztendős abszolút monarchia. Az ország államformája ettől kezdve: alkotmányos 

                                                                                                                                                         
független megfigyelők és szemtanúk szerint 80-100 ezren vettek részt. A tiltakozók hosszabb választási 

kampányidőszakot követeltek, valamint azt, hogy a külföldön élő malajziai állampolgárok számára is tegyék 

lehetővé a választási részvételt. Ezen kívül külföldi megfigyelők jelenlétét is szükségesnek tartották a 

szavazáson, és az összes politikai párt részére hozzáférést szerettek volna a kormánybefolyás alatt álló médiához. 
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királyság,
705

ám a demokratikus rendszer mindvégig gyenge volt, és az országot puccsok után 

hatalomra került katonai vezetők sorozata uralta, a legutóbbi 2006-ban került hatalomra.
706

 

A thaiföldi kormány jelenlegi felépítése a 2007-es alkotmányban alapozódott meg, 

melyet a katonai vezetés által kinevezett Tanács készített, de népszavazás hagyott jóvá.
707

 

Thaiföldön eleddig immár tizenhét különböző alkotmány készült, de az alapvető 

kormányzati struktúra változatlan maradt.
708

A hatályos alkotmány kimondja, hogy bár az 

állam szuverenitása a nép kezében van, a király hatáskörét a hatalom három ágán keresztül 

gyakorolja.
709

A király a thai nép szimbóluma.
710

 

Az ezt kimondó alkotmányt, mint jeleztük, 2007 augusztusában fogadták el. Az új 

alaptörvény előkészítői az új alkotmánnyal azt kívánták megelőzni, hogy a miniszterelnök 

olyan mértékű hatalomra tegyen szert, mint a 2006 szeptemberében puccsal megbuktatott 

Thakszin Sinavatra. Az alkotmány részletes, 309 szakaszból áll. 

Eszerint Thaiföld államformája alkotmányos monarchia. A király tiszteletteljes és 

sérthetetlen pozícióban uralkodik.
711

2007-ben például tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy 

svájci férfit Thaiföldön, mert ittas állapotban összefirkált az uralkodó születésnapja 

alkalmából kiállított királyi portrék közül ötöt. A kiszabható hetvenöt év helyett tíz évre 

ítélték, mivel beismerte tettét.
712

 

A király iránti tisztelet érzékeltetésére elmondható, hogy a jelenleg is uralkodó király 

2007. december 5-én ünnepelte a 80. születésnapját. Ezen a napon az alattvalók többnyire 

sárgába öltöztek, ugyanis ez a szín a hétfőt fejezi ki, azt a napot, amikor megszületett a 

király.
713

Az uralkodót övező mindennapi tisztelet mértékét jól érzékelteti az is, hogy például a 

mozifilmek előtt a közönség felállva hallgatja végig a királyi himnuszt.
714

 

A trónöröklés az Öröklési törvény szerint megy végbe. Abban az esetben, ha a trón 

üressé válik és a Király megjelölte az Örökösét az Öröklési törvény szerint, akkor a 

Miniszterek Tanácsának erről értesítenie kell a Nemzetgyűlést. A Nemzetgyűlés Elnöke ezt 

követően összehívja a Nemzetgyűlést a Király Örökösének elismerésére és kihirdetésére, 

valamint felkéri az Örököst, hogy foglalja el a Trónt.
715
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Abban az esetben, ha a Trón üressé válik és a Király az említett módon nem jelölte ki az 

Örökösét, akkor a Királyi Tanács jelöli meg a Trónörököst és a jelölést a Miniszterek 

Tanácsán keresztül benyújtja jóváhagyásra a Nemzetgyűléshez. Ebből a célból Hercegnő 

nevét is be lehet nyújtani. A Nemzetgyűlés jóváhagyása után a Nemzetgyűlés Elnöke felkéri 

az Örököst, hogy foglalja el a Trónt, és kihirdeti a Király Örökösét.
716

 

A nagybetűk használata jelzi, hogy ezeket a szabályokat az alkotmányból idéztük, 

amely a továbbiakban a kormány megbízatásának keletkezéséről rendelkezik. 

Eszerint a kormány élén a Miniszterelnök áll, akit a Király nevez ki. A Miniszterelnök 

tagja kell, hogy legyen a képviselőháznak. A Képviselőház Elnöke ellenjegyzi a Király 

rendeletét a Miniszterelnök kinevezéséről. A Miniszterelnök nyolc évnél tovább nem viselheti 

hivatalát.
717

 

A Képviselőháznak kell megvizsgálnia azt, hogy az adott személy alkalmas a 

miniszterelnök-jelöltségre, a Képviselőház első ülésétől számított 30 napon belül. A 

Képviselőház több mint egyötödének a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy egy személy 

miniszterelnök-jelölt legyen. Egy személy Miniszterelnökké való kinevezéséhez a 

Képviselőház tagjai legalább felének a hozzájárulása szükséges. A döntéshozás nyílt 

szavazással történik.
718

 

Abban az esetben, ha a 30 napos időtartam eltelt azóta, hogy összehívták a 

Képviselőház első ülését, és egy személy jelölését sem hagyták jóvá, akkor az eltelt 30 napos 

határidőtől számított 15 napon belül kell a Képviselőház Elnökének tudatni a Királlyal az 

összes jelölt közül legtöbb szavazatot kapó személy nevét.
719

 

A Szenátus ugyanakkor eltávolíthatja hivatalából a Miniszterelnököt, ha korrupció vagy 

hivatallal való visszaélés vádja alatt áll, illetve ha szándékosan az alkotmány rendelkezéseivel 

ellentétes módon gyakorolja a hatalmát.
720

 Legalább húszezer választópolgár 

kezdeményezheti a Szenátusnál a Miniszterelnök hivatalból való eltávolítását.
721

 

Ezen érdekes rendelkezések felidézése után érdemes egy pillantást vetni a gyakorlatra 

is. 2009 márciusa óta ugyanis belpolitikai válság van Thaiföldön. Két részre szakadt az 

ország. Az északi régió lakói és a szegényebb polgárok a 2006-ban puccsal megbuktatott 

Thakszin Sinavatra hívei. Velük szemben állnak a gazdagabb polgárok, a déli tartományok 
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képviselői és a tősgyökeres királypártiak.
722

 

A 2006-os puccsot követően egy évig katonai uralom volt az országban, majd Thakszin 

Sinavatra megbuktatott pártjának utódpártja megnyerte a választásokat. Az ellenzék nem 

fogadta el az eredményeket, és 2008 májusában tiltakozásba kezdett. A hatalomra került 

utódpárt az ellenzék további provokálására a megbuktatott Thakszin Sinavatra sógorát, 

Szomcsai Vongszavat nevezte ki miniszterelnökké.
723

 

Választási csalás miatt azonban az Alkotmánybíróság vizsgálatot indított, melynek 

lefolytatása után 2008 december elején megbuktatta a kormányt úgy, hogy feloszlatott a hat 

koalíciós pártból hármat, amelyekben Thakszin Sinavatra hívei tömörültek.
724

 

Abhiszit Veddzsadzsiva lett az új miniszterelnök. 2009 februárjában több ezer tüntető 

gyűlt össze a fővárosban a kormány távozását követelve. Innentől kezdve folyamatos 

tüntetések zajlottak Bangkokban a megválasztott miniszterelnök ellen. A tüntetőknek sikerült 

áprilisban egy nemzetközi találkozót is meghiúsítani. Ezt követően a védelmi miniszter 

rendkívüli állapotot hirdetett ki, a hadsereg pedig megkezdte a tüntetők feloszlatását.
725

 

Márciusban újrakezdődtek a tüntetések két héttel azután, hogy a bíróság kilátásba 

helyezte Thakszin vagyona egy részének lefoglalását. A tiltakozók több száz liter vért 

locsoltak szét a miniszterelnök háza előtt. Becslések szerint 90 ezer tüntető vonult az utcákra, 

és foglalta el a főváros központi részét.
726

 

2010 májusában sikerült a hadseregnek végleg felszámolni a tüntetők elbarikádozott 

táborhelyét. A vezetés ígéretet tett az új választások kiírására és Abhiszit Veddzsadzsiva 

kormányát ért vádak kivizsgálására. A miniszterelnöki hivatal kijelentette, hogy az új 

választásokat hamarosan megtartják.
727

 

E választások nyomán a thaiföldi parlament megválasztotta kormányfőnek Jinglak 

Sinavatrát, a 2011. július 3-ai választásokon abszolút többséget szerzett ellenzéki Pheu Thai 

párt jelöltjét, egyúttal az ország első női miniszterelnökét.
728

 

A törvényhozás 500 tagja közül 296 szavazott az akkor negyvennégy éves 

üzletasszonyra, három ellene, és 197 tartózkodott. A hatpárti koalíciónak 300 képviselője volt, 

ezen belül a Pheu Thainak 265.
729

 Jinglak Sinavatra a 2006-ban katonai puccsal megbuktatott 

Thakszin Sinavatra testvére, pártjának és koalíciós partnereinek ezzel hatvanszázalékos 
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többsége lett a parlament alsóházában.
730

 

A legutóbbi puccs épp az ekkor nyertes Pheu Thai Párt egyik fő támogatóját, egyben a 

Pheu Thai kormányfőjelöltjének bátyját, Thakszin Sinavatrát mozdította el székéből 2006 

őszén. Az akkori katonai junta bő egy év elteltével adta át a vezetést a demokratikusan 

megválasztott kormánynak, melyet a 2009-ben elhunyt thai-kínai Szamak Szundaravedzs 

vezetett.
731

 Ő sem maradhatott haláláig hatalmon, hiszen 2008 őszén összeférhetetlenségi 

okokból az alkotmánybíróság döntése alapján lemondásra kényszerült.
732

 Utódja, Somchai 

Wongsawat szavazatvásárlási vádak beigazolódása miatt csupán két hónapig volt hivatalban. 

Hosszas szervezkedés után végül a Demokrata Párt alakíthatott kormányt 2008 

decemberében, így került a kormány élére a 2011-es vesztes, Abhiszit Veddzsadzsiva.
733

 

Bár Abhiszit elődeinél tovább ülhetett a kormányfői székben, valójában az ő regnálása 

alatt sem volt nyugodt a thai belpolitika, melyet rendszeresen felkavart a sárga- és vörösinges 

tüntetők összecsapása.
734

 A kormány két front közé szorult, aminek meg is lett az eredménye, 

hiszen jelzett körülmények közepette a választásokat elvesztette.
735

 

Mi azonban a magunk részéről ezen a történelmi ponton búcsúzunk el Thaiföldtől, 

hogy figyelmünket immár végleg Japán kösse le. 

Japán államformája ugyanis – a saját fogalomhasználatunk szerint – kétség kívül 

alkotmányos monarchia.
736

Az uralkodó helyzete a tradíció által legitimált, pozícióját a 

trónöröklés szabályai biztosítják. A megbízatása egész életére szól, de le is mondhat uralkodói 

posztjáról a jog szerint utána következő javára. Mint ismert, bár a császárok csupán 

szimbolikus szerepet játszanak az ország életében, éppen a folytonosságuk biztosítja a tisztség 

stabilitását.
737

 

                                                 
730

 http://www.origo.hu/nagyvilag/20110805-eloszor-van-noi-miniszterelnoke-thaifoldnek.html (2012-11-06) 
731

 http://diplomaci.blog.hu/2011/07/06/ismet_a_sinavatra_klan_kerult_thaifold_elere (2012-11-17) 
732

 A miniszterelnök egy kereskedelmi televízió főzőműsorának házigazdája volt, az alaptörvény viszont tiltja, 

hogy a miniszterelnök és kabinetminiszterek magánvállalkozásoknak dolgozzanak, lásd: 

http://diplomaci.blog.hu/2011/07/06/ismet_a_sinavatra_klan_kerult_thaifold_elere (2012-11-17) 
733

  http://diplomaci.blog.hu/2011/07/06/ismet_a_sinavatra_klan_kerult_thaifold_elere (2012-11-17) 
734

 A sárgaingesek konzervatív, királyságpárti, felső- és középosztálybeli háttérrel rendelkeznek, támogatói 

bázisuk Bangkok és Thaiföld déli része. Hagyományosan mellettük áll a hadsereg és a Demokrata Párt is. A 

vörösingesek az „Egyesült Front a Demokráciáért, a Diktatúra ellen” (UDD) elnevezésű ellenzéki szövetség 

szimpatizánsai, melyet a már említett Thakszin Sinavatra finanszíroz. A vörösingesek – mint jeleztük – két 

hónapra megszállták Bangkok központját, Abhiszit távozását követelve, végül a hadsereg szorította ki őket, 

közel 90 halálos áldozat és 1900 sebesült árán. Később, a kambodzsai-thai határvillongások idején pedig a 

nacionalista érzelmű sárgaingesek követelték – az egyébként általuk hatalomra segített – Abhiszit lemondását, 

amiért az nem képviselt keményebb politikát Kambodzsával szemben. 
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 SZENTIRMAI József: Japán.  Panoráma nagyútikönyvek, Budapest, 1999, pp. 80. 
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Fontos megjegyezni, hogy a császárság intézményének fennmaradása a II. világháború 

után még kérdéses volt, ahogy az is, hogy a császárt háborús bűnösnek nyilvánítják-e. 

Végeredményben MacArthur állásfoglalása nyert, aki a japán lakosság felháborodásától tartva 

azt javasolta, hogy ne ítéljék el az ország első emberét. Meggyőződését egy 1946-ban, 

Japánban tartott közvélemény-kutatás alá is támasztotta, mely során a megkérdezettek több, 

mint 90%-a és az akkori 89 pártból 85 támogatta a császári rendszer fenntartását.
738

 Az 

uralkodó ennél az államformánál a hatalmát az alkotmány felhatalmazásával, annak keretein 

belül gyakorolja.
739

 A császárság intézménye ugyanakkor soha nem volt kifejezetten erős. 

Hosszú évszázadokon át a sógunok tartották kezükben Japán irányítását. Ezen változtatott a 

Meidzsi-restauráció 1868-ban.
740

 Igaz, hogy a császár ekkor is csupán a parlament 

hozzájárulásával hozhatott törvényeket.
741

 Hozzá kell tenni mindamellett, hogy Japánban a 

kezdetektől egyetlen dinasztia rendelkezett az uralkodás monopóliumával.
742

 Ez minden 

bizonnyal a császári család isteni származásának volt betudható. 

Jelenleg az ország kormányformája parlamentáris, ezen belül pedig Maurice Duverger 

felosztása szerint a klasszikus típusba tartozik. A Duverger-féle "klasszikus" megnevezés 

abból adódik, hogy a kormány a parlamentnek felelős, az államfő szerepe mindössze jelképes, 

döntései miniszteri ellenjegyzéshez kötöttek. Alapvetően az egész rendszer az angolszász 

parlamentarizmus, abból is a brit minta szerint épül fel.
743

 

A II. világháború után a Japánt megszálló amerikaiak hozták létre azt az új 

alkotmányt, mely a mai napig meghatározza az ország politikai berendezkedését. Formailag 

az 1889-ei Meidzsi-alkotmány módosításaként született meg. Ez alakította ki a parlamenti 

demokratikus rendszert.
744

 MacArthur tábornok amerikai alkotmányjogászokat és más 

szakembereket alkalmazott, hogy az alapdokumentum megfeleljen a mindenkori 

demokratikus nézeteknek.
745

 Különlegessége, hogy rendkívül rövid idő - hat nap - alatt 

szövegezték meg az alkotmánytervezetet és ugyanennyi idő alatt fogadtatták is el az akkori 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 299-300. 
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F%2Fwww.jegyzetportal.hu%2Fdownload%2Falkotmanyjog%2Falkotmanyjog_II_beni_%2B_bodog.doc&ei=V

WmzUIXRMdDgtQbr4YGoAw&usg=AFQjCNHjv8R6jSmiSiM_zRglYtv7toOgrg&sig2=cmhbhj5IfoKHEUKb

HkHe-g (2012.11.26.) 
740

 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 294. 
741

 http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html (2012.11.26.) 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 295. 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 264. 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 263. 
745

 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 26. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHUQFjAI&url=http%3A%25%20F%2Fwww.jegyzetportal.hu%2Fdownload%2Falkotmanyjog%2Falkotmanyjog_II_beni_%2B_bodog.doc&ei=VWmzUIXRMdDgtQbr4YGoAw&usg=AFQjCNHjv8R6jSmiSiM_zRglYtv7toOgrg&sig2=cmhbhj5IfoKHEUKbHkHe-g
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHUQFjAI&url=http%3A%25%20F%2Fwww.jegyzetportal.hu%2Fdownload%2Falkotmanyjog%2Falkotmanyjog_II_beni_%2B_bodog.doc&ei=VWmzUIXRMdDgtQbr4YGoAw&usg=AFQjCNHjv8R6jSmiSiM_zRglYtv7toOgrg&sig2=cmhbhj5IfoKHEUKbHkHe-g
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHUQFjAI&url=http%3A%25%20F%2Fwww.jegyzetportal.hu%2Fdownload%2Falkotmanyjog%2Falkotmanyjog_II_beni_%2B_bodog.doc&ei=VWmzUIXRMdDgtQbr4YGoAw&usg=AFQjCNHjv8R6jSmiSiM_zRglYtv7toOgrg&sig2=cmhbhj5IfoKHEUKbHkHe-g
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ideiglenes parlamenttel. Az új alkotmány kihirdetése 1946 októberében, törvényerőre 

emelkedése pedig 1947 májusában történt.
746

 

Az alkotmány módosításához mindkét ház kétharmados szavazata szükséges és ezután 

is népszavazásra bocsátják a kérdést.
747

A módosításra eddig még nem került sor, habár a 

legújabb japán felmérések szerint, a megkérdezettek nagyjából 65%-a élne ezzel a 

lehetőséggel.
748

 

A legvitatottabb kérdés ebből a szempontból, mind a mai napig, a világon egyedülálló 

9. cikkely, az úgynevezett békeklauzula, melyben Japán lemondott a hadviselés jogáról.
749

 

Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy Japán rendelkezik saját hadsereggel, melynek neve, 

nem meglepő módon, "önvédelmi erő."
750

 

Japánban a parlament kétkamarás, egy alsó- és egy felsőházból tevődik össze
751

. A 

parlament az államhatalom legfelsőbb szerve és kizárólagos jogalkotási intézmény
752

. Tagjai, 

bármely házhoz is tartozzanak, szavazás útján töltik be posztjukat
753

. Ugyanakkor, a kamarák 

közül az alsó rendelkezik nagyobb súllyal
754

. Természetesen a parlament keretében jön létre a 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 27. 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 34. 
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 http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=584839 (2012.11.26.) 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml, 2012.11.16.) 
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 (http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=584839 (2012.11.26.) 
751

 Dr. KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 28-32. 

Senki sem lehet egyszerre mindkét ház tagja. A kamarák csak akkor határozatképesek, ha összes tagjuk 

minimum egyharmada jelen van. Maguk választják meg elnöküket és tisztségviselőiket. 

(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.htm

l 48,56,58.cikk, 2012.11.16.) Az alsóháznak 480, míg a felsőháznak 242 tagja lehet. 

(http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html (2012.11.26.) 

A parlamentnek legalább egy ülést kell tartania egy évben. Rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet, hogyha 

mindkét ház összes tagjának minimum negyede indítványt nyújt be a kormánynak. A kabinet ezután köteles 

összehívni az országgyűlést. A határozatképesség csak a tagok egyharmadának jelenlétében van meg. 

(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.htm

l  52, 53, 56.cikk, 2012.11.16) 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml 41.cikk (2012.11.16.) A parlament dönt a kormány készítette nemzeti költségvetésről és a nemzetközi 

szerződésekratifikálásáról.(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hano

ver.edu/texts/1947con.html  60, 61.cikk, 2012.11.16.) A japán parlamentet először 1889-ben hívták össze, 

miután a Meidzsi-alkotmány létrehozta az intézményt. Jelenlegi formáját az 1947-ben hatályba lépett 

alkotmánynak köszönheti. 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 32-33. Ez a 

tendencia megmutatkozik a törvényhozási folyamat egésze alatt, különösképp a költségvetés és szerződések 

jóváhagyása, illetve az új miniszterelnök jelölése esetén. KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. 

Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 33. Az alkotmány eltérő rendelkezéseinek hiányában egy 

törvényjavaslat akkor emelkedik jogerőre, ha azt mindkét ház jóváhagyja. Az a javaslat is törvényerőre 

emelkedik, melyet első körben a Képviselőház elfogadott, de a Tanácsnokok Háza nem, viszont másodszorra a 

Képviselőházban jelenlevők legalább kétharmada újra megszavazta. 
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kormányzat, melyet Japánban kabinetnek is hívnak.
755

A miniszterelnök és a miniszterek 

alkotják.
756

A miniszterelnököt a parlament jelöli, majd ezt a döntést az államfő a kinevezéssel 

szentesíti.
757

A miniszterelnök ezek után jelöli a minisztereit; a miniszterek több mint felének, 

a miniszterelnökhöz hasonlóan, parlamenti képviselőnek kell lennie. A miniszterelnök 

bármikor leválthatja minisztereit.
758

A képviselők, akiknek ez a foglalkozásuk,
759

univerzális, 

közvetlen választásokon kerülnek a parlamentbe.
760

Minden huszadik életévét betöltött japán 

állampolgár szavazhat a szerinte legjobb programot hirdető pártra.
761

 

                                                                                                                                                         
l 59.cikk, 2012.11.16.) A költségvetési törvényjavaslat esetében, ha a két háznak eltérő álláspontjai lennének, 

egy vegyes-bizottságnak kell megpróbálnia az ellentétek felszámolását.  Ha ez nem jár sikerrel, a Képviselőház 

döntése válik hivatalossá. Ugyanakkor a 30 napos várakozási idő is ezt az eredményt hozza meg. KÓS Péter: 

Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 34. 
755

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml 65.cikk (2012.11.16.) A kabinet több feladata mellett foglalkozik a külüggyel, irányítja a közszolgálatot, 

szerződéseket köt a parlament jóváhagyásával.  Kinevezi a Legfelső Bíróság tagjait – a főbíró kivételével. A 

kormányrendeleteket a felelős miniszternek minden esetben alá kell írnia és a miniszterelnöknek ellen kell 

jegyeznie.(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/19

47con.html 73, 79, 74.cikk, 2012.11.16.) 
756

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  66.cikk (2012.11.16.) 2001 óta a miniszterek száma, a miniszterelnököt nem számítva, legfeljebb 14 lehet. 

Ettől csak kivételes ügyek megjelenése esetén lehet eltérni. 

(http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_korm%C3%A1ny.html (2012.11.26.) 
757

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  67, 6.cikk (2012.11.16.) Ha a miniszterelnök személyét illetően a Képviselőház és a Tanácsnokok Háza nem 

képes egységes döntést hozni, úgy közös bizottságot alakítanak a megoldásra. Ha ennek keretében sem tudnak 

megállapodni, illetve 10 napon belül a felsőház nem jelölt valakit a posztra, akkor mindkét esetben a 

Képviselőház állásfoglalása lesz érvényes. 

(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.htm

l 67.cikk, 2012.11.16.) A gyakorlatban rendszerint a legtöbb mandátumot szerzett párt mindenkori elnöke a 

miniszterelnök.(http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html 

(2012.11.26.) Az LDP, amely a II. világháború után szinte végig meg tudta őrizni kormányzati szerepét, egy igen 

különleges módszerrel oldotta meg a pártelnök, s ezzel együtt a miniszterelnök személyének kérdését.  A 70-es 

évek végétől bevezették, hogy legalább négy jelöltnek kell indulnia egy-egy ilyen választáson, és legalább 50-60 

parlamenti képviselő támogatását kell megszerezniük ezeknek a jelölteknek. Két fordulóból állt a választás: az 

elsőben országos jelleggel szavaztak az LDP tagjai és a szimpatizánsok, majd másodszorra csak a parlamenti 

házak tagjai voksolhattak az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott három jelöltre. (KÓS Péter: Japán: 

mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 188, 213, 214.) A miniszterelnök, 

képviselve a kabinetet, törvényeket indítványozhat, jelentést tesz az általános nemzeti ügyek és a külkapcsolatok 

alakulásáról a parlamentnek, továbbá felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a különböző közigazgatási ágazatok 

felett. Beleegyezése nélkül nem indulhat a miniszterek ellen eljárás. 

(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.htm

l  72,75.cikk, 2012.11.16.) 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml 68. cikk (2012.11.16) Felmentés esetén a parlament mindkét ház tagjaiból vizsgálóbizottságot hoz létre, mely 

megvizsgálja a körülményeket. 

(http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.htm

l 64.cikk, 2012.11.16. KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 

1993, p. 34. 
759

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  66.cikk (2012.11.16.) 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 31. Japánban 

vegyes választási rendszer van érvényben. Közepes méretű választókörzetek működnek, ahol a 

választókerületekben 3-5 képviselő szerezhet mandátumot. Ugyanakkor ez a méret a többi országéval 

összehasonlítva a legkisebbnek számít a világon. (Giovanni SARTORI: Összehasonlító alkotmánymérnökség. 

Akadémiai, Budapest, 2003, pp. 17, 23.) 1982-ben megváltoztatták a választási törvényt, főként a felsőházra 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_korm%C3%A1ny.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html


282 
 

A parlament két házába eltérő időszakokra lehet bekerülni. A felsőházba, melyet 

Tanácsnokok Házának
762

 hívnak, hat évre szól a mandátum, a tagok felét három évenként 

újraválasztják.
763

 Ezzel szemben az alsó-, más néven Képviselőházban
764

 betölthető hivatali 

idő csupán négy évre szól.
765

Ez megegyezik a végrehajtó hatalom maximális megbízatási 

idejével. A japán kabinet legfeljebb négy évig maradhat hatalmon, mert a soron következő 

képviselőházi választások után, az új ház első ülésén le kell mondania, hogy kinevezhessék az 

új miniszterelnököt, vagy megerősítsék a régit,
766

ezzel együtt megkezdődjön az új kormány 

alakítása. Vannak természetesen olyan eszközök, melyek lerövidíthetik a kabinet maximális 

kormányzási idejét. Ilyennel mind a törvényhozás, mind a végrehajtás rendelkezik, mint 

tudjuk. 

A kabinet kollektív felelősséggel tartozik a parlamentnek
767

Ha a miniszterelnök 

lemond hivataláról, akkor az egész kormány vele együtt veszíti el hivatalát.
768

Ez a helyzet 

akkor is, ha bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, mert ennek elfogadása 

esetén minden tagnak le kell mondania.
769

 A bizalom megvonása a Képviselőház 

privilégiuma, a Tanácsnokok Háza ebből a szempontból passzív: nem hozhat ilyesfajta 

határozatot a kormány ellen
770

 Mindazonáltal a kabinet lemondási kötelessége nem áll fenn 

akkor, ha a Képviselőház a döntéstől számított tíz napon belül feloszlik.
771

 

                                                                                                                                                         
vonatkozóan. Az össz-nemzeti listán ezentúl takarékossági szempontokból személyek helyett pártokra lehetett 

szavazni. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 205.) 

A szavazati joggal rendelkező választópolgároknak két voksuk van. Az egyiket az egyéni választókerületekben, 

a másikat a kerületi pártlistáknál használhatják fel.  Az egyéni választókerületekben a Képviselőház 300 tagját és 

a Tanácsnokok Házának 146 tagját választhatják meg. Az nyer, aki a legtöbb szavazatot szerzi. A kerületi 

pártlisták esetén az alsóház 180 tagja között arányosan osztják el a leadott voksokat. Ugyanez a helyzet a 

felsőház 96 képviselőjénél is. 

http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.html (2012.11.26.) 
761

 SZENTIRMAI József: Japán  Panoráma nagyútikönyvek, Budapest, 1999, p. 80. 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  42.cikk (2012.11.16.) 
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ml  46.cikk (2012.11.16.) 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  42.cikk (2012.11.16.) 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  45.cikk (2012.11.16.) 
766

 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 34. 
767

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  66.cikk (2012.11.16.) 
768

 http://hu.finanzalarm.com/details/Jap%C3%A1n_korm%C3%A1ny.html (2012.11.26.) 
769

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  69.cikk (2012.11.16.) 
770

 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 33. Viszont ez 

fordítva is igaz: a Tanácsnokok Házát nem lehet feloszlatni. 
771

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  69.cikk (2012.11.16.) 
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A feloszlást a miniszterelnök javaslatára az államfő rendelheti el.
772

A döntés hatályba 

lépésétől számított negyven napon belül általános választásokat kell tartani, majd a választás 

utáni harmincadik nappal bezárólag a parlamentet ismét össze kell hívni. Ez alatt az idő alatt a 

Tanácsnokok Háza is zárva tart. Szükséghelyzet esetén viszont a még mindig működő előző 

kabinet sürgősségi ülés keretében összehívhatja a felsőházat. Ekkor ideiglenes intézkedések 

meghozatalára is sor kerülhet, ám ezek csak akkor maradnak érvényben, ha az újonnan 

megalakult Képviselőház a legközelebbi parlamenti ülés megnyitásától számított tíz napon 

belül azokat megerősíti.
773

 

Mint jeleztük, előfordulhat, hogy a kormány azért kényszerül idő előtt távozni, mert a 

miniszterelnök lemond hivataláról. Ez a lépés több okból is bekövetkezhet. A kormányfő 

lemondhat akkor is, ha a társadalmi vagy politikai hangulat ellene fordul, és bár az ilyen 

esetről egyetlen jogszabály sem rendelkezik, mégis "kénytelen" megválni státuszától.
774

Egy 

másik esetben az alsóház intéz ellene bizalmatlansági indítványt és ennek sikeres 

megszavazása esetén távoznia kell.
775

 Tulajdonképpen a parlament alsóházának feloszlatása is 

ebbe a kategóriába esik, hiszen a miniszterelnök ezzel a gyakorlati döntésével saját 

mandátumát szintén megszakítja. Sok esetben ez a döntés alapvetően egyfajta kiskaput jelent 

arra az esetre, ha a kormányfő el akarja kerülni kormánya megbuktatását.
776

Ugyanakkor a 

feloszlatásnak természetesen más stratégiai célja is lehet, például ha a miniszterelnök az új 
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 KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992.  Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 35. 
773

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  54.cikk (2012.11.16.) 
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 Ez történt 1960-ban is, amikor Kisi miniszterelnöknek azért kellett lemondania hivataláról, mert a japán-

amerikai biztonsági szerződés ratifikálása körüli megmozdulások hatalmas presztízsveszteséget okoztak 

számára. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 114-

115.) Hasonló volt az 1971-es Nixon-sokk, mikor az amerikai elnök Japán előzetes bevonása nélkül látogatást 

tett Kínában, ezzel elismerve az ottani rendszer legalitását. Az eddig – szintén amerikai mintára – folytatott 

Kína-ellenes politikához túlzottan elkötelezett Szató-kormány pedig képtelen volt alkalmazkodni a megváltozott 

helyzethez. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 

147-152.) 1974-ben Tanaka miniszterelnök kényszerült lemondásra, mert mind pártja, mind a társadalom 

részéről nagyfokú népszerűségvesztés érte. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti 

könyvek, Budapest, 1993, p. 168.) Miki miniszterelnök a politikai szintéren szerzett sok ellenséget, mikor a 

Lockheed-botrány kapcsán támogatta a képviselők kivizsgálását. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 

1945-1992.  Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 176.) 
775

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.ht

ml  66, 69.cikk (2012.11.16.) 1954. Josida miniszterelnök, Liberális Párt (Dr. KÓS Péter: Japán: mélyponttól a 

csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 94.) 
776

 Ez történt 1953-ban, mikor egy botrány miatt lehetővé vált, hogy Josida ellen bizalmatlansági indítványt 

fogadjanak el. A miniszterelnök ennek elkerülése érdekében föloszlattatta a parlamentet és új választásokat 

íratott ki, amin pártja nagy fölénnyel győzedelmeskedett. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. 

Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 89.) Ohara miniszterelnök 1980-ban volt kénytelen feloszlattatni az 

alsóházat a kormány ellen indított és elfogadott bizalmatlansági indítvány miatt. Bár halála miatt nem érte meg, 

de ismét az LDP került a képviselőházi többségbe. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. 

Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 203-204.) 
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választással saját és pártja helyzetét kívánja erősíteni.
777

A kabinetnek szintén távoznia kell, ha 

a miniszterelnöki poszt valamely ok miatt megüresedik.
778

Minden esetben azonban a kormány 

természetesen tovább végezheti alapvető feladatait addig, amíg ki nem nevezik az új 

miniszterelnököt.
779

 

Ezeknek a szabályoknak a részletes ismertetésével annak a tiszteletünknek adtunk 

jelet, amely a parlamentarizmus iránt különösen olyan esetekben nyilvánul meg, amikor 

számos autoriter rendszerbe hajló ország után egy alkotmányos állam kormányrendszerével 

foglalkozhatunk. 

Az alkotmányosságnak természetesen olyan követelményei vannak, amelyek egyfajta 

ideális alkotmány tartalmát jellemzik. Az eszmék megvalósulásának módja és mértéke 

országonként igen eltérő, de világos, hogy ezen alkotmányos elvek közé tartozik többek 

között a népszuverenitás és a népképviselet elve, a hatalmi ágak szétválasztásának és 

egyensúlyának elve, a törvények uralma és a jogállam megvalósítása, az egyenjogúság elve és 

az emberi jogok deklarálása. 

Ami azt illeti, az első japán alkotmány, mely 1868-ban született, nem feltétlenül 

tartalmazta ezeket az elveket a maguk összességében, de létrehozta a nagy államtanácsot, 

vagyis az első polgári politikai testületet, és elvben a kétkamarás törvényhozást is. 1889-ben 

született meg a Japán birodalom alkotmánya, amely 1947-ig formálisan érvényben maradt. 

                                                 
777

 Ez játszódott le 1948 decemberében, amikor a második Josida-kormány idején a miniszterelnök azért 

oszlattatta fel a Képviselőházat, mert pártja nem rendelkezett abszolút többséggel. A választásokon aztán sikerült 

elérni a kívánt arányt. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 

1993, p. 64.) Hasonló volt a helyzet, amikor a régi rendszer vezető politikusai visszatértek a közéletbe. Ezek a 

személyek Josidával szemben magukat tekintették "hivatásos politikusoknak," és a miniszterelnök lemondását 

követelték. Ebben az esetben a feloszlatás a kormányzási idő meghosszabbításának eszköze volt. (KÓS Péter: 

Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 87.) 1954-ben Hatojama 

miniszterelnök a parlamentben bekövetkezett erőviszonyok tisztázására és világossá tételére használta ezt a 

"módszert". (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 95.) 

Ohira miniszterelnök – aki az első keresztény vallású kormányfő volt – pártja helyzetének javítása céljából 

oszlattatta fel az alsóházat. Ebben az esetben azonban ez hiba volt: az LDP csupán független politikusok 

csatlakozásával tudta biztosítani abszolút többségét. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. 

Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, p. 189.) 1983-ban Nakaszone miniszterelnök azért íratott ki soron kívüli 

választásokat, mert egyik elődjének, Tanakának parlamenti munkáját az ellenzék bojkottálta, ugyanis Tanaka 

nem volt hajlandó lemondani mandátumáról annak ellenére, hogy korrupció vádjában bűnösnek találták. Ekkor 

az LDP elvesztette többségét a Képviselőházban. (KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. 

Villányi úti könyvek, Budapest, 1993, pp. 217-218.) A japán parlamentet 2012 novemberében ismét feloszlatták. 

Noda Josihiko kormányfő azután szánta rá magát ennek a – már régóta várt – lépésnek a kezdeményezésére, 

hogy a többségben lévő ellenzék is megszavazza azokat a törvényeket, melyek a választási jogszabály 

módosításáról és a kormány államkötvény-kibocsátásáról rendelkeznek. A kormányt adó DPJ képviselői körében 

hatalmas felháborodást keltett a döntés, és többen is kiléptek a pártból. 

(http://hvg.hu/vilag/20121116_Feloszlatta_a_parlamentet_a_japan_kormany) 
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ml 71, 54.cikk (2012.11.16.) KÓS Péter: Japán: mélyponttól a csúcsig, 1945-1992. Villányi úti könyvek, 

Budapest, 1993, p. 34. 
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Ez kimondta, hogy a birodalmat „a császárok mindörökre megszakíthatatlan sora” 

irányítja a parlament és a miniszterek tanácsának egyetértése mellett; a kormány a császárnak, 

és nem a parlamentnek volt felelős. A bírói testület független volt, de a bírákat az igazságügy-

miniszter nevezte ki. A polgárok elidegeníthetetlen, bár törvények által korlátozható joga a 

tulajdon és az otthon szentsége, a vallás- és a szólásszabadság. 

Az ország ma hatályos alkotmánya, mint jeleztük, 1947. május 3-án lépett hatályba. A 

korabeli japán vezetők legjelentősebb hozzájárulása az alkotmányhoz az volt, hogy a 

parlament ne egy-, hanem kétkamarás legyen. Az alkotmány leghíresebb pontjai leszögezik, 

hogy „a császár az állam és a népegység jelképe, pozíciója a népakaratból ered, mert a 

felségjogokat a nép birtokolja”, valamint az a rendelkezés, amely, mint szó volt róla, 

egyértelműen kimondja, hogy „a japán nép mindörökre lemond a hadviselés szuverén 

jogáról”, s e végből „semminő szárazföldi, tengeri és légi haderőt nem tarthat fenn.” 

Egyebekben a japán alkotmány tizenegy nagy fejezetre tagolódik,
780

s e fejezetek közül 

mindjárt az első a császár személyével és hatalmával foglalkozik,
781

miután a rövid bevezető 

kimondja, hogy milyen célokból és ki által alkottatott a szöveg.
782

 Így szól: „Mi, a japán nép 

nevében törvényesen megválasztott képviselők, a nemzeti országgyűlés, meghatározzuk, hogy 

mit kell biztosítani magunknak és utódainknak a gyümölcsöző békés együttműködés 

érdekében az összes nemzettel és a szabadság áldásával ezen a földön, megfogadjuk, hogy 

soha többé nem veszünk részt háborúban, biztosítjuk minden ember szuverenitását, és 

törvényes alkotmányt alkotunk.”
783

 

A császár klasszikus államfői jogokat gyakorol, mint az alkotmánymódosítás, a 

törvények és a nemzetközi szerződések aláírása, a kormányrendeletek kihirdetése, az 

országgyűlés összehívása, a képviselőház feloszlatása, miniszterek és más tisztviselők 

kinevezésének hitelesítése a törvényben előírt módon. Továbbá teljes hatáskörrel adhat 

mandátumot a nagyköveteknek, gyakorolja az amnesztia hatáskörét, a büntetések 

megváltoztatásának jogát, kitüntetéseket adományoz, aláírásával hitelesíti a ratifikációs és 

más diplomáciai okmányokat, fogadja a külföldi követeket és minisztereket, teljesíti ünnepi 

kötelezettségeit. Nem ajándékozhat a császári vagyonból, vagy fogadhat el ajándékot az 

országgyűlés beleegyezése nélkül. 
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 http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html 
781

 A következő címek: A háború tagadása, Az emberek jogai és kötelezettségei, Az országgyűlés, A kormány, 

Az igazságszolgáltatás, Finanszírozás, költségvetés, Helyi önkormányzatok, Módosítások, Alaptörvény, 

Kiegészítő rendelkezések. 
782

 E szövegben a szuverenitás hangsúlyozása természetesen annak a ténynek az ismeretében érdekes, hogy 

magát a szöveget főleg az amerikaiak alkották, mint tudjuk.  
783

 http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html 

http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html
http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html


286 
 

A trónutódlás szabályiról szólva ugyanakkor bonyolult összefüggésekre kell utalnunk, 

jóllehet a főszabály nem lehet egyszerűbb a hatályosnál: a trón csak férfiágon öröklődik, a 

leszármazottság szerint. 

Talán egy rövid bekezdésben érdemes utalni arra, hogy Japánban nemhogy a 

monarchia, de a dinasztia is háromezer éves, az első császár az időszámítás előtti hetedik 

században uralkodott, és a jelenlegi császár, Akihito a 125. uralkodó a sorban. 

Akihito császár a néhai uralkodó, a háborús bűnös Hirohito császár ötödik gyermeke, 

de legidősebb fia (a háború alatt öccsével együtt különböző helyeken bújtatták őt). Ő maga 

1933. december 23-án született. 

Apja halála (1989. január 7.) után formálisan 1990. november 12-én foglalta el a trónt. 

1959. április 10-én nősült. Három gyermekük született. Közülük az első már mindjárt 

fiúgyermek 1960. február 23-án látta meg a napvilágot (ő a trónörökös). További két 

gyermekük közül az első fiú (született 1965. november 30-án), a második lány (született 

1969. április 18-án). 

A trónörökösnek összesen egy gyermeke van, egy lány. A császár második fiának 

ugyanakkor három gyermeke van, két lány és egy fiú. Előbb a lányok születtek meg, majd 

2006. szeptember 6-án a fiú, a császár első fiúunokája, negyvenegy év után az első 

fiúgyermek a császári családban. 

Ennek az eseménynek a hírére, sőt már a terhesség bejelentésekor megszakadtak 

annak a törvénynek az előkészületei, amelyek lehetővé tették volna, hogy a császár 

legidősebb fiának lánya trónörökös lehessen. 

Így e pillanatban az a helyzet, hogy a császár majdani utódja a legidősebb fia, annak 

utóda pedig a császár második fiának harmadik gyermeke – vagyis első fia –, a császár 

egyetlen fiúunokája.
784

 

Ennek a fiúgyermeknek a néhány évvel ezelőtti megszületése bebiztosította a 

trónöröklést, és reményt adott arra, hogy a japán császárság háromezer éves trónja továbbra se 

legyen betöltetlen. Ezen reménykeltő tény feletti örömünknek a kifejezése azonban még nem 

                                                 
784

 A háromezer éves dinasztia kizárólag férfiágon való megmaradását kétségkívül jól szolgálta, hogy a 

császároknak nemcsak feleségüktől, de ágyasaiktól is születhettek utódaik, miután azonban Hirohito óta ez már 

nem elfogadott, a császárnéknak és hercegnéknek hallatlan nehéz dolguk van: nagy társadalmi nyomás 

nehezedik rájuk, hogy fiút szüljenek. Teljesen világos, hogy a szabály fennmaradása indokolatlan, és ezt a 

japánok hatalmas többsége is így látja. 2017-ben a Kyodo hírügynökség felméréséből az derül ki, hogy tízből 

kilenc japán (a megkérdezettek 86 százaléka) támogatná, hogy császárnő is ülhessen a trónon. Erről számol be 

NAGY Gábor: Most az egyszer. Hvg, 2017. június 8. 23. sz. Itt megjegyezzük, hogy ugyanezen felmérés szerint 

a japánok 68 százaléka azzal is egyetértene, hogy a lemondás joga mindenkor megillethesse a mindenkori 

uralkodót. Lásd: NAGY Gábor: Most az egyszer. Hvg, 2017. június 8. 23. sz. 
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az utolsó kifejeznivalónk ebben a fejezetben, és most, mielőtt megelégedésünk hangoztatása 

mellett elhagyjuk a japán partokat, még egy eseménysorra kell kitérnünk. 

A különös eseménysor azzal a bejelentéssel vette kezdetét, mely szerint a császár a 

lemondását fontolgatja. Akihito 2016 augusztusában érzékeltette, hogy nem kíván élete 

végéig uralkodni. A japán császárok szinte sohasem fordulnak közvetlenül a néphez, most 

azonban az idős uralkodó népe megértését kérte, hiszen betegsége egyre nehezebbé teszi 

számára alkotmányos kötelességei ellátását. 

Az alkotmány nem engedi meg az uralkodónak, hogy politikai ügyekben angazsálja 

magát, vagy akárcsak utalásszerűen indítványozzon jogalkotást, ezért a császár nem mondta 

ki, hogy lemondani szándékozik, hiszen a jelenlegi szabályok a lemondást nem teszik 

lehetővé, vagyis módosítani kellene a szabályokon. A szabályok részben az alkotmányban, a 

kegyetlen háborúban játszott szégyenletes szerepe miatt Hirohito politikai szerepvállalását 

megakadályozni hivatott alaptörvényben vannak, részben pedig a trónutódlási törvényben, 

mely a lemondást megtiltja. A kormány azonban úgy döntött, hogy nem ennek módosításával, 

hanem egy külön törvény kezdeményezésével siet a problémát megoldani. Ez a külön törvény 

mindössze egyszeri alkalomra szól, kifejezetten Akihito kínjait megkönnyítendő. 

A törvényt a tokiói parlament alsóháza 2017. június 1-én fogadta el – nagy többséggel. 

Ezzel lehetővé válik, hogy a császár a törvényhozási folyamat befejezésével, várhatóan még 

2018 vége előtt, december 23-án ünneplendő nyolcvanötödik születésnapja környékén 

távozhasson a trónról, noha a törvény a lemondás bejelentésére és végrehajtására három évet 

biztosít.
785

 

Az átmenet így várhatóan gyorsabban fog lezajlani, mint legutóbb, amikor a nagybeteg 

Hirohito az akkor hatályos törvény szerint le nem mondhatott, majd a halála utáni hosszan 

tartó gyászidőszak miatt Akihitót csak 1990 novemberében koronázták meg, majdnem két 

évvel a trónutódlás bekövetkezte után.
786

 

Pedig a lemondás egykoron teljességgel elfogadott gyakorlat volt, olyannyira, hogy a 

mintegy kétezer hétszáz éves dinasztia történetében az uralkodók majdnem fele így távozott a 

hatalomból. Ezt a módot az 1890-ben, az akkor elfogadott alkotmánnyal egy időben hatályba 

lépett trónutódlási törvény szüntette meg, kimondván, hogy az uralkodás csak az uralkodó 

halálával érhet véget. E passzus megváltoztatására most sem került sor, bár talán indokolt 

lehet, hogy a jövőben esetleg előálló hasonló esetek ne egyszeri használatra születő külön 

törvényben oldódjanak meg.  
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 NAGY Gábor: Most az egyszer. Hvg, 2017. június 8. 23. sz. 
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 NAGY Gábor: Most az egyszer. Hvg, 2017. június 8. 23. sz. 
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Hasonlóképpen indokolt lehet annak a szabálynak a megszüntetése is, amely kizárja az 

uralkodói családból azokat a hercegnőket, akik közrendűvel kötnek házasságot, miközben 

ugyanez nem vonatkozik a hasonló házasságot kötő hercegekre. Annak idején maga Akihito is 

közrendűt vett el (először a dinasztia történetében, 1959-ben), és a jelenlegi trónörökös apja is 

ekként házasodott (mint jeleztük, a trónörökös édesapja a jelenlegi uralkodó fivére). Ha 

figyelembe vesszük, hogy a lányutódlás továbbra sem lehetséges, nemcsak igazságtalannak, 

de ésszerűtlennek is kell tartanunk e szabályt annak tudatában, hogy a nagy múltú uralkodói 

család így e pillanatban mindössze tizennyolc tagú. 

Összevetésül elmondhatjuk, hogy – mint láttuk – a szintén csak fiúági öröklést 

lehetővé tevő Szaúd-Arábiában például az uralkodói család tagjainak száma az ezret is 

meghaladja, miközben nemcsak a két ország kulturális és földrajzi helyzete, történelme és 

politikai rendszerének gyökeresen eltérő volta, hanem a két dinasztia tekintélye között is 

kiáltó különbségek vannak, hiszen az egyik mindössze nyolc évtizedre, a másik majdnem 

három évezredre tekinthet vissza. 

Mindenesetre e tekintélyes dinasztia jövője az említett legutóbbi fejleményekkel és a 

trónörökös 2006-os megszületésével biztosabb alapokra helyeződött, mint korábban volt, így 

most már nyugodtabb lelkülettel hagyhatjuk el e távoli a császárságot, hogy 

visszaevezhessünk a nemzetközösségi tagállamokhoz, amelyekről már korábban 

beszélhettünk. 

Ezen sajátos államok sorában ugyanakkor valójában különös helyet foglalnak el a 

nemzetközösségi királyságoknak nevezett országok, amelyekre a következő fejezetben vetül 

figyelem. 

 



289 
 

HARMADIK RÉSZ 

HARMADIK FEJEZET 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS 

A NEMZETKÖZÖSSÉGI KIRÁLYSÁGOKBAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

A Nemzetközösség mint közösség 

Államfőváltás néhány nemzetközösségi királyságban 

Államfőváltás további nemzetközösségi királyságokban 

A nemzetközösségi királyságok természete 

 

 



290 
 

A NEMZETKÖZÖSSÉG MINT KÖZÖSSÉG 

 

 

Ebben a fejezetben a nemzetközösségi királyságoknak nevezett országok 

államfőváltásaira vetünk egy pillantást, mindenekelőtt annak a ténynek a figyelembevételével, 

hogy ezen országok egy tágabb közösség, a Nemzetközösségnek nevezett nemzetközi 

közösség részei. E tágabb nemzetközi közösségen belül ugyanakkor különleges csoportot 

alkotnak.  

A Nemzetközösség (korábbi nevén Brit nemzetközösség) olyan sajátos nemzetközi 

szervezet, amely joggal tarthatna számot arra, hogy akár egy államfőváltásról szóló értekezés 

tárgya is lehessen, de az alábbiakban – mielőtt a nemzetközösségi királyságoknak nevezett 

államok közül néhányat tüzetesebben is megvizsgálnánk, és anélkül, hogy elvesznénk e 

sajátos nemzetközi közösség közjogilag esetleg kevésbé fontos adatainak halmazában – 

szükségesnek tartunk röviden rátekinteni a Nemzetközösség egészére. 

A Nemzetközösség, mint ismert, bár új alapokon működik, mégiscsak az egykori Brit 

Birodalom örökösének tartható. 1884-ben az akkori brit külügyminiszter, későbbi 

miniszterelnök nevezte az akkor már átalakulóban lévő birodalmat "nemzetek 

közösségének".
787

E Nemzetközösséget (Commonwealth of Nations) a Brit Birodalomból 

kialakult független államok hozták létre,
788

de van két olyan tagállama is, amely soha nem állt 

brit uralom alatt. Ezen a néven 1948 óta működik, ötvennégy szuverén állam a tagja (egy 

tagállam tagsága jelenleg fel van függesztve). Eredetileg 1926-ban alakult meg Brit 

Nemzetközösség (British Commonwealth of Nations) néven. Volt már róla szó, hogy ma már 

az államok többsége köztársaság, de akadnak köztük szép számmal monarchiák is, közöttük 

olyanok is, amelyeknek maga a brit uralkodó az államfője. 

Hogy köztársaságok miként lehetnek a Nemzetközösség tagjai, annak hosszú sora van, 

de röviden szólva az 1949 áprilisában megszületett londoni nyilatkozatot tekinthetjük a 

legfontosabb dokumentumnak, amely ezt lehetővé tette. A Nemzetközösség ugyanis 

                                                 
787

 Lord Rosebery külügyminiszter a dél-ausztráliai Adelaide városában tett látogatásakor nevezte így a 

közösséget. 
788

 A brit miniszterelnök és a gyarmatok miniszterelnökei 1887-től kezdve rendszeresen találkoztak. Az 1920-as 

évek végére ezekből a találkozókból alakult ki a birodalmi konferenciák intézménye. A Nemzetközösség mint 

szervezet ezekből a konferenciákból fejlődött ki, amelyek fokozatosan elismerték az önkormányzó gyarmatok és 

különösen a domíniumok függetlenségét. Különösen fontos lépcső volt ebben a folyamatban az 1926-os 

konferencián született Balfour-i Nyilatkozat, amelyben az Egyesült Királyság és a domíniumok abban egyeztek 

meg, hogy „státusuk egyenlő, semmilyen módon nem alárendelt egymásnak a bel- és külügyek minden 

vonatkozásában, bár összeköti őket ragaszkodásuk a Koronához, és szabadon társulnak mint a Brit 

Nemzetközösség tagjai.” Ezt a viszonyt a westminsteri statútum hivatalosan is elismerte 1931-ben. 
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elsősorban monarchikus közösség, amely kezdetben éppen azért alakult, mert tagjai a 

monarchia elvét tették magukévá, és valamennyien ezt az államformát követték.
789

 

A Nemzetközösség egészének a feje (Head of the Commonwealth) e pillanatban II. 

Erzsébet, ugyanakkor a közösség operatív ügyeit a főtitkár intézi. A királynő uralkodói címei 

nem állnak kapcsolatban egymással, egyik sem a másikból ered: a királynő minden 

nemzetközösségi királyságnak külön-külön uralkodója, e címek egyenlők egymással.
790

 

A rend kedvéért illendő ismertetni, hogy nemzetközösségi királyságnak Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága mellett további tizenöt állam számít. Ezek az 

országok névsor szerint: Antigua és Barbuda, Ausztrália, a Bahama-szigetek, Barbados, 

Belize, Grenada, Jamaica, Kanada, Pápua Új-Guinea, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint 

Vincent és a Grenadine-szigetek, továbbá a Salamon-szigetek, valamint Tuvalu, és végül Új-

Zéland. Nemzetközösségi köztársaságnak két európai és harminc tengerentúli állam 

tekinthető, továbbá egy felfüggesztett tagságú ország. Ez utóbbi a Fidzsi-szigetek, míg az 

európai országok közül Ciprus és Málta lett tagja a közösségnek. Rajtuk kívül Banglades, 

Botswana, a Dél-afrikai Köztársaság, a Dominikai Közösség, Ghána, Guyana, India, 

Kamerun, Kenya, Kiribati, Malawi, a Maldív-szigetek, Mauritius, Mozambik, Namíbia, 

Nauru, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, a Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szamoa, Szingapúr, 

Srí Lanka, Tanzánia, Trinidad és Tobago, Uganda, Vanuatu, valamint Zambia alkotják a 

tagállamok ezen körét.
791

Önálló nemzetközösségi monarchiának napjainkban már csak 

Brunei, Lesotho, Malajzia, Szváziföld és Tonga tekinthető.
792
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 Azoknak a tagországoknak a helyzete, amelyek nem kívántak alkotmányos viszonyt a brit koronával, de a 

Nemzetközösség tagjai akartak maradni, a Nemzetközösség miniszterelnökeinek 1949 áprilisában tartott 

találkozóján rendeződött. India beleegyezett abba, hogy miután 1950 januárjában köztársasággá válik, elismeri a 

brit uralkodót (abban az időben a királyt) „a független tagállamok szabad társulása szimbólumának, és mint ilyet, 

a Nemzetközösség fejének”, a többi tagállam pedig ennek fejében hozzájárult, hogy India tag maradhasson. 

(Pakisztán viszont ahhoz ragaszkodott, hogy India ne kapjon különleges elbánást, ezért az a döntés született, 

hogy a jövőben minden köztársasággá váló tagállam ugyanebben az elbánásban részesüljön.) Ezt követően több 

tagállam is köztársasággá, illetve önálló monarchiává vált, de napjainkban – magával a brit monarchiával együtt 

– egyelőre tizenhatan kitartanak a közös államfő mellett. 
790

 Minden egyes uralkodói cím végén ott áll: "a Nemzetközösség feje". (Például második Erzsébet, Isten 

kegyelméből Belize királynője és más királyságaié és területeié, a Nemzetközösség feje.) 
791

 A brit monarchia hivatalos weblapja – amely köztünk szólva nem éppen aktuális, és nem mondható, hogy 

gyakran frissülne – úgy tájékoztat, hogy Nauru speciális tagsággal rendelkezik, és nem képviselteti magát a 

nemzetközösségi kormányfők találkozóin. 
792

 A Nemzetközösségnek tagja a világ országainak több mint egynegyede. Együttes lakosságuk a világ 

lakosságának mintegy negyede. Területük 31,34 millió négyzetkilométer, a világ területének mintegy 21%-a. 

Lakosság alapján a négy legnagyobb nemzetközösségi tagállam: India (1,1 milliárd), Pakisztán (159 millió), 

Banglades (141 millió) és Nigéria (137 millió). Terület alapján a három legnagyobb tag Kanada (9,84 millió 

négyzetkilométer), Ausztrália (7,77 millió négyzetkilométer) és India (3,11 millió négyzetkilométer). A 

legkisebb tagállam a 11 000 lakosú Tuvalu. 
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A korábbi brit gyarmatok közül egyedül Aden és Burma nem csatlakozott a 

Nemzetközösséghez, amikor elnyerték függetlenségüket
793

(1948-ban, illetve 1967-

ben).
794

Egyiptom, Burma és Irak soha nem mutatott érdeklődést a csatlakozás iránt, bár 

valamikor a Brit Birodalomhoz tartoztak. Nem tag Szudán, Szomália, Bahrein, Kuvait, Jordánia 

és Omán sem. Nem jelentkezett még számos ország, amelyek megtehették volna, mint Nepál, 

Bhután, Afganisztán, Katar és az Egyesült Arab Emírségek.
795

 

Az egykori brit tengerentúli területek közül Újfundland és Labrador Kanada 

tartománya lett 1949-ben, ezért nemzetközösségi tagsága megszűnt, de Kanada 

tartományaként természetesen része maradt a szövetségnek. Nem volt ilyen lehetősége 

Hongkongnak, amely a brit uralom végével nem csatlakozhatott a Nemzetközösséghez, mivel 

Kína különleges igazgatású területévé vált.
796

 

A tagsági viszony felfüggesztésére nézve elmondható, hogy bár a kormányfők 

együttesen felfüggeszthetik egy tagállam aktív részvételét a Nemzetközösségben, a 

szervezetnek nincs olyan szabálya, amely lehetővé tenné egy tag kizárását. Egy esetben 

azonban automatikusan megszűnhet a tagság: ha egy nemzetközösségi királyság köztársasággá 

válik, és (eltérően India esetétől 1950-ben) nem kéri a többi tagot, hogy jóváhagyják tagsági 

viszonyának fennmaradását.
797

 

Ismert ugyanakkor, hogy Dél-Afrika egykoron átmenetileg hagyta el a 

Nemzetközösséget, miután 1961-ben köztársasággá vált, és más államok is váltogatták már a 
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 A korábbi brit protektorátusok és népszövetségi mandátumok közül pedig nem csatlakozott Egyiptom (1922-

ben lett független), Irak (1932), Jordánia (1946), Izrael (1948), Szudán (1956), Kuvait (1961), Bahrein (1971), 

Omán (1971), Katar (1971) és az Egyesült Arab Emírségek (1971). 
794

 Az Ír Köztársaság elhagyta a Nemzetközösséget, amikor 1949-ben köztársaság lett. A brit parlament 1941-es 

Írország-törvénye azonban az Egyesült Királyság a Nemzetközösség polgárainak státusához hasonló státust 

biztosított az Ír Köztársaság polgárainak. Ez a körülmény számos, itt nem részletezhető előnnyel jár az ír 

polgárok számára. Írország visszatérése a közösséghez az elmúlt évtizedekben gyakran felmerült, ennek 

története nem tartozik az itt ismertetendő tények közé. 
795

 Nem nemzetközösségi tag az Egyesült Államok sem, bár hagyományai a keleti partvidékén valamikor 

fennállt 13 brit gyarmatig vezetnek vissza, amelyek szoros kulturális, katonai és diplomáciai kapcsolatokkal 

rendelkeztek az Egyesült Királysággal. Voltak javaslatok arra, hogy ez a 13 állam csatlakozzék a 

Nemzetközösséghez, de az Egyesült Államok Alkotmánya 1. szakasz 10. bekezdése alapján a tagállamok nem 

csatlakozhatnak nemzetközi szerződésekhez, szövetségekhez vagy konföderációkhoz. Ezért ha csatlakozásra 

kerülne sor, az csak úgy történhetne, hogy az Egyesült Államok valamennyi tagállamával együtt lép be a 

Nemzetközösségbe. Hasonló eseményre van precedens (Kamerun). 
796

 Tagfelvételi kérelmét ugyanakkor benyújtotta Jemen és Kambodzsa, és bizonyos érdeklődését fejezte ki a 

Palesztin Nemzeti Hatóság is. Az Egyesült Királyság tengerentúli területei és függőségei, ha függetlenné 

válnának, majdnem bizonyosan elnyerhetnék a nemzetközösségi tagságot. Amennyiben folytatódik az Egyesült 

Királyságot alkotó négy nemzet függetlenedési folyamata, ők is tagjelöltekké válhatnak. Ha Nevis szigete elválik 

Saint Kitts és Nevistől, Nevis is tagjelölt lehet. 
797

 Az Ír Köztársaság, amikor 1949-ben köztársasággá vált, nem folyamodott tagságának fenntartásáért, mivel 

akkor még nem létezett az a nemzetközösségi szabály, amely köztársaságként is lehetővé tette volna a 

bennmaradást (csak 1950-ben született meg, főleg India kedvéért), így az Ír Köztársaság lett az első olyan 

ország, amely elhagyta a Nemzetközösséget és nem csatlakozott újra. 
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tagságot a nem tagsággal.
798

A szóban forgó országok legtöbbje köztársasági államformában 

működik, és csupán néhány ország tartotta meg a monarchikus államformát. 

Közülük is kiemelkednek a nemzetközösségi királyságok, amelyekre ez a fejezet 

fókuszál. 

A nemzetközösségi királyságokban – természetesen magán Nagy-Britannián, vagyis 

az Egyesült Királyságon kívül – a brit uralkodót – jelen esetben a királynőt – az általa 

kinevezett főkormányzó (governor-general) képviseli. A főkormányzót a királynő ma már 

csaknem minden királyságban a helyi miniszterelnök javaslatára nevezi ki. Ugyanakkor a 

Salamon-szigeteken és Tuvalun a miniszterelnöknek a javasolt személyről a törvényhozással is 

konzultálnia kell. Pápua Új-Guineában pedig a főkormányzóról a helyi parlament szavaz. 

Magán az Egyesült Királyságon belül a királynőt államtanácsos (Counsellor of State) 

helyettesíti, de ez valójában a gyakorlati ügyekben való eljárást jelenti,
799

 másutt pedig – mint 

jeleztük, s ez némiképp megkülönbözteti ezen királyságokat az „anyakirályságtól” (ez a 

kifejezés nem tekinthető hivatalosnak) – főkormányzó (governor-general) jár el állandó 

jelleggel a helyi gyakorlati és szimbolikus ügyekben egyaránt. 

A főkormányzón kívül Ausztráliában (tekintve, hogy föderális államról van szó, 

méghozzá nagyméretű föderációról) minden tagállamban külön kormányzó (governor) 

képviseli az uralkodót. Kanadában (ugyancsak nagy kiterjedésű föderális államról lévén szó) 

minden tartományban alkormányzó (lieutenant-governor) áll a tartomány (province) élén. Ez 

utóbbi kifejezések természetesen alkalmasak arra is, hogy Kanada magát a köztársasági 

államformájú és elnöki kormányformájú Egyesült Államoktól is megkülönböztesse, amelyben 

az egyes tagállamok (states) élén kormányzó (governor) áll. Új-Zélandon – mint ismert – 
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 Dél-Afrikában az ország apartheid-rendszerét fenntartva a kormány a tagsági viszonyának fenntartásáért 

folyamodott ugyan, de ezt visszavonta, miután a nemzetközösségi miniszterelnökök 1961-es konferenciáján 

nyilvánvalóvá vált, hogy kérését úgyis elutasítanák. Miután azonban Dél-Afrika 1990-ben véget vetett az 

apartheidnek, 1994-ben visszafogadtatott a Nemzetközösségbe. A Maldív-szigetek 1965-ben hagyta el a 

Nemzetközösséget, miután egyoldalúan deklarálta függetlenségét az Egyesült Királyságtól, 1982-ben azonban 

újra csatlakozott a szervezethez. Nigéria tagságát felfüggesztették 1995-ben, majd visszavették az országot 1999-

ben. Pakisztán 1947-ben lépett be, majd kilépett 1972-ben, újracsatlakozott 1989-ben, majd felfüggesztették a 

tagságát 1999-ben, majd ismét felvették 2004-ben. Tagságát 2007-ben újból felfüggesztették, de 2008-ban újfent 

felvették őt a közösségbe. A Fidzsi-szigetek 1970-ben lépett be, de kilépett 1987-ben, ám újracsatlakozott 1997-

ben. 2000-ben felfüggesztették, 2001-ben visszavették, majd 2006-ban újra felfüggesztették, és ez az állapot tart 

napjainkban is. Két korábbi tagtól ugyanakkor a jelek szerint végleg elköszönt a szervezet. Zimbabwe tagsági 

viszonyát felfüggesztették 2002-ben, majd az ország maga kilépett 2003-ban. Gambia nemrégiben, 2013-ban 

lépett ki. Két további országot ugyanakkor az utóbbi évtizedekben annak ellenére vettek fel a szervezetbe, hogy 

ezek az országok – szemben az összes többi tagországgal – soha nem álltak brit uralom alatt. Mozambik 1995-

ben nyerte el a tagságot, Ruanda pedig˙2009 óta lehet a Nemzetközösség tagja. 
799

 Világos, hogy – akár történelmi, akár praktikus okokból – az Egyesült Királyságot sok esetben 

megkülönböztetik a többi királyságtól. Itt él folyamatosan a királynő, az Egyesült Királyságban ezért nemigen 

lehetne főkormányzót kinevezni a képviseletére, hiszen a királynő kapcsolata a kormányzattal közvetlen és 

személyes, ami más királyságok esetében nem lehetséges. Brit nézőpontból a többi királyságot ezért gyakran 

„tengerentúli királyságok” néven is említik. 
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hasonló a helyzet, de az Új-Zélandhoz tartozó Cook-szigeteken a királynőt úgynevezett királynői 

képviselő (Queen's Representative) képviseli.
800

 

Itt érdemes ismét elmondani, hogy természetesen minden nemzetközösségi 

királyságnak a brit királynő az uralkodója, de nem brit királynőként, hanem Kanada 

királynőjeként, Ausztrália királynőjeként, Új-Zéland királynőjeként és így tovább. Ezen 

országokban akkor lesz új uralkodó – legalábbis egyelőre, papíron, a trónöröklési szabályok 

és az alkotmány alapján –, ha az Egyesült Királyságban új uralkodó lép trónra. A trónöröklés 

minden nemzetközösségi királyságban automatikus. 

Hasonlóképpen automatikus a trónutódlás természetesen Új-Zélandon is, de az Új-

Zélandhoz tartozó Cook-szigetek speciális szabályt alkalmaz. A Cook-szigetek 1981-es 

alkotmánya szerint ugyanis a szigetek államfője Új-Zéland királynője – aki, mint tudjuk, a brit 

királynő –, de ha Új-Zélandon változás áll be az utódlásban, ez a Cook-szigeteken csak abban 

az esetben válik hatályossá, ha azt a helyi törvényhozás ratifikálja. 

Különös szabályozás érvényesül ugyanakkor a Fidzsi-szigeteken, de ennek érthető 

okai vannak. II. Erzsébetet Fidzsin az úgynevezett Főnökök Nagytanácsa nagyfőnöknek ismeri el, 

de ez nem egyenlő az államfői státusszal, Fidzsi ugyanis természetesen nem nemzetközösségi 

királyság, hanem köztársaság. E köztársaság természetesen köztársaságként lenne tagja a 

Nemzetközösségnek, ha tagsági jogai pillanatnyilag nem lennének felfüggesztés alatt. 

Világos, hogy valamennyi nemzetközösségi királyság tagja a Nemzetközösségnek, de 

ezek az országok – mint jeleztük – külön csoportot képeznek, megkülönböztetve őket a 

korábbi brit gyarmatokból létrejött Nemzetközösség többi tagjától. Magán a 

Nemzetközösségen belül nem különböznek a jogaik a többi tagországétól, amelyek között a 

nemzetközösségi királyságokon kívüli monarchiák harmadnyian vannak, mint a 

nemzetközösségi királyságok (mint jeleztük, ezeknek az országoknak nem a brit királynő az 

uralkodójuk).
801

Ugyancsak ezen országokkal egyenrangú státusuk van a nemzetközösségi 

köztársaságoknak, melyek között kisebb és nagyobb országok ugyancsak egyaránt vannak, és 

melyek köztársasági mivoltukban tagjai a Nemzetközösségnek, amelynek élén természetesen 

– a nemzetközösség vezetőjeként – a brit királynő áll.
802
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 Ezek a hivatalnokként funkcionáló tekintélyes személyiségek egy alkotmányos monarchia uralkodójának 

csaknem minden jogosítványával rendelkeznek. Ez többnyire szimbolikus jogokat és kötelezettségeket jelent, de 

vannak ezen felüli fenntartott jogaik is, amelyeket királyi jogoknak ismer a történelem. Ez utóbbiakról másutt 

még lesz szó. 
801

 Mint jeleztük, ilyenek Brunei, Lesotho, Malajzia, Szváziföld és Tonga. 
802

 Ahogyan jeleztük már, Cipruson és Máltán kívül ebbe a körbe tarozik jelenleg Banglades, Botswana, a Dél-

afrikai Köztársaság, a Dominikai Közösség, a pillanatnyilag felfüggesztett tagságú Fidzsi-szigetek, továbbá 

Ghána, Guyana, India, Kamerun, Kenya, Kiribati, Malawi, a Maldív-szigetek, Mauritius, Mozambik, Namíbia, 
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A brit királynő azonban csak ebben a minőségében és csak magában az Egyesült 

Királyságban használja a brit királyi lobogót, hiszen külön zászlója van Ausztráliában, Kanadában, 

Új-Zélandon, Jamaicán és Barbadoson,
803

de a Nemzetközösség fejeként ugyancsak rendelkezik 

külön zászlóval.
804

 Korábban a királynőnek külön zászlaja volt Sierra Leonében, Mauritiuson, 

illetve Trinidad és Tobagón is, ezeket azonban már nem használják, miután ezek az országok 

köztársasággá váltak.
805

 Érdekességképpen megemlíthető, hogy saját zászlajuk van a 

főkormányzóknak is, oroszlánnal, királyi koronával és alul egy tekercsen az adott ország 

nagybetűs nevével.
806

 

Az uralkodó zászlajával és más érdekességekkel való foglalkozás azért bír egy 

bizonyos fontossággal ezeken az oldalakon, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a brit 

uralkodó a Nemzetközösség fejeként több mint félszáz országban, köztük mintegy húsz 

monarchiában, köztük pedig a tizenöt saját monarchiájában – a legsajátabbján, a briten kívül – 

tölti be a nemzetközösségi vezető – illetve saját monarchiáiban az államfő – szerepét. Ebből a 

tényből pedig két dolog mindenképpen következik. 

Először is az, hogy a brit uralkodó, bár az említett országokban különböző zászlókkal, 

jelekkel és jelképekkel véteti körül magát, koronából igazából rendszerint csak egyet visel 

(természetesen a mindennapokban nem korona, hanem kalap van a fején).
807

Ez a körülmény a 

korona jelentőségén túl azt is mutatja, hogy az egyes országok a külön koronázások 

elhagyásával nem követik a középkori európai hagyományokat,
808

és a brit uralkodóvá válás 

szimbolikus megerősítés nélkül is a nemzetközösségi királyságok államfőjévé válással jár 

együtt.
809

 

Másrészt érdemes itt is utalni arra, hogy (amiképpen erről már volt szó) a 

nemzetközösségi királyságok – természetesen nemcsak a koronázások gyakorlati elmaradása 

                                                                                                                                                         
Nauru, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, a Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szamoa, Szingapúr, Srí Lanka, Tanzánia, 

Trinidad és Tobago, Uganda, Vanuatu, valamint Zambia. 
803

 A zászló az adott ország címerét tartalmazza és egy "E" betűt (Erzsébetre utalóan), felette koronával 
804

 Ezt a zászlót a Nemzetközösség céljaira használják, vagy akkor, ha a királynő olyan nemzetközösségi 

országba látogat, amely nem ismeri el államfőjének. 
805

 Európában Máltán is külön zászlaja volt a brit uralkodónak, amíg az ország köztársasággá nem vált. 
806

 Kanada főkormányzója egyedi zászlóval rendelkezik, amelyen az oroszlán juharlevelet visz. 
807

 Bizonyos, hogy a kalap viselése – méghozzá szinte állandó viselése – a közszereplések alkalmával nem 

véletlen, hanem a divaton túlmutató jelentőségű jelenség, a királynői szerepvállalás része. Férfi uralkodó esetén 

ugyanakkor a fejfedőviselés napjainkban már alighanem nem volna követelmény. 
808

 Magyarország uralkodóját például rendre a társországok koronájával is megkoronázták, illetve más országok 

uralkodója csak a magyar korona felvételével lehetett magyar uralkodó (ez a tény ugyanakkor a hivatalos, 

ünnepélyes koronázás megrendezését az évszázadok előrehaladtával egyre kevésbé tette kötelezővé). 
809

 Az Új-Zélandhoz tartozó Cook-szigetek példájának említett kivételével. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nauru
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pakiszt%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Seychelle-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szamoa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szingap%C3%BAr
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%AD_Lanka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tanz%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trinidad_%C3%A9s_Tobago
http://hu.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
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miatt – tulajdonképpen kvázi-köztársaságokként működnek, miközben semmi sem kevésbé 

egyértelmű annál, mint hogy ezek az országok valódi monarchiák.
810

 

A nemzetközösségi királyságok közül ötöt mutatunk be részletesebben, a teljes 

mezőny egyharmadát, ezek között nagyobb országok (Kanada, Ausztrália), egy közepesnek 

mondható ország (Új-Zéland), továbbá kisebb szigetországok (Jamaica, valamint Saint Kitts 

és Nevis) is megtalálhatók. Velük ismerkedünk meg a következő részekben. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS 

NÉHÁNY NEMZETKÖZÖSSÉGI KIRÁLYSÁGBAN 

(Ausztrália, Jamaica) 

 

 

Névsor szerint haladva mindjárt egy különleges ország-névvel, egy félreértésekre okot 

adó hivatalos államnévvel találkozunk. Ausztrália ugyanis nem az államformáját (királyság), 

hanem elsősorban állam-jellegét, másrészt szövetségi jellegét hangsúlyozza hivatalos 

államnevében, amely név egyben arra is utalhat, hogy az ország valójában kvázi-

köztársaságként működik, miközben az állam (bár a név eredetileg nem erre akart rámutatni) 

a Nemzetközösségnek is tagja.
811

 

Márpedig a Nemzetközösség – frissítésre időnként alaposan megérett – hivatalos 

honlapja (weboldala) szerint „figyelemreméltó” nemzetközi szervezet, amely – ahogy 

mondani szokás – Ausztráliától Antiguáig, Kanadától Kamerunig átfed földrajzi régiókat, 

kultúrákat, vallásokat, és azért jött létre, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést és a 

kereskedelmi kapcsolatokat az emberek között az egész világon. 

Ezzel szemben az államszövetség, vagyis az Államszövetség (amelyet időnként 

államközösségnek fogunk nevezni) Ausztrália hivatalos neve, amely egyaránt utal a 

kontinensnyi ország kvázi-köztársasági jellegére és föderatív berendezkedésére. Az ősrégi 

                                                 
810

 Az erre vonatkozó fejtegetéseket lásd ennek a résznek az első fejezetében. 
811

 A commonwealth kifejezésről van szó. Ez az a kifejezés, amely a polity egészét testesíti meg, vagyis ez a 

Platón által használt politeia egyik elterjedt fordítása, vagyis maga az állam (lásd: Az állam), azaz a politikai 

közösség, adott esetben a köztársaság, vagyis a közjó és a közös dolog vagy ügy, vagyis az a berendezkedés, 

amely Arisztotelésznél az államformák között a jó változatot (politeia) jelenti, és még sorolhatnánk. 



297 
 

elnevezés abból az időből ered, amikor Ausztrália közügyeinek nagy részét Londonból 

irányították, ezért az ország ezzel a névvel vált kvázi-függetlenné 1901-ben.
812

 

Ma már természetesen London semmilyen kérdésben nem gyakorol semmilyen 

nyomást a minden tekintetben független Ausztrál Államszövetségre. Voltaképpen az egyetlen 

kapocs a két ország, az Egyesült Királyság és Ausztrália között az uralkodó személye, de a 

valóságban ez a kapocs természetesen inkább reprezentatív és szimbolikus, mint tényleges, 

napi kapcsolatot jelent. Mint alkotmányos uralkodó, a brit királynő megegyezés szerint nem 

vesz részt sem a brit, sem az ausztrál kormány napi ügyeiben, de szimbolikus, reprezentatív 

feladatai továbbra is fontos szerepet biztosítanak neki. 

A királynő kapcsolata természetesen akkor a legintenzívebb Ausztráliával, amikor 

meglátogatja az országot, ott természetesen beszédeivel és cselekedeteivel Ausztrália 

királynőjeként szerepel, és nem mint az Egyesült Királyság uralkodója. Királyi címe 

„Elizabeth the Second,” azaz II. Erzsébet – egyenes szórendben szólva – „Isten kegyelméből 

uralkodója Ausztráliának, birodalmainak, és vezetője a (Brit) Nemzetközösségnek.”
813

 

A királynő, mint alkotmányos uralkodó, az ausztrál kormány minisztereinek tanácsára 

cselekszik, akik a parlamentnek felelősek. Szövetségi szinten a főkormányzóval képviselteti 

magát, akit az ausztrál miniszterelnök tanácsára nevez ki – természetesen teljesen függetlenül 

a brit kormánytól.
814

 

Ha a királynő az Egyesült Királyságban tartózkodik is, mint Ausztrália „királynője”, 

üzeneteket küld az országba, melyekben gratulál az elért eredményekhez. Ha Ausztráliában 

tartózkodik, akkor uralkodóként vállal ünnepélyes szerepléseket. 1954-ben például először 

nyitotta meg a parlamentet Canberrában. A királynő ugyanakkor látványosan is támogatja a 

közszolgálatot, védnöke több ausztrál szervezetnek,
815

több cím birtokosa, és megjelenik 

számos eseményen, hogy kitüntetéseket adjon át. Ausztráliai látogatásai során célja, hogy 

minél több társadalmi közösséget keressen fel.
816

  

Az ausztrál alkotmány 2. szakasza kimondja ugyan, hogy a királynő választja ki a 

főkormányzót, de az utolsó fél évszázadban ezt valójában mindig a miniszterelnök tette meg. 

                                                 
812

 Az elnevezés köztársasági jellegét mutatja, hogy a 17. században – a király lefejezése után – Cromwell 

„köztársasága” ugyancsak ezt a nevet kapta. 
813

 Az itt is használt kifejezés többértelműsége miatt e címben elkerülhetetlen a jelző használata („brit”), hogy a 

nevező és a nevezett szó egyértelmű legyen. 
814

 http://www.royal.gov.uk/ 
815

 Csak néhány ilyen szervezet: „The Royal Human Society of Australasia”, „the Partially Blinded Soldiers' 

Association of Australia”, „the Royal Children's Hospital, Melbourne”, „the Scout Association of Australia” és 

„the Mothers' Union in Australia”. 
816

 (http://www.royal.gov.uk/) 

http://www.royal.gov.uk/
http://www.royal.gov.uk/
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Így történt ez a jelenlegi főkormányzó, Peter Cosgrove esetében is, akinek személyére 

Tony Abbott miniszterelnök tett javaslatot. Az ausztrál hadsereg egykori parancsnoka a mai 

napig közmegegyezésre tölti be hivatalát.
817

 Cosgrove Ausztrália huszonhatodik 

főkormányzója, de csak a tizenkettedik, aki Ausztráliában született. Elődei közül tizennégyen 

ugyanis britek voltak. 

Cosgrove elődjeként Quentin Bryce foglalta el ezt a hivatalt – 2008. szeptember 5-én 

tett esküje óta volt Ausztrália Államszövetségének főkormányzója, öt és fél évig tartott a 

mandátuma –, az első nő, aki eme tisztséget betölthette. Quentin Bryce akadémikust Kevin 

Rudd ausztrál miniszterelnök javasolta e tisztségre.
818

 

A korábbi főkormányzó 2008-ig Michael Jeffrey volt, akit John Howard 

miniszterelnök választott ki 2003-ban. Elődjeként Peter Hollingworth szerepelt, akit 

ugyancsak John Howard választott ki 2001-ben. Őt megelőzően Sir William Dean töltötte be 

a tisztet Paul Keating miniszterelnök 1996-os választása szerint. 1989-ben Bill Hayden lett a 

főkormányzó, miután Bob Hawke őt választotta ki. A királynő természetesen minden esetben 

elfogadta a miniszterelnök tanácsát a kinevezésben. 

A miniszterelnök által javasolt főkormányzó-jelöltet a királynő természetesen akkor is 

kinevezi, ha az illetőt kevéssé ismeri, vagy netán kétséges lenne a főkormányzó korona iránti 

hűsége. Ez természetesen ritkán demonstrálódik, de azért előfordulhat, hogy szerencsétlen 

megjegyzések hangzanak el. A jelenlegi főkormányzó elődje például egy alkalommal 

elkövetett egy kisebb udvariatlanságot.
819

 

Egykoron jelentős vita folyt arról, hogy a főkormányzó milyen mértékben 

gyakorolhatja a döntéshozatalt, és bár a főkormányzó nagyban befolyásolja a döntéseket, 

mégsem volt teljesen tiszta a hatáskörök természetes működése. Volt egy olyan eset – igaz, 

egyetlenegy –, hogy a főkormányzó belebonyolódott egy közjogi krízisbe, midőn 1975. 

november 11-én Sir John Kerr az alsóház feloszlatásával menesztette Gough Withlam 

                                                 
817

 Peter Cosgrove jól ismert személyiség, 2001-ben ő lett az év embere Ausztráliában. A nagy népszerűségnek 

örvendő tábornok harcolt Vietnamban, majd a Kelet-Timorban állomásozó nemzetközi békefenntartó haderőnek 

volt a parancsnoka, és 2002-ben nevezték ki az ausztrál hadsereg parancsnokának. A tábornok 2005-ben 

nyugállományba vonult, de 2007-ben felkérték arra, hogy irányítsa a Larry ciklon okozta károk felszámolását 

végző erőt. Szolgálata elismeréseként róla nevezték el Townsville egyik külvárosát. 
818

 A 65 évesen kinevezett Quentin Bryce foglalkozását tekintve jogász, sokáig ügyvéd volt, Queenslandből 

származott, ahol 1965-ben ő volt az első nő, aki a szövetségi állam ügyvédi kamarájának tagja lett. A 

jogászprofesszor korábban betöltötte a nemi megkülönböztetéssel szembeni fellépés ombudsmanjának tisztségét 

is. 
819

 Quentin Bryce-t sok bírálat érte, mert röviddel mandátumának lejárta előtt nyilvánosan támogatásáról 

biztosította azt a gondolatot, hogy Ausztrália köztársasággá váljék. Ezzel szemben amikor a jelenlegi 

főkormányzót, Peter Cosgrove-t arról kérdezték, hogy Ausztráliának szakítania kell-e a brit monarchiával és 

köztársasággá kell-e válnia, természetesen azt felelte, hogy ebben a kérdésben a nép akarata lesz számára az 

irányadó. 
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miniszterelnököt, holott az a felsőház felének feloszlatását kérte tőle. Az eset hatalmas vihart 

keltett, mindazonáltal a királynő személyi titkársága világosan hangsúlyozta akkori levelében, 

hogy az uralkodó nem kíván szerepet játszani belügyi és alkotmányos kérdésekben.
820

 

A főkormányzó fizetésének összegét az alkotmány és a parlamenti törvény 

tartalmazza. Eszerint „az Államközösség Konszolidált Jövedelemalapjából fizetendő a 

Királynőnek, a Főkormányzó javadalmazása erejéig, egy éves összeg, amely – amíg a 

Parlament másként nem határoz – tízezer font. A Főkormányzó javadalmazása nem 

módosítható hivatali ideje alatt.” Az 1974-es Főkormányzóról szóló törvény intézkedik a 

főkormányzó fizetéséről és a személyes juttatásairól, az özvegyek eltartásáról és hasonló 

kérdésekről.  

Az alkotmány több szakaszban bontja ki a főkormányzó hatáskörét és szerepét. A 2. 

szakasz kimondja, hogy „a Királynő által kinevezett Főkormányzó Őfelsége képviselője az 

államközösségnél, aki az államszövetség területén látja el hivatalát a Királynő kérésére, de 

tekintettel a jelen Alkotmányra, olyan hatáskörben és funkcióban, amelyeket a Királynő 

kérésére átengednek neki.” Továbbiakban a 61. szakasz kimondja, hogy „az államközösség 

végrehajtó hatalmát a Királynőre ruházzák, az ő képviseletében a főkormányzó gyakorolja 

feladatait, amelyek kiterjednek a jelen alkotmány és az államközösség törvényeinek 

végrehajtására és fenntartására.”
821

  

Valljuk be ugyanakkor, hogy a később még említendő Ausztrália-törvény (1986) óta a 

királynő egyetlen intézkedése az alkotmány alapján a főkormányzó kinevezése a 

miniszterelnök tanácsára. 

A főkormányzó ugyanakkor mindig a miniszterelnök javaslatára cselekszik – a 

fenntartott hatásköröket (reserve powers) leszámítva. Ez utóbbiak közé tartozik a 

miniszterelnök kinevezése, ha a többség nem egyértelmű az alsóházban; a miniszterelnök 

leváltása, ha az elvesztette a parlament bizalmát; a miniszter vagy a miniszterelnök leváltása, 

ha az törvénysértést követ el; továbbá a parlament alsóházának feloszlatása vagy a feloszlatás 

megtagadása a miniszterelnök kérése ellenére. 

Lényegében a főkormányzó feladata megvédeni az alkotmányt és elősegíteni az 

államszövetség parlamentjének és kormányának munkáját. Mielőtt aláírásával hozzájárul egy 

jogszabályhoz, meg kell győződnie arról, hogy a javasolt törvény a parlament mindkét 

                                                 
820

 Mint korábban jeleztük, az esetnek óriási jelentősége volt a politikai alkotmány és a parlamentáris 

kormányzat működésére és elveire nézve, a szakirodalom kedvenc negatív hivatkozásává vált, és más 

vonatkozásokban fentebb mi is foglalkozunk vele. Az eseményeket kiválóan írja le EGEDY Gergely: Ausztrália 

története, Aula, Budapest, 2000, pp. 350-354. 
821

 Commonwealth of Australia Contitution Act, 61 szakasz. 



300 
 

házában elfogadtatott. Meg kell vizsgálnia, hogy a kinevezni előterjesztett személy megfelel-e 

a törvényi feltételeknek, és így tovább, ellátja a szokásos államfői feladatokat.
822

 

Összességében a főkormányzónak sok alkotmányos, közösségi és ünnepi kötelezettsége is 

van.
823

 

Mindezen körülmények természetesen bírnak olyan fontossággal, hogy a 

tudományosság szigorú szabályai szerinti rögzítést is megérdemeljék. Érdemes tehát 

összefoglalásképpen leszögezni, hogy – amint ez a fentiekből is nyilvánvalóan kiviláglott – 

Ausztrália (teljes nevén: Ausztrál Államszövetség)
824

kormányformája az Egyesült 

Királyságéhoz hasonlóan
825

parlamentáris,
826

 államformája pedig alkotmányos monarchia.
827

 

A demokratikus
828

föderáció
829

hat állam (Nyugat-Ausztrália, Queensland, Új-Dél-Wales, 

Victoria, Dél-Ausztrália és Tasmania) valamint két terület (Északi terület és Ausztrál fővárosi 

terület) szövetségéből áll. 

A végrehajtó hatalmat gyakorló kormánnyal az 1900-ban elfogadott és 1901. január 1-

jén hatályba lépett
830

ausztrál alkotmány második fejezetének 61-70. szakasza foglalkozik. 
831

 

A 61. szakasz kimondja, hogy “az Államszövetség végrehajtó hatalma a királynő kezében 

                                                 
822

 Feloszlathatja a parlamentet és ezzel előidézhet új választásokat, megbízza a miniszterelnököt és kinevezi a 

minisztereket a választások után a miniszterelnök tanácsára, a Végrehajtó Tanácson keresztül rendeleteket, 

proklamációkat ad ki, szövetségi bírákat nevez ki, nagyköveteket és „High Commissioner”-eket nevez ki a 

tengerentúli országokba. Kinevezési jogkörében egy sereg főtisztviselőt nevez ki, főparancsnoki jogkörében az 

Ausztrál Védelmi erők vezetőjét, a három fegyveres szolgálat vezetőit, megbízza az Ausztrál Királyi 

Haditengerészet, az Ausztrál Hadsereg, és az Ausztrál Királyi Légierők tisztjeit. Mint főparancsnok, fontos 

reprezentatív szerepet tölt be. Megjelenik katonai parádékon, különleges alkalmakkor, mint például a a 

megemlékezés napjának ünnepén. Lobogót és kitüntetéseket adományoz stb. 

(http://www.gg.gov.au/content.php/category/id/1/title/role) 
823

 Fogadja és vendégül látja azon állam- és kormányfőket és más prominens személyeket, akik Ausztráliába 

érkeznek, megnyitja az új ülésszakaszokat az államközösség parlamentjében, átveszi a nagykövetek 

megbízólevelét, hogy azok reprezentálhassák országukat Ausztráliában. Kitüntetésekről dönt és eldönti, kik 

kaphatnak kitüntetést az ausztrál kitüntetési rendszerben kiemelkedő közösségi munkáért vagy bátorságért, 

állampolgárokkal, képviselőkkel találkozik, ellátogat szervezetekhez, hogy a közösségi életbe is bekapcsolódjék, 

védnöke sok szervezetnek, részt vesz azok tevékenységében, de főbb szerepe az, hogy bátorítsa, nyomatékosítsa 

és reprezentálja azokat az eszméket, amelyek egyesítik az ausztrál népet mint politikai nemzetet. Ezért a 

főkormányzó és házastársa sokat utazik a főbb városokba, regionális központokat, vidéki körzeteket, bennszülött 

közösségeket és a hátrányos helyzetű csoportokat látogatnak meg, védnökei számos nemzeti, jótékonysági, 

sport-, kulturális, oktatási, szakmai szervezetnek, részt vesznek olyan konferenciákon, ahol a nemzet fontos 

témáit vitatják meg (oktatás, kultúra, egészségügy, jólét, gazdaság, védelem, mezőgazdaság). A főkormányzó 

gyakran vesz részt helyi nagy jelentőségű megemlékezéseken, kiállításokon, bátorítva azokat a személyeket, 

csoportokat, akik és amelyek ugyancsak részt vesznek a közösségi életben, továbbá üzenetben gratulál azoknak 

az ausztrál állampolgároknak, akik jelentős mérföldkövet értek el életükben, mint például 100-ik születésnap, 
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van, amelyet az ő képviselője, a főkormányzó gyakorol, és amely kiterjed ezen alkotmány 

végrehajtására, fenntartására, valamint az Államszövetség jogszabályaira.”
832

 Ugyanakkor 

sem ez, sem az alkotmány többi része nem említi a kormányt, a politikai pártokat, vagy a 

miniszterelnököt.
833

 Az alkotmány szó szerinti olvasata azt sugallja, hogy a főkormányzó a 

kormány vezetője.
834

 

Ausztrália független, szuverén nemzet a Nemzetközösségen belül, az uralkodót, mint 

államfőt megtartva, akit a főkormányzó képvisel.
835

 Az államfő 1952. február 6. óta II. 

Erzsébet.
836

 A főkormányzót a miniszterelnök javaslatára a királynő nevezi ki,
837

 megbizatása 

tehát az uralkodótól származik, és határozatlan időre szól (“at the Queens’s pleasure”).
838

 A 

gyakorlatban azonban várható, hogy a kinevezés időtartamát a jövőben öt évben határozzák 

majd meg.
839

 Alkotmányjogi értelemben a főkormányzó a végrehajtó hatalomnak is feje, de 

valójában a miniszterelnök javaslatára intézkedik.
840

 

A gyakorlatban ugyanis a végrehajtó hatalom természetesen a kabinetből, valamint a 

miniszterelnök által vezetett tanácsból (Ministry) áll.
841

 Ez utóbbi testület tagjai azok a 

parlamenti képviselők, akiket a képviselőházban többséget szerzett párt/ok tagjaiból a 

miniszterelnök vagy a pártfrakció választ,
842

és akiket a főkormányzó esket fel.
843

 Ők, mint a 

végrehajtó szerv tagjai szolgálnak, és irányítják a különböző kormányzati szerveket.
844

 A 

kabinetet a vezető miniszterek, valamint a miniszterelnök alkotja,
845

ezt a szervet gyakran a 

kormány motorjaként emlegetik.
846

 

Mint jeleztük, az alkotmány nem említi a miniszterelnököt.
847

 Általánosan 

megfogalmazva a miniszterelnök a kormány feje, a végrehajtó hatalom vezetője, valamint a 
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képviselőházban többséggel bíró párt/ok vezetője.
848

 A főkormányzó főtanácsadója.
849

 A mai 

kormányokban kulcsfontosságú a miniszterelnök szerepe.
850

 Ő van a média és a nyilvánosság 

középpontjában, nagy befolyása van a kormány összetételére, és meghatározza a kormány 

politikai irányvonalát.
851

 

Az alkotmány, valamint a végrehajtó hatalom működését az alkotmányos és 

parlamenti szokások támasztják alá.
852

 Ezek a szokások, afféle egyezmények, íratlan 

szabályok, szokásjogok, vagy inkább jogszokások, de nem jogszabályok.
853

 A westminster-

típusú parlamenti gyakorlatok, mint ismert, sok esetben ilyen íratlan szabályokra épülnek.
854

 

Az ausztrál alkotmány értelmezése ötvözi a szó szerinti olvasatot az évszázadok alatt kialakult 

egyezményes szokásokkal.
855

 

Az Interparlamentáris Unió által 1993-ban publikált tanulmány szerint a 

képviselőházak megbízatásának ideje túlnyomórészt négy vagy öt év.
856

 Viszonylag 

elenyésző (148 országból 13) ahol az Ausztráliára is jellemző három év a mandátum 

hossza.
857

  Az alkotmány 28. szakasza kimondja: “minden képviselőház három évig kell, hogy 

működjön a Ház első ülésétől számítva és nem tovább, de a főkormányzó korábban is 

feloszlathatja a Házat.”
858

 

Ugyanakkor, tekintve, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag bármikor kiírathatja a 

választást, az eddigi csaknem negyven parlamenti ciklusnak meglehetősen eltérő volt az 

időtartama.
859

 1901 óta egy-egy parlamenti ciklus átlagosan 30.3 hónap volt, az utóbbi 25 

évben azonban 27,5 hónapra csökkent.
860
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A kétpárti rendszer miatt ajánlott lenne, hogy a képviselőház maximum hároméves 

megbízatásának időtartamát egy évvel növeljék, és egy 2000-ben írt tanulmány szerint 

megvan az igény arra, hogy foglalkozzanak a kérdéssel.
861

 

 Tulajdonképpen a miniszterelnöknek nincs olyan rögzített szerepe, amelyet minden 

hivatalban lévő kormányfőnek teljesítenie kellene.
862

 E politikusok sikerei elsősorban a 

politikai és személyes kapcsolatokon múlnak.
863

 

Az ausztrál politikatörténetben eddig három miniszterelnöki haláleset történt, 

mindegyik eset után “ügyvivő” miniszterelnök követte az elhunytat.
864

 Ezen ügyvezetők csak 

a hamarosan kiírt választásokig voltak hivatalukban.
865

 Nagy befolyása van a hivatalra a 

miniszterelnöki tisztséget betöltő személynek.
866

 Csupán két miniszterelnök – Robert Menzies 

és Edmund Barton – döntött saját maga a megbízatásának végéről, ez is azt bizonyítja, hogy 

egy parlamentáris demokráciában a miniszterelnök megbízatásának idejéről valójában a 

választók döntenek.
867

 

Hasonlóképpen végső soron a választók döntenek a miniszterelnök mandátumáról 

Jamaicában is, miközben a főkormányzó személyéről és mandátumának hosszáról – a 

miniszterelnök javaslatára – ebben a karibi államban is a brit királynő határoz. 

Mint ismert, Jamaica a közép-amerikai szárazföld szomszédságában, a Karib-

térségben helyezkedik el, és történelmét tekintve először spanyol, majd az 1650-es évektől 

brit gyarmattá vált.
868

 

Jelen állapotában Jamaica alkotmányos monarchia, mely 1962. augusztus 6-tól 

független unitárius állam, és a Nemzetközösség tagja.
869

 Az államfő szerepét a brit uralkodó 

tölti be.
870

Jamaica parlamenti szisztémája kétkamarás, a törvényhozás a Szenátusból és a 
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Képviselőházból áll.
871

A kormányzati rendszer parlamentáris, alapja a Westminster-

rendszer.
872

 A végrehajtó hatalom feje formálisan az államfő, akit a főkormányzó képvisel,
873

 

ám a gyakorlatban a végrehajtó hatalom a parlamentben többséggel bíró párt által adott 

kormány (kabinet) és a miniszterelnök kezében van.
874

 

Az alkotmány alapján a főkormányzó kinevezi a miniszterelnököt, aki a kormány feje, 

és a Képviselőházban a többségben lévő párt bizalmát élvezi.
875

 A miniszterelnök 

jogosítványai elég széleskörűek. A miniszterelnök egyebek mellett javaslatot tesz a 

királynőnek a főkormányzó kinevezésére.
876

 Kialakítja a kormány szűkebb testületét, a 

kabinetet, amely felett elnököl.
877

 Tanáccsal látja el a főkormányzót, többek között a Privy 

Council hat tagjának a kinevezésében, a Legfelső Bíróság elnökének és a Fellebbviteli 

Bíróság elnökének a kinevezésében.
878

 A miniszterelnök jogkörébe tartozik továbbá a 

Szenátus huszonegy tagjából tizenhárom tagnak a kiválasztása, őket formálisan ugyancsak a 

főkormányzó nevezi ki.
879

 

A végrehajtó hatalom megbízatása öt évre szól, de a miniszterelnök természetesen 

javasolhatja a főkormányzónak a parlament alsóházának a feloszlatását, ez esetben az 

alkotmány szerint a főkormányzónak eszerint kell eljárnia.
880

 

A miniszterelnöknek tájékoztatni kell a főkormányzót a kormány általános vezetésével 

kapcsolatban, és információkat kell szolgáltatnia bármely ügyben, ha a főkormányzó kéri.
881

A 

miniszterelnök megbízatása akkor szűnik meg, ha lemond a tisztségéről, vagy ha elveszíti a 

képviselőházi tagságát.
882

 A Képviselőház követelheti a feladatai gyakorlásának a 

szüneteltetetését a miniszterelnök megváltozott idegállapota miatt, vagy ha hat hónapnál 

tovább tartó szabadságvesztés esetén megszűnik a képviselőházi mandátuma.
883

 

A miniszterelnök bármikor bizalmi szavazást kérhet a parlamenttől, mellyel 

parlamenti többségének a meglétét méri fel.
884

 A parlament alsóházának a többsége is 
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bármilyen szavazásból kezdeményezhet bizalmi szavazást a kormány ellen, mely során, ha a 

miniszterelnök veszít, az egész kormánynak le kell mondania.
885

 

A szűkebb értelemben vett kormány a kabinet, mely a kormányzati rendszer 

központja.
886

 Ez határozza meg a kormánypolitika fő irányát, programját, és felelősséggel 

tartozik a kormányzati kontrollért.
887

 A kabinet tagjai között szerepel a miniszterelnök, és 

nem kevesebb, mint tizenegy miniszter, ebben a számban felső határ nincsen előírva, de nem 

minden miniszter tagja a kabinetnek.
888

 A kabinetminiszterek a parlament valamely házának a 

tagjai, de minimum két, és maximum négy miniszter jöhet a Szenátusból.
889

 A miniszterelnök 

javaslatára a kabinetminisztereket a főkormányzó nevezi ki vagy menti fel.
890

 

A miniszter megbízatása megszűnhet, ha a kinevezését visszavonja a főkormányzó a 

miniszterelnök javaslatára, vagy ha lemond a miniszteri posztról.
891

 Az kormánytag, aki 

kritikát fogalmaz meg, vagy ellenszavaz a parlamentben, annak köteles lemondani, vagy ha 

önként nem teszi meg lemondatják.
892

 

A felelősségi rendszert illetően a kormány és tagjai testületként és személyesen is 

felelősek a parlamentnek.
893

 Minden kabinetminiszter egyénileg felelős az általa irányított 

intézményért, és az irányítása alá tartozó személyekért is.
894

Egységesen a kabinet beszámolási 

felelősséggel tartozik a parlamentnek a tevékenységéről,
895

a kormány kollektív felelőssége az 

egész kormányra vonatkozik.
896

 

Miniszterelnököt betegség vagy távollét esetén a főkormányzó által kijelölt miniszter 

helyettesítheti a miniszterelnök javaslatára.
897

 A miniszter helyettesítésére a főkormányzó 

ideiglenes minisztert nevez ki, aki ugyanannak a háznak a tagja, mint a miniszter.
898

 Az 

ideiglenes miniszter megbízatása addig tart, amíg a miniszter képtelen elvégezni a hivatali 

megbízatását.
899
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Az alkotmány alapján az ellenzéki párt vezetőjét is a főkormányzó nevezi ki. Az 

ellenzék vezetője a képviselőház tagja, és a kormánnyal szembeni pártot irányítja.
900

 Az 

ellenzéki párt vezetője jelöli ki a Szenátus nyolc tagját.
901

 

Jamaica függetlensége óta két párt váltotta egymást a hatalmon, a jamaicai munkáspárt 

(Jamaica Labour Party), illetve a nemzeti néppárt (The Peoples National Party).
902

 2012. 

január 5-e óta a nemzeti néppárt gyakorolja a hatalmat, a miniszterelnök, Portia Simpson 

Miller vezetésével, aki 2006 és 2007 között is az ország élén állt, az első női 

miniszterelnökként.
903

 Hivatalba lépését követően kijelentette, hogy az egyik fő célja Jamaica 

teljes elszakadása a brit koronától, és szerinte a monarchikus államformát fel kell váltania a 

köztársaságnak.
904

 Ez a törekvés már az 1990-es években megjelent, hiszen az akkori 

miniszterelnök, Percival James Patterson tervei között szerepelt a szakadás, melyet 2007-ben 

akart megvalósítani.
905

 A függetlenedés óta immár ötven év telt el, melynek során Jamaica 

államformája monarchia maradt, ám napjainkban mérhető az igény egy önálló köztársaság 

megalakítására. 

Jelenleg azonban az ország a Nemzetközösség tagja, a jamaicai állam feje a brit 

uralkodó, aki hivatalosan is használja a ’Queen of Jamaica’ címet, amikor az országba 

látogat, vagy tiszteletét teszi külföldön Jamaica nevében. Képviseletében a főkormányzó 

(Governor-General) jár el az államon belül. A jelenlegi Governor-General Sir Patrick Allen 

(2009. február 26. óta). 1962 óta ő a nyolcadik személy, aki e tisztséget betölti. 

Az alkotmány IV. fejezete foglalja magába a főkormányzóra vonatkozó legfőbb 

szabályokat. Ide tartozik a királynő általi kinevezése (27. szakasz), illetve az eskütételi 

kötelezettsége hivatalba állása előtt (28. szakasz): az esküt köteles szóban, illetve írásban is 

letenni az alkotmány első jegyzékében meghatározott módon. A 29. szakasz (1) bekezdése 

kimondja, hogy ha a főkormányzói hivatal betöltetlen, illetve ha a főkormányzó bármilyen 

okból nem tudja ellátni feladatait, akkor az Őfelsége által kinevezett személy – vagy ha ilyen 

személy nincs, Jamaica Legfelső Bíróságának elnöke – töltheti be e tisztséget. 

A főkormányzói tisztség egyelőre fontos jellemzője, hogy betöltése határozatlan időre 

szól (ellentétben a legtöbb státussal). Ennek bizonyítéka az eddigi főkormányzók megbízatási 

idejének eltérése. 1973 és 1991 között például egyetlen személy, Sir Florizel Augustus 
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Glasspole töltötte be a hivatalt, 1991-től 2006-ig Sir Howard Felix Hanlan Cooke, 2006 és 

2009 között Sir Kenneth O. Hall, 2009-től napjainkig pedig Sir Patrick Linton Allen.
906

 

Általában elmondhatjuk, hogy a kinevezéskor még nem ismert az az időtartam, amíg a 

főkormányzó a hivatalát be fogja tölteni. A hivatalban lévő Governor-General helyett a 

királynő akkor nevez ki másikat, ha a hatalmon lévő kormány egy másik személyre tesz 

javaslatot előterjesztés útján, és az előterjesztett személy hivatalba állításával – s egyben az 

előző főkormányzó leváltásával – a királynő is egyetért. 

Mindezen megállapításokat a jamaicai alkotmány alapján tehetjük meg, amelyet 1962-

ben a jamaicai törvényhozás kétpárti közös bizottsága fogalmazott, és az Egyesült Királyság 

is jóváhagyott. 1962-ben, az Egyesült Királyság parlamentjének Jamaika Függetlenségének 

Törvényével (Jamaica Independence Act, 1962) lépett hatályba, s ezzel egy időben az ország 

elnyerte politikai függetlenségét.
907

Mint ismert, az egykori gyarmatok függetlenségének 

elismerésében fontos szerepe volt a Westminsteri Statútumnak, amely az anyaország és a 

domíniumok közötti „kiegyezésként” értékelhető.
908

 

A jamaicai alkotmány precízen leírt parlamentáris kormányformát állít fel, melyben a 

parlament kétkamarás, és – mint említettük – egyrészt a képviselőházból áll, melynek tagjai 

választások útján kerülnek a Házba, másrészt a Szenátusból, melynek tizenhárom tagját a 

miniszterelnök javaslatára, további nyolc tagját pedig az ellenzék vezetőjének javaslatára 

nevezi ki a főkormányzó.
909

 

Amidőn a választásokra sor került (vagy ha a miniszterelnöki tisztség különböző 

okokból megüresedik), és felállt az új parlament, a főkormányzó az, aki a képviselőház azon 

tagját, akit a leginkább képesnek tart arra, hogy a többség akaratának eleget tegyen, 

formálisan felkéri a miniszterelnöki tisztség betöltésére és a kabinet megalakítására.
910

 

A választások megtartásának időpontját egyébként a miniszterelnök javaslatára 

ugyancsak a főkormányzó tűzi ki, egy adott parlamenti ciklus öt évén belül valamikor.
911

A 

választások után sor kerül a miniszterelnök beiktatására és a kabinet felállítására: ennek 

tagjait ugyancsak a főkormányzó nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. 

Sor kerülhet a parlament feloszlatására, és az általános választások kiírására is, 

amennyiben a képviselőház többsége támogatja a bizalmatlansági indítványt a kormány 
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ellen.
912

A parlament feloszlatását a főkormányzó rendelheti el, erre vonatkozóan azonban a 

miniszterelnök is élhet tanáccsal.
913

 

Jamaica jelenlegi miniszterelnöke, mint jeleztük, Portia Lucretia Simpson Miller, aki 

2006 után másodjára tölti be ezt a tisztséget, és pártja, a Nemzeti Néppárt a legutóbbi, 2011. 

decemberi választásokon kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Érdekességképpen 

hangsúlyozzuk, hogy – amint utaltunk rá – miután Simpson Miller beiktatása megtörtént 2012 

januárjában, a kormányfő nem volt rest azonnal kifejteni abbéli meggyőződését, hogy itt az 

ideje szakítani a brit királynővel és kilépni a Nemzetközösségből. 

Egy ilyen lépést természetesen a királynő – bár minden bizonnyal rendkívüli 

mértékben izgatná őt – kénytelen lenne eltűrni, ahogyan természetesen azt is elviseli, hogy 

országainak egy részében a közvélemény egy része képes rezonálni a republikánus hangokra. 

Említettük már, hogy ilyen hangok a Föld bármely pontjáról hallhatók, és még az sem 

ritka, hogy hivatalos személyek fogalmaznak meg köztársasági szimpátiákat. Az ugyanakkor 

valóban ritkaságszámba megy, ha egy országban maga a miniszterelnök fejezi ki republikánus 

meggyőződését. 

Utaltunk már arra, hogy Kanada is olyan ország, ahol a 2015-ig hivatalban volt 

miniszterelnök a köztársaság hívének számított (a konzervatív párti Harper különös 

személyiség volt). Utóda, a liberális Trudeau, az egykori nagyszerű, legendás miniszterelnök 

fia pillanatnyilag még rátermettségének bizonyítása előtt van. Mindenesetre olyan országot 

irányít, amely megérdemli, hogy részletesebben is foglalkozzunk vele – további országok 

mellett. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS 

TOVÁBBI NEMZETKÖZÖSSÉGI KIRÁLYSÁGOKBAN 

(Kanada, St. Kitts és Nevis, Új-Zéland) 

 

 

Kanada történetének jelen idejében nemzetközösségi királyság, államformája 

(alkotmányos) monarchia,
914

kormányformája parlamentáris, politikai rendszere demokrácia, 
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erős demokratikus hagyományok érvényesülésével.
915

 A koronát 1952. február 6-tól
916

II. 

Erzsébet kanadai királynő – az állam hivatalos államfője –
917

viseli, őt a kinevezett királyi 

képviselők, a főkormányzó (2010. október 1. óta David Johnston), akit a miniszterelnök 

javaslatára az uralkodó nevez ki öt évre,
918

és a tartományi alkormányzók képviselik, ők 

végzik el az uralkodó legtöbb ceremoniális feladatát.
919

  

Az ország tíz tartományból (province) és három területből (territory) álló föderáció, 

azaz szövetség, ahol tartományt a kanadai alkotmány, területet pedig szövetségi törvény 

(federal law) hozhat létre.
920

 A tartományok önállósága az alkotmányon 

alapul,
921

mindegyikük saját kormánnyal rendelkezik, a tartományi miniszterelnököket 

(premier) ugyanúgy kinevezik, mint szövetségi szinten a miniszterelnököt.
922

 A területek élén 

egy-egy biztos (commissioner) áll, akiket a szövetségi kormány nevez ki.
923

  

Az ország alkotmánya magába foglalja az 1867-ben létrehozott Constitution Act 

(korábban British North America Act), valamint az 1982-ben elfogadott Canada Act nevű 

törvényeket (alkotmányt) is.
924

 Míg az 1867-es alkotmány a modern kanadai állam alapját 

teremtette meg, addig az 1982-es Canada Act az alkotmány feletti minden jogot Nagy-

Britanniáról Kanadára ruházott át.
925

   

A Constitution Act (1867) 9. cikkelye rendelkezik a végrehajtó hatalomról.
926

 Annak 

ellenére, hogy a miniszterelnök szerepének fontosságát egyetlen törvény illetve alkotmányos 

dokumentum sem tartalmazza, a kanadai politikában a legjelentősebb és legerősebb pozíció 

betöltőjeként, a végrehajtó hatalom irányítójaként – a kabinet támogatásával – ő irányítja és 

vezeti a kormányt. 

A posztot jelenleg az ország történetének 23. miniszterelnökeként a liberális párt 

vezére Justin Trudeau tölti be. Elődje a Kanadai Konzervatív párt vezetője, Stephen Harper 
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volt,
927

aki 2006-ban a korábbi liberális kormányt felváltva került hatalomra. Hivatalba lépése 

után további két választást is megnyert, de csak a 2011-es választásokon sikerült abszolút 

többségbe kerülnie, és ezzel a Konzervatív Párt önálló parlamenti többségre támaszkodó 

kormányt tudott alakítani.
928

 

Éppen az egykori kisebbségi helyzet okozta azt a kisebb alkotmányos krízist, amelyet 

Kanada 2008 és 2009 fordulóján élt át, midőn a kisebbségből kormányzó konzervatív Harper 

a parlamenti ülésszak egyszeri elnapolását kérte az akkori főkormányzótól, Michaelle Jeantól. 

Ilyen lépésre a miniszterelnöknek természetesen volt joga, és az is egyértelmű, hogy a 

történeti alkotmány alapján a főkormányzónak teljesíteni kellett a kérést, csakhogy a 

miniszterelnök indítványának motivációja kétes volt, hiszen a kérés másnapján éppen 

bizalmatlansági indítvánnyal szembesült volna a parlamentben, s hogy ezt megússza, az 

elnapolás indítványozása mellett döntött. A főkormányzó – merőben szokatlanul, de 

indokoltan – egy ideig elgondolkodott a kérésen, miközben alkotmányjogászok egész sorát 

hallgatta meg. Végül azzal a feltétellel tejesítette a kérést, hogy a kormány a következő 

parlamenti ülésre beterjeszti a várt költségvetést. Ez januárban meg is történt, csakhogy a 

többségben lévő ellenzék egyik pártjaként a liberálisok időközben egyezségre jutottak a 

kormánnyal, elálltak a bizalmatlansági indítványtól és megszavazták a költségvetést.
929

 

Másképpen alakultak a dolgok ugyanakkor 1926-ban, amikor az akkori 

miniszterelnök, a liberális William Lyon Mackenzie King ugyancsak bizalmatlansági 

szavazással szembesült volna, s ezt elkerülendő arra kérte az akkori főkormányzót, Vimy 

lordját, Lord Bynget, hogy az oszlassa fel a parlamentet. Ehhez természetesen joga volt, ám a 

főkormányzó, Lord Byng of Vimy nem teljesítette a kérést – egyrészt arra hivatkozva, hogy 

Mackenzie King éppenséggel kisebbségi kormányt vezet, vagyis kérése nem tükrözi a 

parlamenti többség véleményét, másrészt azért, mert az általános választások csak néhány 

hónappal korábban zajlottak le, ezért nem indokolt az újabb voksolás.
930

A főkormányzó 

                                                 
927

 http://www.pm.gc.ca/eng (2012. 11. 24.) 
928

 http://hvg.hu/vilag/20110503_kanada_konzervativ_vezetes (2012. 11. 24.) 
929

 A főkormányzó ily módon óhatatlanul beleavatkozott a politikai eseményekbe, s ezzel – sorok írójának 

értékelése szerint – lényegében megmentette a kormányt, de – ugyancsak szerintünk – valójában aligha tehetett 

volna mást, hiszen alkotmányos szokás, hogy az államfő képviseletében eljáró főkormányzó lehetőleg mindig 

teljesíti a miniszterelnöknek a törvényhozással kapcsolatos kérését, s ez így van rendjén. 
930

 Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Mackenzie King abban az időben még csak parlamenti képviselő sem 

volt, hiszen az 1925-ös választásokon a saját választókerületét is elvesztette, és pártja is kisebbségbe került a 

parlamentben. A főkormányzó a választások után azonnal lemondásra szólította fel őt, de a miniszterelnök erre 

nem volt hajlandó, mert az ellenzéki Progresszív Párt támogatásával még képesnek tartotta magát és pártját a 

kormányzásra, és ebben igaza is lehetett, hiszen időközben két bizalmi szavazást meg is nyert. A harmadikat 

azonban minden valószínűség szerint elvesztette volna, ezért kérte a parlament feloszlatását. A főkormányzó 

érvelése az volt, hogy a parlamentben nincs szükséghelyzet, amely feloszlatást kívánna – ilyen rövid idővel a 

http://www.pm.gc.ca/eng
http://hvg.hu/vilag/20110503_kanada_konzervativ_vezetes%20(2012
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egyben az ellenzék vezérét, a konzervatív Arthur Meighent nevezte ki miniszterelnöknek, aki 

azonban néhány hét múlva elvesztette az immáron ellene kezdeményezett bizalmi szavazást, 

minek következtében a főkormányzónak valóban nemigen maradt más választása, mint a 

parlament feloszlatása. Az így kiírt új választáson azonban a legendás Mackenzie King immár 

győzelmet aratott, s ezzel újból ő lehetett a miniszterelnök. 

Még régebbre visszamenve az időben érdemes felidézni az első olyan esetet is, amikor 

a főkormányzó megtagadta a miniszterelnök valamely kérését. Ez 1896-ban fordult elő 

először, amikor is az akkori miniszterelnök, Charles Tupper annak ellenére nem mondott le a 

kormányfői pozícióról, hogy előzőleg pártja vereséget szenvedett a választásokon. Az akkori 

főkormányzó, Aberdeen grófja az esetet azzal oldotta meg, hogy ettől kezdve nem volt 

hajlandó senkit sem kinevezni semmilyen pozícióra, akárkit terjesztett is elő a miniszterelnök, 

ezzel végeredményben azt érve el, hogy Tupper helyzete ellehetetlenült, s végül kénytelen 

volt távozni a hatalomból.
931

 

Az idézett esetekből is látható, hogy a főkormányzó pozíciója távolról sem csupán 

protokolláris, még ha – békeidőben – idejének jelentős részében valóban protokolláris 

funkciókat teljesít is. Jogkörét – mindenekelőtt kinevezésének szabályait – egyrészt maga a 

Constitution Act tartalmazza, másrészt az a levél, amelyet VI. György király adott ki 1947-

ben (nem szólva – vagy éppenséggel nagyon is szólva – a szokásjogról, mely ezen a téren is 

fontos szerepet játszik). Eszerint a főkormányzót Kanada uralkodója a kanadai miniszterelnök 

javaslatára nevezi ki azzal a határozatával, melyet személyesen ír alá és Kanada hivatalos 

pecsétjével lát el. 

Beiktatása előtt az ekként kinevezett főkormányzó „kinevezett főkormányzóként” jár 

el. Eskütételének szabályozásán kívül a beiktatásának nincsenek formalizált szabályai, de az 

bizonyos, hogy a beiktatás Ottawában zajlik, és a főkormányzónak a hivatalos rezidenciát kell 

elfoglalnia. Ugyancsak bizonyos, hogy ezt megelőzően számos találkozót kell lebonyolítania 

sok fontos emberrel, és feltétlenül találkoznia kell magával a királynővel is (a királynő 

személyes audiencián fogadja a kinevezett főkormányzót, egyben kinevezi őt a legfontosabb 

                                                                                                                                                         
választások után –, hiszen az ellenzék képes lenne kormányt alakítani, tekintve, hogy összességében többsége 

van.  
931

 Úgy véljük, az eset tanulságai egyértelműek, és egyébként is a fent idézett mindhárom esetből világosan 

látszik a brit történeti alkotmány zsenialitása, bármilyen nagy szónak tetszik is ez itt. A főkormányzó és a 

miniszterelnök közötti kisebb-nagyobb személyes vagy alkotmányos konfliktusok nem képezik ugyan e dolgozat 

közvetlen tárgyát, de tanulságos voltukban feltétlenül felidézendők, mert a brit és a nemzetközösségi királyságok 

természetrajzához visznek közelebb, márpedig e közelebb kerülés határozott célunk itt is. 
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kanadai kitüntetések és rendek vezetőjévé, miután őt és házastársát az Order of Canada tagjai 

közé iktatja.)
932

 

A beiktatott főkormányzó rendszerint öt évig szolgál, de ez csak szokás, és nem jog, az 

ugyanis meghatározatlan időt ír elő, hiszen a királynő kedve szerint bármikor dönthet a 

mandátum hosszáról és sorsáról. A miniszterelnök szokás szerint hosszabb (akár a hét évet is 

meghaladó) mandátumra tesz javaslatot, de természetesen a főkormányzó le is mondhat, és 

két esetben az is előfordult, hogy idő előtt meghalt. Ezekben az esetekben Kanada legfőbb 

bírája (vagy ha e tisztség épp betöltetlen, a legidősebb főbíró) lép a helyébe átmenetileg, az új 

főkormányzó kinevezéséig, mint ahogyan akkor is, ha a főkormányzó egy hónapnál hosszabb 

ideig tartózkodik külföldön.
933

 

Egykoron az volt a természetes, hogy a főkormányzó személyéről valójában Nagy-

Britanniában döntöttek.
934

 Ma a főkormányzó személyéről természetesen kizárólag 

Kanadában döntenek, és az uralkodó – a kanadai miniszterelnök előterjesztésére – azt nevezi 

ki a posztra, akit a kanadai közvélemény feltehetően elfogad. Az ország hosszú utat tett meg, 

míg eddig a pontig eljutott.
935

 

1867 és 1931 között a brit uralkodó a kanadai főkormányzót – más országok 

főkormányzóihoz hasonlóan – a brit kormány javaslatára nevezte ki. 1931-től, vagyis a 

Statute of Westminster óta azonban az uralkodó e döntését kizárólag „kanadai minisztereinek 

javaslatára” hozza meg. 1952-ig minden egyes főkormányzó az arisztokráciához tartozott, s 

                                                 
932

 Az ottawai beiktatási ceremónia a kanadai parlament épületében zajlik, ahol a legfelső bíróság valamennyi 

tagja, a szenátorok és a képviselők egyaránt jelen vannak, a kinevezési okmány felolvastatik és a megkívánt 

három eskü letétetik: a főkormányzó a hűségesküt, a főkormányzói és főparancsnoki esküt, valamint a pecsétőri 

esküt is leteszi. Imák és zászlófelvonások után a főkormányzó elmondja első parlamenti beszédét. 
933

 Haláleset miatt két alkalommal, 1940-ben és 1967-ben került sor ilyen helyettesítésre. Lord Tweedsmuir 

1940-ben, George Vanier pedig 1967-ben halt meg – hivatali ideje alatt. Utóbbi 1957 és 1967 között volt 

főkormányzó – pár hónappal tovább, mint hét év –, utódja, Roland Michener pedig csaknem hét évig, 1967 és 

1974 között töltötte be a posztot. 1999-ben Roméo LeBlanc egészségügyi okokból volt kénytelen lemondani. 

Róla más különlegesség is elmondható (bizonyítva, hogy a főkormányzói kinevezések még egészen a 

közelmúltban is okoztak némi bonyodalmat): a Liberális Párthoz fűződő szoros kapcsolata miatt a többi 

pártvezető bojkottálta a beiktatási ceremóniáját. 
934

 1916-ban például problémát okozott, hogy az akkori kanadai miniszterelnök anélkül terjesztette elő az 

uralkodónak Devonshire hercegének személyét a főkormányzói kinevezés céljából, hogy erről konzultált volna 

az akkori brit miniszterelnökkel, akinek akkor még kizárólag joga volt az előterjesztésre. A herceg később a brit 

kabinetben is szolgált, ahogyan Lansdowne márkija is, aki ugyancsak érdekes karriert futott be, miután kitöltötte 

szolgálatát mint Kanada főkormányzója, hiszen több mint egy évtizedig a brit Konzervatív Párt vezetőjeként 

dolgozott a brit Lordok Házában. 1952-ben Tunis grófja, Earl Alexander of Tunis azért mondott le a 

főkormányzóságról, mert elvállalta a védelmi miniszteri tárcát Winston Churchill utolsó kabinetjében. Hasonló 

esetek ma aligha fordulhatnának elő. 
935

 John Macdonald már 1866-ban, a főkormányzói hivatal megteremtésekor azt állította a Kanadai Tartomány 

Törvényhozó Gyűlése (Legistlative Assemly of the Province of Canada) előtt, hogy a maguk részéről nem 

kívánnak beleszólni a királynőnek abba a döntésébe, hogy kit nevez ki főkormányzónak Kanada élére, és a 

döntést természetesen teljes bizalommal az uralkodóra bízzák. („We place no restriction on Her Majesty's 

prerogative in the selection of her representative. The sovereign has unrestricted freedom of choice. We leave 

that to Her Majesty in all confidence.”) 
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ekként tagja volt a brit Lordok Házának, vagy fia volt a Lordok Háza valamely tagjának, és 

valamennyien Kanada határain kívül születtek
936

 (bár hozzá kel tenni, hogy az 1947-es 

állampolgársági törvényig – Canadian Citizenship Act, 1947 – minden kanadai állampolgár a 

brit állampolgárokkal egyenrangú brit alattvalónak számított).
937

 

1952-ben történt meg először, hogy az uralkodó (VI. György, halála előtt nem sokkal) 

kanadai születésű polgárt nevezett ki Kanada főkormányzójának. 1999-ben azonban immár az 

is megtörtént, hogy az uralkodó (II. Erzsébet) egy Kanadán kívül született menekültet 

nevezett ki e magas posztra.
938

 

Az a tény, hogy immáron nem Londonból küldött személyiségek (bármily kiválók 

vagy kevésbé méltók voltak is az illetők egykoron) állnak az ország élén, feltétlenül közelebb 

hozta egymáshoz az országot és az uralkodót, s ezzel a monarchia társadalmi 

elfogadottságához is hozzájárult. Az a tény ugyanakkor, hogy a pozíció szenior jellegéhez 

mérten egykori politikusok, levitézlett arisztokraták vagy tisztességben kiszolgált 

hatalmasságok kerültek e jeles intézménybe, nem segített a főkormányzói hivatal 

elfogadottságán, és sok nyitottság, elismertség, sőt – adott esetben – kedvesség kellett ahhoz, 

hogy a kanadai szívek befogadják főkormányzójukat mint az egyébként feltétlenül népszerű 

királynő képviselőjét.
939

 

Az elmúlt évtizedekben számtalan kezdeményezés történt annak érdekében, hogy a 

főkormányzó személyét valamiképpen eleve közelebb hozzák a polgárokhoz, és arra is több 

javaslat született, hogy a jelölt kiválasztása a korábbi gyakorlathoz képest jobban tükrözze a 

                                                 
936

 Azt mondják ugyanakkor, hogy ezek a főkormányzók, bár viszonylag kevés időt töltöttek Kanadában, jobban 

megismerték az országot, mint sok kanadai, hiszen az országban tett számos utazásuk során nyilvánvalóan több 

helyre eljuthattak, mint akárcsak a leggazdagabb vagy legszerencsésebb polgárok is Kanadában.  
937

 Feljegyezték ugyanakkor, hogy 1919-ben a párizsi béketárgyalásokon a kanadai miniszterelnök (Robert 

Borden) a dél-afrikai miniszterelnökkel (Louis Bothával) együtt már egyetértett abban, hogy a főkormányzónak 

helyi születésűnek kellene lennie. Hasonló igények a harmincas években is megfogalmazódtak. 
938

 Az előbbi Vincent Massey, az utóbbi Adrienne Clarkson, Hong-Kong-i bevándorló volt. Utóbbi egyben a 

második női főkormányzó lett Kanada történetében (azóta immár három női főkormányzót ismer az ország 

története). Korábban arra is figyeltek, hogy angol anyanyelvű főkormányzót lehetőleg francia anyanyelvű 

kövessen a tisztségben, ezért lehetett a „francia” Georges Vanier az „angol” Vincent Massey utódja. (A jelölt 

„nemzetbiztonsági átvilágításáról” a rendőrég és a titkosszolgálat gondoskodik.) 
939

 Sokat rontott a dolgon az a gyakorlat, hogy az elvileg pártatlanként funkcionáló főkormányzók – egykori 

aktív politikus létükre – valójában aligha számíthattak pártatlanoknak, ha mindenki tudta róluk, hogy mely 

pártból emelkedtek fel a magas tisztségbe. Éppen Adrienne Clarkson volt az első főkormányzó, akinek 

semmiféle politikai vagy katonai előélete nem volt, és egyébként is menekültként és nőként sajátos színt vitt a 

hivatalba. Ez már csak azért is elmondható, mert ő volt az első, aki (Észak-Amerikában bevett elnevezéssel) 

úgynevezett látható kisebbséghez tartozott, kínai származása révén (hivatalos elnevezéssel ázsiai-kanadai 

állampolgárnak számított). A harmadik nőként ezen a poszton Michaelle Jean szolgálta hazáját, aki ugyancsak 

kisebbségiként, karibi-kanadaiként (és francia nyelvűként) foglalhatta el a posztot. Mindkét női főkormányzó 

kiválóan és közmegelégedésre töltötte be pozícióját, szemben az első női főkormányzóval, Jeanne Sauvéval, aki 

annak idején elzárta hivatalát a közvélemény elől. A főkormányzói hivatal egyébként is sok kiváló személyiséget 

látott már, volt olyan főkormányzó is, aki a nagy válság idején fizetése egytizedéről önként lemondott, jelezve 

szolidaritását a nélkülöző néppel. 
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társadalom sokszínűségét, sőt magának a demokráciának is nagyobb teret, s ezzel nagyobb 

dicsőséget szerezzen. Ebből a célból a kiválasztási mechanizmus jelentősen megújult az 

utóbbi években, minek következtében a demokratikus jelöltkiválasztás gyakorlata immár 

valósággal intézményesedett. Tekintve, hogy ez az intézményesedés e dolgozat elsődleges 

tárgyához eminensen közel áll, az alábbiakban e fejleményeknek további teret szentelünk. 

A főkormányzó kiválasztásának és jelölésének kérdése ugyanis sajátosan összefügg 

azzal a fentebb már érintett kérdéssel, hogy valójában ki a nemzetközösségi királyság 

államfője, a főkormányzó-e, avagy a távoli Londonban székelő uralkodó. A kérdésre a 

dolgozat ezen pontján már nem kell megadnunk a választ, de érdemes felidéznünk azt a tényt, 

hogy Kanada esetében az utóbbi évtizedek főkormányzói a gyakorlatban bizony nem kevés 

esetben keltették tudatosan azt a benyomást, mintha ők maguk látnák el az államfői 

feladatokat, és nem csupán képviselnék az államfői hatalom teljességét birtokló uralkodót.
940

 

Érdekesség, hogy még az alkotmány „hazahozatala” előtt négy évvel, 1978-ban a 

kanadai kormány olyan alkotmánymódosító javaslattal állt elő, amely a végrehajtó hatalmat 

egyenesen a főkormányzó kezébe tette volna le, s ezzel jelentősen megváltoztatta volna azt a 

koncepciót, amit az államfőről ma gondolnunk kell, de a javaslat a tartományi kormányfők 

ellenállásán megbukott.
941

 

Így aztán a „hazahozott” alkotmányba 1982-ben az került, hogy a koronát illető 

bármilyen változáshoz – beleértve a főkormányzó személyében történt változást – a 

szövetségi parlament, sőt az egyes alkormányzók esetében a tartományi törvényhozások 

egyetértése szükséges.
942

 E tény azonban a gyakorlatban időnként – amíg mindenekelőtt 

politikai volt a kinevezés – kevés nehézséget okozott, más esetekben viszont okozott némi 

zavart a zökkenőmentes főkormányzóváltásban.
943

 

                                                 
940

 Személyes motívumokra itt nem utalva jelezhetjük, hogy Adrienne Clarkson és Michaelle Jean egyaránt 

építtettek arra az imázsra, mely őket kanadaiakká tette, és férjeikkel együtt – akik egyaránt egyetemi emberek 

voltak – előszeretettel tűntek fel afféle igazi államfői szerepben; továbbá arra a tényre is utalhatunk, hogy ez az 

imázs, illetve annak keltése vagy fenntartása nem állt távol az őket jelölő aktuális miniszterelnökök eredeti vagy 

kialakult szándékaitól sem. Ez azonban még mindig jobb volt természetesen, mint a megelőző főkormányzók, 

Edward Schreyer, Ray Hnatyshyn és Roméo LeBlanc szerepfelfogása, amellyel nevezett főkormányzók a 

tisztséget afféle hermetikusan elzárt, a nép közé nem vegyülő, nyilvános helyeken keveset megjelenő, a sajtónak 

nem nyilatkozó, és a sajtó által nem bemutatott, hiszen tökéletesen érdektelennek tartott „államfői” tisztséggé 

formálták. E főkormányzókat a közvélemény egyébként is politikai érdemeikért kinevezett múmiáknak tartotta – 

is túlzással –, akik legfeljebb az aktuális miniszterelnökök korábbi barátaiként szerezhettek érdemeket e 

patronázs-funkcióba kerüléshez. Hasonló jelenségek más nemzetközösségi királyságokban is felütötték a fejüket, 

különösen Új-Zéland jeleskedett abban, hogy főkormányzóját kvázi-államfőnek tekinti. 
941

 Ráadásul a javaslat a főkormányzói tisztség elnevezését is megváltoztatta volna, és – magyarul 

értelmezhetetlenül sután hangzó névvel – Első kanadainak, vagy Első kanadai polgárnak (First Canadian) 

nevezte volna a tisztséget. 
942

 A gyakorlatban az egyetértést a parlament egy bizottsága adja meg. 
943

 Ugyancsak érdekesség, hogy egy 2009-ben adott interjújában a yorki hercegné, Sarah Ferguson arról 

lamentált, vajon mennyiben járult hozzá egykori férjével, András herceggel való szakításukhoz az a tény, hogy 
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A mindenkori főkormányzó körültekintő kiválasztására nézve számos koncepcionális 

javaslat fogalmazódott meg. Ezek egyike arra irányult, hogy a mindenkori főkormányzójelölt 

személyét vagy a polgárok összessége vagy legalábbis a kanadai parlament válassza meg 

szabályos választással, mielőtt a királynői kinevezés megtörténik.
944

 A javaslat határozott 

elutasításban részesült számtalan szervezet és személy részéről.
945

 

A 2010-es év a főkormányzójelölt kiválasztása szempontjából új fejleményeket hozott, 

ebben az évben ugyanis Stephen Harper miniszterelnök felállított egy tanácsadó-testületet, 

amelynek az volt a feladata, hogy megtalálja azt a személyt, aki képes reprezentálni a 

főkormányzói pozíció monarchikus jellegét, minden tekintetben pártatlan és politikailag 

semleges. A tanácsadó-testület – amely eredetileg a Főkormányzói Konzultációs Bizottság 

(Governor General Consultation Commettee) nevet kapta – nem kevesebb mint kétszáz 

emberrel folytatott egyeztetést szerte az országban.
946

A legfontosabb fejlemény azonban 

2012-ben következett el, mert ettől az évtől kezdve a bizottság immár intézményesedett és 

állandó testületté vált, immáron Alkirályi Kinevezések Tanácsadó-bizottsága
947

 néven (Vice-

Regal Appointments Advisory Commettee), és nem csupán az alkalmas főkormányzójelölt 

megtalálása lett a feladata, hanem a tartományi alkormányzók kiválasztása, továbbá a területi 

biztosok megtalálása is.
948

 

Hogy a bizottság alighanem jól működik, azt a jelenlegi főkormányzó, David Johnston 

kiválasztása bizonyítja.
949

 Johnstont fenntartások nélkül elfogadta tulajdonképpen a teljes 

kanadai közvélemény, a véleményformálók egymást túllicitálva éltették a kiválasztást, és alig 

akadt olyan hang, amely ne bizalommal ajánlotta volna az új főkormányzót az ország 

figyelmébe, s olyan szem, amely ne bizakodva tekintett volna a főkormányzói mandátum 

                                                                                                                                                         
egykoron közös egyetértésben utasították vissza az állítólag nekik felajánlott kanadai főkormányzóságot. Nem 

tudni, hogy a tisztségnek e felajánlása kinek a részéről történt és valóban megtörtént-e. 
944

 A javaslatot a Polgárok egy kanadai köztársaságért (Citizens for a Canadian Republic) elnevezésű csoport 

tette, és indítványuk lényegében arra kötelezte volna a királynőt, hogy a megválasztott főkormányzót nevezze ki. 

A javaslat nyilvánossá kerülése idején az akkori főkormányzó, Adrienne Clarkson kifejezte egyetértését azzal, 

hogy a mindenkori főkormányzójelölt személyének kiválasztása ne csupán egy parlamenti bizottság ügye legyen. 
945

 Ezek között volt a Kanada Monarchista Ligája (Monarchist League of Canada), a nagyobb újságok 

szerkesztősége és számos alkotmányjogász is. Utóbbiak közül sokan hangot adtak abbéli meggyőződésüknek, 

hogy a kinevezés ténye és a választott főkormányzó hiánya nem hátrány, hanem kifejezetten előny (an asset, not 

a handicap), és egy választás óhatatlanul átpolitizálná azt a hivatalt, amelytől éppen politikamentességet és 

pártatlanságot várunk el. 
946

 Az egyeztetés eredménye a jelenlegi főkormányzó kiválasztása volt. 
947

 A név fordítása természetesen nem lehet pontos, a fejedelem alatti pozíciók – éppen az uralkodó által 

kinevezett posztok – tartoznak a bizottság tanácsadói látókörébe. 
948

 Utóbbiak kiválasztása nemkülönben fontos dolog, de érdemes megjegyezni, hogy ezek a tisztségviselők 

(vagyis a három területi biztos) eddig sem a királynőtől függtek, hiszen ezek kinevezése nem az uralkodó, hanem 

a szövetségi kormány feladata. 
949

 David Lloyd Johnston egyetemi tanár, a waterloo-i Nyugat-Ontario egyetem egykori rektora, politikailag nem 

elkötelezett, de alkotmányos kérdésekben korábban is időnként megnyilvánult személyiség, aki lépten-nyomon a 

tudás és a tanulás fontosságáról beszélt, ha csak nyilvánosan megszólalt. 
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elé.
950

Az elmúlt évek igazolták a várakozásokat: a főkormányzó közmegelégedésre látta el 

hivatalát, és képviselte az uralkodót, aki azóta maga is látogatást tett az országban.
951

 A 

jelölést segítő kiválasztó-bizottság intézménye pedig a jelek szerint egyelőre ugyancsak 

bevált,
952

és csak remények fogalmazódhatnak meg arra nézve, hogy az immáron 

alkotmányossá vált intézmény a továbbiakban is jól szolgálja majd a brit történeti alkotmány 

hagyományain álló kanadai alkotmány zökkenőmentes működtetését.
953

 

Hasonlóképpen a brit történeti alkotmány legnevesebb hagyományi uralkodnak a Saint 

Kitts és Nevis nevű kis országban, amely fejlett politikai intézményei miatt is figyelmet 

érdemel. A – hivatalos nevén – Saint Christopher és Nevis Államszövetség a Karib-tenger 

egyik szigetállama. 

Maga az államszövetség nem volt mindig független, szuverenitását tekintve igen 

fiatalnak mondható.
954

Az Egyesült Királyságtól való függetlenség kikiáltása 1983. 

szeptember 19-én történt meg. Az állam továbbra is a Nemzetközösség része, az uralkodó II. 

Erzsébet, de a kormányzás alapvetően két személyen múlik, a főkormányzón, akit az uralkodó 

bíz meg e tisztség viselésével, és a miniszterelnökön, akit a főkormányzó bíz meg a 

feladattal.
955

 

Saint Kitts és Nevis-en a parlament funkcióját az a nemzetgyűlés tölti be, amely 14 

vagy 15 tagból áll. A tagok közül 11-et öt éves mandátummal választanak meg, ők a 

képviselők. A fennmaradó tagok a szenátorok, akik közül három személyt a főkormányzó 

nevez ki (a miniszterelnök javasol két főt, az ellenzék vezetője egy főt). Az 1983-as 

alkotmány szerint a kinevezéssel elnyerhető tisztségeknél a mandátumok száma minimum 3, 

                                                 
950

 Még Quebec-ből is józan hangok érkeztek, mindössze néhány extrém véleményt leszámítva. 
951

 Johnson maga a jelölése után három nappal látogatott el a királynőhöz egy kétnapos hivatalos látogatásra a 

skóciai Balmoral kastélyba. 
952

 Érdemes felfigyelni a Harper miniszterelnök által összehívott tanácsadó bizottság különleges összetételére. A 

testületet a főkormányzó titkára vezette, tagjai között ott volt a királynő titkára, aki egyben a parlament legfőbb 

protokolláris tisztségviselője, egy neves egyetem dékánja, egy politikatudomány-professzor, egy jezsuita 

tiszteletes, valamint egy tartományi alkormányzó titkára (civilben történész). A bizottság meghallgatta az összes 

tartományi miniszterelnököt, kikérte valamennyi pártvezér véleményét, továbbá konzultált az egykori szövetségi 

miniszterelnökökkel, egykori nevesebb politikusokkal, valamint egyetemi tanárokkal, neves értelmiségiekkel 

annak érdekében, hogy egy listát állítson össze a lehetséges jelöltekből. A listán mellesleg olyan ismert 

személyiségek is szerepeltek, mint John de Chastelain vagy John Fraser. A királynői kinevezésre 2010. 

szeptember 3-án került sor. 
953

Mint jeleztük, ennek az alkotmánynak a tartalmát a Constitution Act, 1982 (1982-es törvény az 

alkotmányról) 52 (2) alfejezete szabályozza, mely szerint az alkotmány a Canada Act 1982-ből (1982-es törvény 

Kanadáról – ez tartalmazza a Constitution Act-ot magát), valamint a mellékletében megemlített összes 

törvényből és rendeletből áll. Ezek közé értve a Constitution Act, 1867-et is (korábbi nevén British North 

America Act), és ezen dokumentumok összes módosítását. A Kanadai Legfelső Bíróság úgy találta, hogy ez a 

lista nem kimerítőleges, és tartalmaz íratlan elveket is. 
954

 Kolumbusz 1493-as felfedezését követően a 17. században brit telepesek érkeztek a szigetekre, és ezt 

követően brit fennhatóság vette kezdetét, amely – kisebb szünetekkel – egészen 1983-ig tartott. 
955

 Saint Kitts és Nevis nagyon kicsi állam a maga 261 km
2 
területével és 51 300 főt számláló lakosságával. 
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vagy 4, ha az általános helyettes nem tartozik a három kinevezett szenátor közé.
956

 A 

parlament e mandátumok számát addig növelheti, míg az meg nem haladja a képviselők 

számának 2/3-át.  

A parlamenti választás a first past the post (relatív többségi) rendszerben működik, és 

ebből is következik, hogy a politikai megosztottságot tekintve Saint Kitts és Nevis-en két fő 

párt van. A Saint Kitts és Nevis-i Munkáspárt (SKNLP) e pillanatban a kormányzó párt, 

minthogy a 2010-es választásokon a szavazatok 46,9 %-át szerezte meg. A Népi Akció 

Mozgalom (People’s Action Movement – PAM) a második legtöbb szavazatot érte el (32,2%), 

de érdemes megemlíteni a szigetek közül csupán Nevis szigetén található Nevisi Reformpártot 

(9,75%) és a Concerned Citizens’ Movement-et (10,9%) is. Saint Kitts és Nevisen a választási 

eljárást legfelső szinten az alkotmány szabályozza, továbbá a nemzetgyűlés által alkotott 

választási törvény és néhány alacsonyabb szintű rendelet.
957

  

A terület és a népesség arányait figyelembe véve összesen tizenegy választókörzetet 

alakítottak ki a szigeteken. Minden választókörzet egynek számít, és minden 

választókerületből egy képviselő kerül be a parlamentbe. Saint Kitts és Nevis alkotmánya 

egyértelműen kimondja, hogy Saint Kitts szigetén legalább nyolc választókerületnek kell 

lennie, illetve Nevis szigetén legalább háromnak, ám amennyiben 11-nél több 

választókerületet alakítanak ki, abban az esetben azok legalább 1/3-ának Nevis szigetén kell 

lennie.
958

 

Saint Kitts és Nevis-en ötévente tartják meg az általános választásokat (de 

természetesen kivételes esetekben előrehozott választásokat tartanak, ha a miniszterelnök 

javaslatára a főkormányzó feloszlatja a parlamentet).
959

 Saint Kitts és Nevis szigetén 1995-től 

nagyon hosszú ideig Denzil L. Douglas töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, jelenleg 

Timothy Harris van hivattalban. 

Saint Kitts és Nevist már csak azért is így kell említenünk, mert a szövetségi állam két 

szövetségi tagállamból, vagy országból, illetve országrészből áll, Saint Kitts-ből és Nevis-ből. 

Saint Kitts-nek nincs saját törvényhozó testülete vagy külön végrehajtó hatalma, mivel Saint 

                                                 
956

 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Kitts/kitts83.html 
957

 http://www.caribbeanelections.com/eDocs/election_reports/kn/KN_CET_2010.pdf 
958

 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Kitts/kitts83.html 
959

 A választásokon résztvevő pártok egyenként mindössze egy jelöltet állíthatnak a választókerületben, ezen 

kívül független jelöltek is indulhatnak. Az a párt, amelyik a legtöbb választókerületben nyerni tud, a 

főkormányzó kérésére megalakítja a kormányt. A hivatalos ellenzék a második legtöbb képviselővel rendelkező 

párt lesz. A miniszterelnök a relatív többségi választási rendszerben a legtöbb mandátumot elnyerő párt vezetője 

lesz. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Kitts/kitts83.html
http://www.caribbeanelections.com/eDocs/election_reports/kn/KN_CET_2010.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Kitts/kitts83.html


318 
 

Kitts és Nevis föderatív vezetése látja el a központi sziget, Saint Kitts vezetését is. Nevisnek 

külön törvényhozó és végrehajtó testülete van.
960

 

Nevis ugyanis Saint Kitts és Nevis autonómiával rendelkező tartománya, saját 

parlamenttel és kormánnyal. Nevis első számú vezetője a nemzetközösségi királyságok 

királynője, akit az ország főkormányzója képvisel, de Saint Kitts és Nevis főkormányzójának 

Nevis vezetésére saját helyettese van. A Saint Kitts és Nevisi főkormányzó jelenlegi nevisi 

helyettese Eustace John. Nevis kormányfője a főminiszter vagy első miniszter (premier), 

jelenleg – Joseph Parry utódjaként – Vance Amory.  

A főkormányzói tisztséget 2013 januárjától rövid ideig Edmund Lawrence töltötte 

be.
961

Személyében az ország mindössze a harmadik főkormányzóját fogyasztotta, mivel 

korábban az ország nem sűrűn váltogatta legfőbb tekintélyét azóta, hogy 1983-as függetlenné 

válásakor
962

az addigi kormányzó főkormányzóvá vált.
963

Lawrence-nek azonban a kormány 

nyomására 2017-ben távoznia kellett hivatalából, utóda Tapley Seaton lett, aki már korábban 

is ügyvezető kormányzóként tevékenykedett, míg elődje kinevezését hivatalosan is 

visszavonták. 

A főkormányzói jogköröket az alkotmány III. fejezetének 21-24. szakaszai 

tartalmazzák. Ezek a rendelkezések meglehetősen érdekesek, hiszen egyebek között arról 

szólnak, hogy a főkormányzó a saját helyettesítésére olyan pártatlan helyettest nevezhet ki, 

aki az ő távollétében, illetve betegsége vagy a hivatal ellátására való átmeneti képtelensége 

esetén teljes jogkörrel helyettesíti őt. E helyettes adott esetben egyes feladatok ellátására is 

kinevezhető, netán bizonyos jogkörök átmenetileg delegálhatók a számára, de a kinevezés 

minden esetben a visszavonásig hatályos, vagyis a főkormányzó bármikor dönthet helyettese 

mandátumának megszüntetéséről. 

Ez a helyettesítés ugyanakkor nem érinti annak a helyettesnek a kinevezését, aki a 

főkormányzót Nevis szigetén képviseli. Ez utóbbi képviselet ugyanis állandó és az 

alkotmányban intézményesített – s ennek garanciális okai vannak. A sajátos föderációban – 

mint jeleztük – Nevis szigetén állandó főkormányzói képviselet működik. A főkormányzó e 

képviselőjét sajátos módon maga a főkormányzó nevezi ki, és alkotmányos neve: 

                                                 
960

 Nagy-Britanniában hasonló, autonóm módon kormányozzák Skóciát és Walest, illetve az Egyesült 

Királyságban Észak-Írországot, hiszen Angliának nincs külön kormányzata, jóllehet az Egyesült Királyság nem 

föderatív állam (de még az lehet). Az egykori Csehszlovákiában 1968 után tapasztalhattunk hasonló – igaz, nem 

jogállami – föderatív modellt. 
961

 Sir Edmund Wickham Lawrence közgazdász, egyetemi tanár, egykoron a nemzeti bank megalapítója. 
962

 Az esemény Margit hercegnő jelenlétében történt. 
963

 Mindkét korábbi főkormányzó hosszú ideig szolgált hivatalában. Clement Arrindell 1983 és 1996, Cuthbert 

Sebastian pedig 1996 és 2013 között töltötte be e tisztséget. Utóbbi az ország leghosszabban hivatalban volt 

főkormányzója volt. Napra pontosan tizenhét évig volt hivatalban. 2017-ben halt meg. 
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főkormányzó-helyettes.
964

A főkormányzó-helyettes teljes jogkörében helyettesíti az 

államszövetség főkormányzóját Nevisen, beleértve a nevisi törvények szentesítésének jogát, 

hiszen a nevisi törvényhozás által alkotott – Nevist érintő – jogszabályokat nem a 

főkormányzó, hanem a főkormányzó-helyettes írja alá. 

Nevis esetében elmondható, hogy az ország államfője dupla képviselettel van 

reprezentálva, hiszen a főkormányzó-helyettes a főkormányzót, a főkormányzó pedig az 

uralkodót képviseli – teljes kapacitásában.
965

 Mindez azt jelzi, hogy a nemzetközösségi 

királyságokban – nem szólva a Nemzetközösség egyéb országairól – az intézményi 

megoldások sokszínűek, változatosak, és a helyi hagyományoknak is megfelelni igyekvők, de 

ez korántsem jelenti azt, hogy minden egyes esetben feltétlenül a legoptimálisabb megoldást 

ötvözte ki a tiszteletre méltó közjogi hagyomány.
966

 

Mindenesetre határozottan állítható, hogy a magát fejlett intézményrendszerével 

híressé tevő kis államszövetség ugyancsak irigylésre méltó alkotmány alapján működik. Ez az 

alkotmány – legalábbis 1983-as változatában – kétség kívül koherens, egyetlen összefüggő 

chartába foglalt, írott dokumentum, nekünk azonban most egy olyan fejlett, demokratikus 

országra kell tekintenünk, amely történeti alkotmány alapján működik – ugyancsak irigylésre 

méltóan. Természetesen Új-Zélandról van szó. 

Új-Zéland független, demokratikus állam, a Nemzetközösség tagja.
967

 Államformáját 

tekintve alkotmányos monarchia, kormányformája parlamentáris.
968

 Államfője „Második 

Erzsébet, Isten kegyelméből Új-Zéland királynője és más királyságaié és területeié, a 

Nemzetközösség feje, a hit védelmezője”.
969

  

Új-Zéland a világ azon három állama közé tartozik, melyek nem rendelkeznek 

egybefüggő, konkrét, koherens, írott alkotmánnyal.
970

 Történeti alkotmánya folyamatosan 

fejlődik, különböző törvényhozási aktusok által. Az alkotmány több jogszabályból, bírói 

döntésekből, joggyakorlatból, jogszokásból és szokásjogból áll.
971

 

                                                 
964

 Lásd az alkotmány 23. szakaszának második bekezdését. 
965

 Az intézményrendszer összetettsége mindazonáltal egy valóságos mini-államban tapasztalható meg: a kicsiny 

államszövetség mindkét szigetén összesen alig élnek többen ötvenezernél, és a lakosságszám az utóbbi években 

nem növekszik, hanem csökken. 
966

 Nevis szigetének majdani esetleges önállóvá válása egyes feltételezések szerint a közeljövő egyik lehetséges 

eseménye lehet. 
967

 http://www.monarchy.org.nz/teamofthree.html 
968

 http://www.cabinetmanual.cabinetoffice.govt.nz/introduction 
969

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g 
970

http://www.beehive.govt.nz/Documents/Files/NZ%20Constitution%20Cabinet%20Office%20backgrounder 
971

 http://gg.govt.nz/role/constofnz/intro 
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Az ország alapítódokumentumának a Waitangi Szerződés számít, mely 1840. február 

6-án lépett életbe.
972

 A benne foglaltak alapján a maori lakosok lényegében „átengedték” a 

hatalmat a brit koronának, vagyis az Új-Zéland teljes területe feletti szuverenitás Nagy-

Britanniát illette meg.
973

Az ország függetlenségét 1947-ben, a Westminsteri Statútum 

elfogadásakor nyerte el.
974

 

Ma elsődleges jogszabálynak az Új-Zélandi Constitution Act számít, melyet 1986-ban 

fogadtak el.
975

Eszerint az új-zélandi állam részét képezi maga Új-Zéland, továbbá Tokelau, 

Niue és a Cook-szigetek, valamint az Antarktisz egy része, az úgynevezett Ross 

Dependency.
976

 Új-Zéland államformája alkotmányos monarchia, parlamentáris kormányzati 

rendszerrel.
977

 

A Constitution Act alapján az államfő helyi képviselője az általa – hivatalosan az 

uralkodó kedve szerinti időre, de a konvenciók szerint öt évre –
978

kinevezett főkormányzó, 

kinek személyére a kormányfő tesz javaslatot.
979

 A jelenlegi főkormányzó elődje, Jerry 

Mateparae 2011. augusztus 31-től volt hivatalban,
980

utódja 2016. szeptember 28. óta foglalja 

el a főkormányzói széket, nőként töltve be e magas hivatalt. 

A főkormányzót egyesek de facto „államfőnek” tartják,
981

mert elvileg hasonló 

jogkörökkel rendelkezik, mint a királynő, de erről még alább lesz egy-két szavunk. Ez a de 

facto államfő mindenesetre természetesen feloszlathatja, elnapolhatja és összehívhatja a 

parlamentet,
982

jogkörébe tartozik továbbá kiírni az általános választásokat és felkérni a 

parlamenti többséget megszerző párt vezetőjét vagy más személyt a kormányalakításra.
983

 

Új-Zéland egykamarás törvényhozását – a hagyományos megfogalmazás szerint 

(melynek értelméről nem itt, hanem a bevezető részben szólunk) – az uralkodó és a 

képviselőház alkotja. A képviselőház tagjait természetesen a nép választja, mandátumuk 

maximum három évig tart.
984

 A képviselők száma általában 120
985

 fő, de ez eltérő lehet 

                                                 
972

 A dokumentum maori és angol nyelven készült el, ám máig tartó vitákat generál, hogy az eredeti maori 

dokumentum nem teljesen ugyanaz volt, mint amit ma látni lehet a múzeumban. 
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 http://www.nzhistory.net.nz/politics/milestones 
974

 http://viribusunitis.blog.hu/2008/12/07/arikinui_aotearoa 
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 http://gg.govt.nz/role/constofnz/intro 
976

 http://www.gg.govt.nz/role/constofnz.htm (2010.11.30.) 
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 http://www.royal.gov.uk/MonarchAndCommonwealth/NewZealand/NewZealand.aspx (2010.11.30.) 
978

 http://gg.govt.nz/content/biography-lt-gen-rt-hon-sir-jerry-mateparae 
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 A képviselőknek 1879-ig ötéves mandátumuk volt, 1935-ben pedig négy évre választották meg őket. 
985

 Jelenleg 121 fő. 

http://www.gg.govt.nz/role/constofnz.htm
http://www.royal.gov.uk/MonarchAndCommonwealth/NewZealand/NewZealand.aspx
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időnként, ha a választási körülmények indokolják.
986

 Az ország vegyes
987

 választási rendszert 

működtet.
988

 

Új-Zélandnak természetesen a parlamentáris rendszerből következően a kormány 

felelős a parlamentnek.
989

A felelős kormány tagjai (a korona miniszterei) a gyakorlatban csak 

a parlamenti képviselők közül kerülhetnek ki. A kormány csak addig lehet hatalmon, amíg 

élvezi a képviselők többségének támogatását.
990

 Amennyiben az egyik miniszter megszünteti 

parlamenti tagságát, a megszűnés kezdetétől számítva még huszonnyolc napig lehet a 

kormány tagja.
991

 A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a főkormányzó nevezi ki.
992

 

A jelenlegi miniszterelnök, John Key, aki 2011 novemberében lett újraválasztva, 

természetesen ugyancsak a maga választotta kormánytagokkal dolgozik együtt, ahogy ez a 

világon mindenütt hasonlóan van egy parlamentáris berendezkedésű országban. A 

miniszterelnök kiválasztása ugyanakkor különböző országokban különbözőképpen történhet, 

és ez újabban Új-Zélandon is máshogyan történik, mint korábban. 

Új-Zéland közjogtörténetének legutóbbi legfontosabb fejleménye ugyanis – amelyről a 

magyar tankönyvek nyilvánvalóan még nem szerezhettek tudomást – a választási rendszer 

átalakítása volt a közelmúltban. Ennek részleteit a fentieken túl itt nem taglalva
993

 az 

mondható el, hogy a rendszer átalakítása következtében a hatályos választási rendszer 

immáron nem feltétlenül a stabil kétpártrendszernek kedvez,
994

ezért koalíciós kormányok 

létrejötte immáron nem kivételes és furcsa jelenség, hanem a mindennapi élet általános 

gyakorlatából következő képződmény. 

Ennek következtében a kormányalakításra immár nem feltétlenül az egyetlen győztes 

párt megkérdőjelezhetetlen tekintélyű vezetője kap megbízást, hanem az a személy, aki 

koalíciós háttérrel a parlamentben több párt folyamatos támogatását képes elérni, vagy 

                                                 
986

 http://www.parliament.nz/en-NZ/AboutParl/HowPWorks/OurSystem/1/8/e/00CLOOCHowPWorks111-Our-

system-of-government.html 
987

 A mandátumok egy részét többségi, a másik részét arányossági elven osztják ki. A választók klasszikus 

relatív többségi szavazással határozzák meg a választókerületek képviseletét, ám lehet pártlistára is szavazni. A 

listás szavazatok legalább öt százalékát megszerző párt a szavazatok arányában kerül be a parlamentbe. 
988

 Az országban természetesen – mint ismert – korábban (az 1992-es népszavazásig) relatív többségi választási 

rendszer volt érvényben. 
989

 Vö: ENYEDI Zsolt – KÖRÖSÉNYI András: Pártok és pártrendszerek, Osiris, Budapest, 2011, p. 51. 
990

 http://www.parliament.nz/en-NZ/AboutParl/HowPWorks/OurSystem/1/8/e/00CLOOCHowPWorks111-Our-

system-of-government.htm 
991

 Constitution Act 1986, http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0114/latest/DLM94219.html 
992

 http://gg.govt.nz/role/constofnz/intro 
993

 1992-ben a választópolgárok többsége által elfogadott választójogi reform a vegye rendszerre tért át, melynek 

tapasztalatait éppen ezekben az években érdemes értékelni, kellő tapasztalattal a háttérben. Az mindenesetre 

kijelenthető, hogy az utóbbi években a parlamentbe feltűnően sok kis párt jut be, és ez általában jelentősen 

megnehezíti a kormányalakítást és a parlamenti bizalom folyamatos megtartását is. 
994

 A politikatudomány Duverger törvényének ismeri azt az aranyszabályt, mely szerint a first past the post 

szisztéma minden körülmények között kétpártrendszert eredményez. Vö: Sartori pártrendszer-tipológiájával. 
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legalábbis ennek ígéretét viszonylag komolyan tudja venni. Ebből az következik, hogy a 

kormányfő személyét most már általában koalíciós tárgyalásokon jelölik ki, ebből pedig az 

következik, hogy a főkormányzó szerepe és felelőssége újabban jelentősen megnövekedett. 

Nyilvánvaló, hogy a főkormányzó a koalíciós megállapodás tényét elfogadva azt a 

személyt nevezi ki miniszterelnöknek, aki képes többségi – vagy legalábbis többséggel nem 

ellenzett – kormányt alakítani. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ennek a személynek az 

alkalmasságáról és támogatottságáról a főkormányzónak a korábbiakhoz képest 

körültekintőbben kell meggyőződnie. 

A miniszterelnök kinevezése ugyanis azon prerogatívák közé tartozik, amelyekben 

nincs helye és szerepe miniszterelnöki előterjesztésnek vagy ellenjegyzésnek.
995

A 

legelterjedtebb felfogás szerint az új-zélandi történeti alkotmány összesen négy ilyen 

prerogatívát ismer. Ezekben a jogkörökben a főkormányzó – az uralkodó képviseletében és az 

uralkodó tájékoztatását megejtve, továbbá az uralkodó feltételezett jóváhagyását joggal 

remélve, illetve elvárva – a saját legjobb meggyőződése szerint jár el, illetve kénytelen eljárni. 

A döntés az ő kezében van, a felelősség őt terheli, a következmények rá háramolnak, a 

közvélemény támogatását neki kell bírnia. 

 A megalakult kormánynak természetesen lehetősége van bizalmi szavazást 

kezdeményezni, hogy ezáltal felmérhesse támogatottságát a parlamenten belül. A bizalmi 

szavazás a tizenkilenc órán át tartó „Address in Reply” vitában valósul meg.  A vita során 

bizalmatlansági indítványt kezdeményez a képviselőház. Amennyiben a vita utáni 

bizalmatlansági szavazáson helyt áll a kormány, jogában áll kormányozni a ciklus végéig, 

vagy egészen addig, amíg időközben meg nem vonják a támogatását.
996

 

A kormány feje, vagyis a miniszterelnök természetesen javasolhatja a 

főkormányzónak a parlament idő előtti feloszlatását is.
997

 Ez persze új választások kiírását 

vonja maga után.
998

A pontos dátumot, mely a parlament megbízatásának végét jelenti, még a 

választások előtt meg kell határozni, ha ez nem történik meg, a megbízatás három év után 

automatikusan lejár. (Az egyetlen parlament, melyet nem oszlatott fel a főkormányzó, hanem 

mandátuma három év után lejárt, a 27. parlament volt 1943 és 1946 között.)
999

 

                                                 
995

 Más parlamentáris rendszerekben és más történelmi korokban persze a miniszterelnök kinevezéséhez adott 

esetben szükség lehetett a (korábbi) miniszterelnök ellenjegyzésére, de a brit és az új-zélandi történeti alkotmány 

nem ezt a hagyományt követi. 
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Érdekesség, hogy a miniszterelnök javasolhatja a királynőnek a főkormányzó 

menesztését. Ez az új-zélandi sajátosság azonban csak elvben létezik, de elvben a történeti 

alkotmány része. Mivel eddig egyetlen új-zélandi főkormányzót sem menesztettek a 

miniszterelnök tanácsára, nem világos, hogyan és milyen gyorsan járna el egy ilyen 

helyzetben a királynő. Egyes alkotmányjogászok kizártnak tarják, hogy a királynő egyáltalán 

rendelkeznék egy ilyen javaslatról, míg mások úgy tartják, hogy a királynő kénytelen lenne 

végrehajtani a miniszterelnök javaslatát, és eltávolítani hivatalából a főkormányzót. Ezért 

sokan hibának tartják az új-zélandi alkotmányjogban azt, hogy a miniszterelnöknek közvetve 

jogában áll a főkormányzó menesztése.
1000

 

Mielőtt a főkormányzó hivatalba lép, más nemzetközösségi királyságok gyakorlatához 

hasonlóan a megbízásáról szóló kinevezést nyilvánosan is bejelentik a Legfelső Bíróság 

elnökének (vagy a Legfelső Bíróság bármely más bírójának) és a Végrehajtó Tanács tagjainak 

a jelenlétében. A főkormányzó ezt követően felesküszik a tisztség felelősségteljes betöltésére 

– az esküt a Legfelső Bíróság elnöke vagy a Legfelső Bíróság más bírája veszi ki. 

Itt is, mint más nemzetközösségi királyságokban, az utóbbi időkben folyamatosan vita 

tárgyát képezi a főkormányzó személyének kiválasztása. Új-Zélandon egyre több 

kezdeményezés érzékelhető annak érdekében, hogy a főkormányzó kinevezése ne a királynő 

által, a miniszterelnök tanácsára történjék, hanem a parlament háromnegyedes többségének 

jóváhagyásával, netán megválasztásával.
1001

 

Egyebekben a főkormányzói pozíció és a körülötte dúló viták, illetve az intézményt 

érintő javaslatok nagyban hasonlítanak egymásra a nemzetközösségi királyságokban, így Új-

Zélandon is számtalan javaslat látott napvilágot a kvázi-köztársasági jelleg további erősítése 

vagy éppen annak gyengítése céljából. Ezért itt – befejezésül – egy újabb pillantást vetünk az 

államfői pozíció jellegére. 

Mindenekelőtt elbeszélés-technikai okokból ezen a ponton ismét leszögezzük, hogy 

Új-Zéland államfője nem a főkormányzó, hanem II. Erzsébet brit királynő, és az 1984. évi 

Royal Titles Act értelmében őt a főkormányzó képviseli Új-Zélandon. 

Újból kijelentjük, hogy a brit trónöröklési szabályokra nézve az 1800-ban keletkezett 

Act of Union az irányadó, amely gyakorlatilag újrarendezte az 1701. évi Act of Settlement 

(Trónöröklési törvény) és a Bill of Rights szabályait. 

Az 1701-ben keltezett Trónöröklési törvény meghatározta azokat a feltételeket, 

amelyek mellett örökölhető a korona. Gondoskodott többek között arról, hogy Nagy-
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 http://wapedia.mobi/en/Governor-General_of_New_Zealand#3 (2010.11.25.) 
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 Lásd erről például: http://www.republican.co.nz/Elected%20Governor-General.html (2010.11.26.) 
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Britanniának ne lehessen katolikus uralkodója, sőt még olyan sem, akinek a házastársa 

katolikus.
1002

 Az uralkodónak fel kellett esküdnie arra, hogy a hivatalos anglikán egyház 

rendjét megőrzi.
1003

 A több mint háromszáz éves törvény alapján érvényben lévő vallási és 

házassági tilalom ma is közvetlenül érinti a brit királyi család tagjait.
1004

 A törvény kimondja 

azt is, hogy a parlament állapítja meg a trónöröklés rendjét.
1005

 

A brit trónöröklés a férfi primogeniturán alapult, vagyis az uralkodó elsőszülött 

fiúgyermeke előtérbe kerül a fiatalabb fiúval és a leánygyermekkel szemben. De nem a 

primogenitura volt az egyetlen szabály: aki nem törvényes leszármazottja I. Jakab 

unokájának, Zsófiának, hannoveri választófejedelemnek, illetve aki valaha is volt római 

katolikus, vagy házastársa római katolikus, ki volt zárva a koronaöröklésből.
1006

 Házasságon 

kívül született gyermek, illetve adoptált gyermek nem jogosult az öröklésre. Azon házasságon 

kívül született gyermekek, akiknek szülei házassága csak később lett törvényes, továbbra sem 

jogosultak trónöröklésre.
1007

Minden olyan házasság, amely ellentétes a Királyi Házassági 

Törvénnyel (Royal Marriages Act), törvénytelen, és az ilyen házasságból született utódok nem 

jogosultak a trónöröklésre.
1008

 

A trónöröklésnek ez a már sokat említett nemi diszkriminációja már a 20. században is 

minden nemzetközösségi királyságban, sőt a többi nemzetközösségi tagállamban is 

anakronisztikus volt, de Új-Zélandon különösen visszásnak tetszett. 

Új-Zéland ugyanis éppenséggel élen jár a nemi egyenjogúsítás terén. Érdekességként 

emlékeztethetünk akár arra is, hogy bizony volt olyan pillanat az ország történetében, amikor 

minden fontos hivatalt nők töltöttek be. Ezzel Új-Zéland az egyetlen olyan ország a világon, 

ahol ilyesmi megtörtént. Egy adott pillanatban egyszerre és egy időben II. Erzsébet királynő 

mellett, illetve alatt Silvia Cartwright volt a főkormányzó, Helen Clark volt a miniszterelnök, 
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 Mint ismeretes, a törvény a holland származású protestáns angol király, III. (Orániai) Vilmos uralkodásának 
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eddig ódzkodtak attól, hogy belekezdjenek a trónutódlási jog reformjába, mert ennek rendkívül összetett 

járulékos kihatásai vannak. A módosítást el kell fogadtatni például a Nemzetközösség mindazon országainak 

parlamentjeiben is, amelyek jelenleg is a brit uralkodót ismerik el államfőjüknek, de a brit kormány arra 

törekszik, hogy a jórészt egykori brit gyarmatokból álló, 54 tagú Commonwealth mindegyik tagállama járuljon 

hozzá a változtatáshoz. Ez derűlátó becslések szerint is hosszú éveket venne igénybe. 
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Margaret Wilson volt az új-zélandi képviselőház elnöke és Sian Elias volt a Legfelső Bíróság 

elnöke. Ez az elnyújtott történelmi pillanat 2005 márciusa és 2006 augusztusa között 

következett be. (Emlékezetes, hogy Új-Zéland volt az első állam a világon, amely megadta a 

nőknek a szavazati jogot 1893-ban.)
1009

 

 Ám általánosságban és egyébként is illendő megemlíteni, hogy Új-Zéland a nagy 

nemzetközi statisztikákban – mint például az emberi fejlődés, az életminőség, a várható 

élettartam, az írástudás, a közoktatás, a társadalmi béke, a jólét, a gazdasági szabadság, a 

vállalkozási környezet, a korrupció hiánya, a sajtószabadság, a polgári szabadságjogok és a 

politikai jogok védelme – mindig is kiemelkedően magas helyen végez. 

 Ezért ezen a helyen is érdemes egy pillantást vetni a tágabb perspektívákra, és a 

Nemzetközösségre egy magasabb pontból tekinteni – immár a jövő felől. 

 Hiszen nemcsak e legutóbb tett megjegyzések, hanem a Nemzetközösség egészére 

vonatkozó korábban tett megjegyzések is – nem beszélve az itt nem is tett megjegyzésekről – 

arra intenek minket, hogy most, amikor e fejezet lezárásaként elhagyjuk Új-Zéland partjait, 

komolyan fontolóra vegyük azokat az aggályokat és aggodalmakat, amelyek a 

Nemzetközösség, és azon belül a nemzetközösségi királyságok jövője körül felmerülnek. A 

brit történeti alkotmány és a nemzetközösségi hagyományok feltétlen tisztelete mellett is ki 

kell ugyanis mondani azt az ítéletet, hogy a Nemzetközösség jelenlegi formájában alighanem 

átmeneti képződmény. 

 Ennek az ítéletnek a kimondására számtalan körülmény késztethet és vezethet minket. 

Először is kimondhatjuk, hogy minden átmeneti a világon. Ami a brit alkotmányt illeti, az 

pedig éppen ettől brit és jó, vagyis a szüntelen formálódás és formálhatóság teszi britté, 

rugalmassá és szerethetővé. 

 A nemzetközösség talán egykoron valamiféle kulturális közösséggé lesz a jövőben, 

hasonlóan a frankofón közösséghez, amely ma kevésbé közjogi, mint inkább kulturális-nyelvi 

entitás. A brit alapítású Nemzetközösség ugyanakkor ma (még) elsősorban közjogi szervezet. 

Illő tehát, hogy ekként ítéljük meg. 

 Márpedig e közjogi szervezeti karakter ennek a résznek a végén indokolttá tesz két 

hosszabb megjegyzést a Nemzetközösség jellegét illetően. Ezeket a megjegyzéseket tesszük 

meg a következő fejezetben. 
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A NEMZETKÖZÖSSÉGI KIRÁLYSÁGOK TERMÉSZETE 

 

 

 Mivel dolgozatunknak az államfőváltás a tárgya, érdemes a főszabály 

hangsúlyozásával újból leszögezni, hogy a nemzetközösségi királyságokban a főkormányzót a 

nemzetközösségi királyság miniszterelnökének javaslatára a nemzetközösségi királyság 

államfője – és a Nemzetközösség vezetője –, a királynő nevezi ki. Hogy milyen időtartamra, 

az természetesen ugyancsak a királynő döntése, de főszabályként bizonyos fokig mégiscsak a 

nemzetközösségi királyság miniszterelnökétől függ, hiszen ő bármikor javasolhatja a 

királynőnek, hogy a főkormányzót hívja vissza. 

Utaltunk már arra, hogy a helyzet nem minden vonatkozásban egyértelmű, és 

különböző alkotmányjogászok különböző módon ítélik meg azt az elképzelt esetet, amikor a 

miniszterelnök a főkormányzó – idő előtti – visszahívását indítványozza. Új-Zéland esetében 

mindenesetre elmondható, hogy az ország történetében nem fordult még elő olyan helyzet, 

hogy a miniszterelnök ilyesmit javasolt volna, ezért nem feltétlenül világos, hogy a királynő 

mit tenne egy olyan szituációban, amikor ilyen javaslat mégis megfogalmazódnék.
1010

 

 A helyzetet természetesen az oldja meg, hogy a szokás az utóbbi évtizedekben 

kialakított egy kitűnő gyakorlatot, amely alapján a kérdés a gyakorlatban tulajdonképpen nem 

merül fel, de elméletileg azért mindenképpen ér annyit, hogy valamely válasz szülessen rá.
1011

 

 Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a nemzetközösségi királyság miniszterelnökét 

viszont – mint ismeretes – a főkormányzó nevezi ki, méghozzá saját jogkörben, fenntartott 

jogkörök, azaz prerogatíva, vagyis reserved power alapján.
1012

 

Eszerint az államfő – és képviseletében a főkormányzó – természetesen azt nevez ki 

miniszterelnöknek, akit akar. A brit történeti alkotmány alapján az államfőt e kinevezésben 

semmi nem köti, és bár sok esetben javaslatra jár el, voltaképpen nem köteles azt a személyt 

kineveznie, akit ugyanakkor mindig kinevez.
1013
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 Az eset megítéléséhez abból kellene kiindulni, hogy az államfő mindig javaslatra, előterjesztésre jár el, de 

természetesen ettől adott esetben eltérhet. 
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 A főkormányzati mandátum gyakorlatilag ötéves időtartama hallgatólagosan rendezi a kérdést. 
1012

 A királynő ebbe a kérdésbe, mint láttuk, természetesen nem szól bele. 
1013

 Az államfő megtehetné, hogy nem a győztes párt vezérét, és nem is az egyértelmű többséget maga mögött 

tudó esetleges koalíciós megállapodás kijelölt vezetőjét, de nem is a kisebbség vezetőjét vagy bármely 

képviselőjét nevezi ki, sőt arra sem köteles, hogy parlamenti képviselőt vagy akár felsőházi tagot bízzon meg 

kormányalakítással. Ráadásul az sem előírás, hogy brit állampolgár vagy nemzetközösség állampolgár legyen az 

illető, hiszen külföldi állampolgár vagy hontalan is lehet miniszterelnök, ha az államfő úgy kívánja. Világos 
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 A gyakorlat tehát ezt a kérdést is kitűnően megoldja, de elméletben azért felvetődik, 

vajon hogyan kezelendő az a körülmény, hogy a két személy, a főkormányzó és a 

miniszterelnök tulajdonképpen eszerint lényegében „egymást nevezi ki.”
1014

 

Igaz természetesen, hogy egyikük a parlamenti arányokra figyelemmel nevezi ki a 

másikat, a másikuk pedig a köztiszteletben állás feltételeinek megfelelő jelöltet ajánlja 

kinevezésre az államfői feladatot gyakorló királynőnek, aki – ezt azért mondjuk el – 

természetesen saját belátása szerint nevezi ki vagy menti fel a főkormányzót, de a különös 

helyzet mégiscsak adott. 

Még akkor is így van ez, ha a személyek természetesen a legtöbb esetben nem 

azonosak, és mire egy főkormányzói mandátum lejár, általában már más a miniszterelnök, 

mint a mandátum kezdetén volt, és fordítva, amikor egy miniszterelnök lemond, sok esetben 

nem annak a főkormányzónak nyújtja be a lemondását, aki annak idején kinevezte őt. 

További megjegyzésünk arra vonatkozik, hogy a főkormányzó általában, 

főszabályként nem a nemzetközösségi királyságot vagy annak népét képviseli, hanem a 

királynőt. A különös helyzetnek ezt a felfogását fentebb már ismertettük. 

Ez a megjegyzés azonban természetesen nem ebben a formában vonatkozik arra az 

esetre, ha a főkormányzó külföldön tartózkodik. Ebben az esetben ugyanis a főkormányzó 

nyilvánvalóan elsősorban hazáját, a nemzetközösségi királyságot képviseli. Ugyanez áll arra 

az esetre is, amikor a főkormányzó történetesen az „anyaországban,” Nagy-Britanniában 

tartózkodik. 

Természetesen ugyanez a megállapítás tehető minden olyan esetre, amikor a 

főkormányzó együtt tartózkodik valahol a királynővel. Ha Nagy-Britanniában kerül erre sor, 

akkor a fenti megállapítás egyértelműen érvényes. Ha külföldön, harmadik országban 

jelennek meg együtt, akkor a „főképviselet” a királynőt illeti, de a teljes Nemzetközösségen 

belüli „részképviseletet” elláthatja a főkormányzó is. Ha nemzetközösségi tagállamban 

tartózkodnak együtt, a helyzet ugyanez. Ha ugyanakkor más nemzetközösségi tagállamok 

vezetői is jelen vannak, nyilvánvalóan minden ország vezetője a saját országát képviseli, míg 

a királynő a Nemzetközösség egészének képviseletében jár el. 

Ha azonban a királynő az adott nemzetközösségi királyság területén tartózkodik, akkor 

az adott nemzetközösségi királyság kormányzója természetesen nem képviseli a királynőt, és 

                                                                                                                                                         
ugyanakkor, hogy a királynő mindig „jót” nevez ki miniszterelnöknek, hiszen a történeti alkotmány végtére is 

erre kötelezi őt. 
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 A kifejezés pontatlansága ezúttal természetesen szándékos. 
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természetesen csak részben képviselheti a saját országát, hiszen a királynő jelen van.
1015

 

Ebben a viszonylag ritka – de a nép számára örvendetes – esetben a főkormányzói tisztség 

háttérbe szorul. A tisztség átmenetileg elveszíti jelentőségét, sőt értelmét is, hiszen aminek 

képviseletére létrejött, annak képviseletére mindaddig nincs szükség, míg az, kit képvisel, 

nem szorul képviseletre. 

Ezekben a helyzetekben a főkormányzói jogkörök nagyrészt „alszanak.” Addig 

vannak tetszhalott állapotban, amíg a királynő el nem hagyja a nemzetközösségi királyság 

partjait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a királynő nyitja meg a parlamenti évadot és a 

királynő vesz részt a nagyobb protokolláris eseményeken, ad kitüntetéseket, mond beszédeket, 

avat fel emlékműveket, koszorúz sírokat, rendez vacsorákat és ebédeket, és természetesen ő 

vesz részt az operaház ünnepi ülésén, avat fel kórházat, sőt adott esetben aláír bizonyos, 

szimbolikus, nem jelentős, nem feltűnő és nem szenzitív kinevezéseket. Ha jelen van. 

Ezekben az esetekben a főkormányzó úgy jár el, ahogyan fizikai megjelenése is 

mutatja: éppúgy háttérbe szorul vagy vonul, mint ahogyan a maga fizikai valójában is a 

királynő mögött-mellett, a háttérben helyezkedik el. A fény és a figyelem nem rá vetül, de ott 

van, jelen van, hiszen ott kell lennie, mert furcsa és feltűnő volna, ha nem volna jelen, viszont 

nem nagyon tűnik fel, hogy ott van. Magatartására az „always present, never there” attitűdje a 

jellemző – ahogy a mondás tartja.
1016

 

Ugyanakkor a főkormányzó természetesen maga jár el a királynő képviseletében 

minden olyan esetben, amelyben a királynő a hagyomány szerint általában és konkrétan nem 

kíván részt venni, ideértve a politikailag értékelhető eseteket, elsősorban a politikai 

kinevezéseket, mint a kormány tagjainak vagy – ne adja az ég – a kormány vezetőjének 

kinevezése vagy felmentése. Jelezzük ugyanakkor, hogy az ilyen kinevezéseket vagy 

döntéseket a résztvevők általában nem a királynői látogatás idejére időzítik. 

Természetesen a főkormányzó az, aki elsőként fogadja és köszönti a királynőt az 

uralkodónak az országba érkeztekor, és ő búcsúzik el utoljára tőle, mikoron az uralkodó 

repülőgépe, hajója, vonata vagy autója eltávozik az országból. Ezekben a kitüntetett 
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 A főkormányzói tisztséget arra találták ki, hogy a főkormányzó a királynőt ott képviselje, ahol az uralkodó 

nincs jelen – elsősorban az idő nagy részében abban a nemzetközösségi királyságban, amelynek főkormányzója 

–, s ez természetesen azt jelenti, hogy a főkormányzónak akkor kell képviselnie az uralkodót, amikor az nincs 

ott. 
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 Mindig ott lenni, de sohasem jelen lenni, vagy inkább mindig jelen lenni, de sosem lenni ott jelenvaló módon, 

vagy inkább látható lenni, de nem látszani. Margaret Thacher miniszterelnök férje, Sir Dennis Thacher híres 

mondásának igazságát akár a királynő férje, az edinboroughi herceg, vagy akár valamennyi főkormányzó is 

érezhetné a saját helyzetében minden olyan esetben, amikor a királynő oldalán vagy mellett-mögött kell 

megjelennie. 
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pillanatokban a főkormányzó az ország népét képviseli, vagyis a királynő minden, az adott 

országban élő alattvalóját. 

A királynő ugyanakkor ezekben a pillanatokban is az adott országot képviseli, az adott 

ország államfőjeként lép az adott ország földjére és távozik onnan el, hiszen minden királynői 

látogatását az adott nemzetközösségi királyság – és a Nemzetközösség – vezetőjeként 

bonyolítja le. Kanada földjén és kanadai ügyekben a királynő Kanada királynőjeként jár el, 

ausztráliai látogatása során Ausztrália uralkodójaként lép fel, harmadik országban tett 

látogatása idején pedig a Nemzetközösség egészének képviseletében jelenik meg. 

A királynő sohasem Nagy-Britanniát képviseli (legfeljebb Nagy-Britanniát is), kivéve 

– részben – magában Nagy-Britanniában. Nagy-Britannia az az ország, amelyben a királynő a 

legtöbbször közvetlenül jár el, míg más országokban képviselője útján uralkodik, de ha 

személyesen jelen van az adott országban, akkor az esetek nagy részében nincs szükség a 

képviseletére. 

Mindezek fényében befejezésül már csak azt az egyetlen érdekes, félreértésekre és 

félre-magyarázatokra okot adott esetet elevenítjük fel, amikor a királynő és Új-Zéland 

főkormányzója együtt jelentek meg egy egyébként nem félremagyarázandó eseményen. Az 

esemény maga Belgiumban, flamand földön, Passchendaele közelében játszódott le, 2007 

júliusában. 

Ezen a helyen az első világháborúban súlyos harcok dúltak, három nagyobb küzdelem 

is lezajlott sok száz áldozattal, akikre a belga királyi család az elesett katonák hazájának 

képviselőivel együtt emlékezett meg 2007 nyarán. A megemlékezésen egyaránt megjelent Új-

Zéland uralkodója és főkormányzója is, vagyis a királynő, II. Erzsébet és a főkormányzó, 

Anand Satyanand is. 

Tekintve, hogy a harcokban brit és új-zélandi katonák egyaránt elestek, a 

megemlékezés koreográfiájából úgy tűnhetett fel, mintha a királynő Nagy-Britanniát, a 

főkormányzó pedig Új-Zélandot képviselné.
1017

Ezt az álláspontot tette magáévá az új-zélandi 

sajtó egy része is.
1018

 

Márpedig ez az értelmezése az eseménynek teljességgel ellentmond az uralkodói és a 

főkormányzói hatalomgyakorlás jellegének, zsánerének, értelmének és lényegének is, továbbá 

mindannak, amit a magunk részéről e kérdésről fentebb állítottunk. 
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Mindezek okán itt is jelezzük, hogy a főkormányzóról mint tényleges, de facto 

államfőről vallott egyes téves nézetek, a nemzetközösségi királyságok nemzetközi jogi 

státusáról vallott felfogások, az úgynevezett főkormányzói monarchiákról keringő bizonyos 

elképzelések, és nemkülönben azok a problémák, amelyek az egyes írott alkotmányoknak a 

bit történeti alkotmánnyal való összeegyeztethetőségéből adódnak, számos kérdést vetnek fel. 

E kérdésfeltevések összességükben annak a megjegyzésnek teremtenek indokot, hogy 

a Nemzetközösség pillanatnyilag a közjogi és politikai fejlődésének egy adott pontján áll, és 

bizonyos, hogy további fejlődése várható. Ez a várható fejlődés remélhetőleg további 

okulásunkra és – ebben bízunk – gyönyörűségünkre fog szolgálni a későbbiekben, a 

huszonegyedik század további évtizedeiben is. 

Ennek reményében hagyjuk most el ezen ország-csoportot, és egyben búcsút mondunk 

a monarchiáknak is, mert éppen itt az ideje annak, hogy néhány respublikát is vizsgálódásaink 

körébe vonjunk. 

Terjedelmi okokból azonban csupán egyetlen – igaz, hatalmas – kontinensre 

látogatunk el a továbbiakban: Amerikába megyünk. 

Márpedig az amerikai földrészen, mint tudvalevő, szinte csak köztársaságok vannak, 

leszámítva néhány országot, amelyek monarchikus mivoltukban jelentősek. A magunk 

részéről az alábbiakban igyekszünk valamennyi fontosabb köztársaságot áttekinteni. 

Első utunk Dél-Amerikába vezet, ahol előbb a legnagyobb, majd a legkisebb 

államokat vesszük számba, és végül Közép-Amerika néhány országát vizsgáljuk meg az 

államfőváltás gyakorlata szempontjából. 

Ezekben az országokban az államfőváltás többnyire elnökváltást jelent. Ezért a 

következő fejezetben előtérbe kerül az államfőválasztás intézménye, amely köztársaságokban 

az elnökváltások általános módja szokott lenni. 

Ennek elveivel és megvalósulási módjaival foglalkozik a következő nagyobb fejezet. 
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ELNÖKVÁLTÁS KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKÁBAN 

 

 

 Amidőn az előző nagyobb részben a világ monarchiáinak államfőváltásait tekintettük 

át, igyekeztünk néhány elméleti megfontolásnak is helyt adni, és érveltünk egy olyan 

államforma-fogalom mellett, amely alapján a monarchiák és a respublikák elfogadhatóan 

elhatárolhatók egymástól. Értekezésünknek abban a részében az is célunk volt, hogy a 

monarchia definícióját megadjuk, ezért itt, ebben a részben eltekintünk a köztársaság 

meghatározásától, mert abból a tényből indulunk ki, hogy a világon összesen két 

anyaállamforma létezik, a monarchia és a respublika, és ami nem monarchia, az respublika, 

vagyis mindazok az országok, amelyek nem monarchiának számítanak, máris 

köztársaságoknak tekintendők. 

 A köztársaságok között ugyanakkor számtalan különbség van, illetve létezhet, és a 

teokratikus köztársaságoktól a népköztársaságokig, továbbá a tanácsköztársaságoktól a 

szocialista köztársaságokon át a liberális, vagy polgári köztársaságokig elrettentően színes a 

paletta, vagyis végtelen a skála, de ebben a fejezetben nem teoretikus mozzanatok feltalálása a 

célunk, hanem egy ország-csoport államfőváltási gyakorlatának áttekintése, ezért a fogalom-

meghatározásokat nem itt végezzük el. 

 Ennek a nagyobb résznek eme bevezető fejezetében ezért csak annak elmagyarázását 

látjuk feladatunknak, hogy a világ köztársaságai közül miért éppen a választott ország-csoport 

államfőváltásait mutatjuk be az alábbiakban. E magyarázatot sem eresztjük azonban 

hosszúlére, mert valójában csak annak leszögezése indokolt, hogy az adott ország-csoport 

kiválasztása lényegében véletlenszerűen történt, amennyiben csak az volt a törekvésünk, hogy 

egy jól körülhatárolható csoportot találjunk, ha már a világ összes köztársaságának a 

bemutatása – már csak terjedelmi okból sem – nem volt lehetséges. Választásunk azért esett a 

közép- és dél-amerikai köztársaságokra, mert ezen országok egységes kormányformát 

mutatnak, amennyiben valamennyien a prezidenciális kormányrendszert működtetik jól-

rosszul, ezért nemcsak államformájukban, de kormányzati rendszerükben is éppen ellentétei a 

világ monarchiáinak. 

 Ugyanakkor nagyon is beszédes, hogy az egyes bemutatandó országok 

prezidencializmusa sok ponton nagyon is különleges, és több területen jelentősen eltér számos 

más ország elnöki rendszerétől, így a különbségek ezeken a lapokon különös hangsúlyt 

kaphatnak, még akkor is, ha nem is az egyes országok múltját, hanem jelenlegi gyakorlatát 
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hasonlítjuk össze egymással. Ezen összehasonlítások során számos érdekesség szúrhat 

szemet, és azon vagyunk, hogy ezek közül néhány ebben a fejezetben is feltáruljon. 

 A különlegességek ugyanakkor mindenekelőtt egyetlen ország, az Amerikai Egyesült 

Államok viszonylatában tűnnek ki, ezért e bevezető gondolatok között végül már csak annak 

megindokolása szükséges, hogy ezen referencia-országgal, a térség mintaállamával miért nem 

foglalkozunk. Az indok természetesen túlontúl egyszerű: az USA államfőváltási gyakorlata 

világviszonylatban is a legfeldolgozottabb, magyar nyelven is hozzáférhetően 

rekonstruálható, ezért megismertetésére ezeken a lapokon nem kellett törekednünk, miközben 

a hatalmas kontinens többi államának hasonló gyakorlata sokkal kevésbé nyilvánvaló, sőt 

számos ponton jószerivel ismeretlen, vagy alig érintett a hazai jogirodalomban, így hát 

valamiféle felfedezésélménnyel is járhat, ha látogatásainkat ezekbe az országokba tesszük 

meg. 

Efféle megfontolásokkal indulunk hát neki a hosszú útnak, mely az USA déli határától 

egészen a chilei partokig vezet minket, és azokba az országokba kalauzol el, amelyekről 

érdemesnek tartunk néhány tanulságot szóba hozni. Utunk során néhány közép-amerikai 

ország és jószerivel valamennyi dél-amerikai ország államfőváltási szokásait szemügyre 

veszzük, hogy aztán ezen vizsgálódások tapasztalataival fordulhassunk végül hazánk felé – 

értekezésünk utolsó részében. 

 

 

 

ELNÖKVÁLTÁS 

DÉL-AMERIKA NAGYOBB KÖZTÁRSASÁGAIBAN 

(Argentína, Brazília, Chile) 

 

 

 Az amerikai kontinens államfőváltásai változatos képet mutatnak. Ez annál is 

meglepőbb, minthogy a hatalmas térség politikai berendezkedései egyértelműen magukon 

viselik az Amerikai Egyesült Államok sűrűn változó hatásának számos területen felfedezhető 

nyomát. E hatás azonban önmagában is vegyes és sokszínű, továbbá sok más befolyás – 

elsősorban a spanyol, a portugál, a francia és a brit gyarmatosítók öröksége – ugyancsak 

kimutatható a választott politikai rendszereken. Az utóbbi néhány évtized ráadásul mindezen 

körülményeken túl annak a nosztalgiának a jeleit is elhozta, amely a térség eredeti, ősi 



335 
 

kultúrájának újrafelfedezésével összhangban a politikai intézmények fazonigazításán is 

megfigyelhető volt. És akkor még nem is szóltunk az egyes országok sajátos, sui generis 

intézményválasztási divatjairól, és arról a kétségtelenül kimutatható hatásról, amelyet a 

nemzetközi alkotmány- és politikatudomány elméleti diskurzusainak konkrét megoldásokban 

megnyilvánuló, meglepően egyértelmű befolyása okozott. 

 Azt hihetnők, hogy néhány országot leszámítva a kormányforma tekintetében 

mindazonáltal meglehetős egységességet tapasztalhatnánk, de a helyzet még ebben az egy 

tekintetben sem magától értetődő. A prezidenciális kormányformának az Egyesült 

Államokban megteremtett prototípusa kétség kívül óriási vonzóerőt gyakorolt a térség 

államaira, és az USA alkotmánya – hasonlóan a világ számos térségéhez – a latin-amerikai 

övezetben is elsőrangúan követendő példának számított, de az egyes országok sajátos, vegyes, 

sőt érdekes intézményi megoldásai sok vonatkozásban elhajlanak a hivatkozott mintától. 

 A klasszikustól eltérő intézményválasztásnak jó példája Argentína, amely ezért nem 

csupán az ábécé-sorrend alapján kerülhet latin-amerikai körképünk élére. Alkotmányjogi 

szempontból ugyanis kétség kívül a térség egyik legjelentősebb állama, Argentína az egyik 

legérdekesebb eset. Ez az ország az utóbbi években az amerikai kontinens – és saját maga – 

hagyományaival szembemenve ma már „félig fél-elnöki” berendezkedésűnek mondható. 

 A kormányforma ilyetén megnevezése nem elírás. A történelme során mindig is elnöki 

berendezkedésű ország néhány éve inkább volt mondható fél-elnökinek, mint ma, amikor 

visszatalálni látszik az elnöki rendszerű megoldások konkrét gyakorlatához. 

 A részben ma is hatályos első argentin alkotmány szövegét 1853-ban fektette le az e 

célra összehívott Alkotmányozó Gyűlés Santa Fe városában. A mű szerkezetének alapjául 

természetesen az Egyesült Államok alkotmánya szolgált. Azóta több változtatáson ment 

keresztül (1860, 1866, 1898, 1949, 1957), a jelenlegi változat az 1994-es módosítást követően 

jött létre.
1019

 

 Az alkotmány preambulumából az derül ki, hogy a tartalom megfogalmazásakor az 

Alkotmányozó Gyűlés legfőbb céljai magasztosak és szokásosak egyaránt voltak.
1020

 Az 

alkotmány első fejezetének legelső bekezdése ugyanakkor az államalkatot, továbbá az állam- 

és kormányformát föderatív elnöki köztársaságként deklarálja. Argentína államformája tehát 

                                                 
1019

 http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=396 (2010. 10. 31.) 
1020

 Preambulumoknál megszokott módon az alkotmány azért fogalmazódott meg, „(…) hogy nemzeti egységet 

hozzunk létre, garantáljuk a békét, az állam- és közbiztonságot, biztosítsuk az általános jólétet és a szabadság 

összes áldását önmagunk és utódaink számára egyaránt.” Lásd: Argentína alkotmánya, vagyis a 24.430. számú 

törvény (1994): Az Argentin Nemzet Alkotmánya – Preambulum. 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php (2012. 11. 25.) 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=396
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php%20(2012
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köztársaság,
1021

államalkata föderális, kormányformája pedig első látásra elnökinek tetszik, 

mert Argentína rendelkezik az elnöki rendszer Giovanni Sartori által felállított három 

ismérvével, legalábbis látszólag, a latin-amerikai különlegességekhez kevésbé hozzászokott 

megfigyelő szemében.
1022

  

Az egyik kritérium szerint az elnöki rendszerben az elnök egy személyben kormányfő 

is, de legalábbis ő elnököli, vagy ő irányítja az általa kinevezett kormányokat.
1023

 Az argentin 

alkotmány 99. cikkének első pontja kimondja, hogy az elnök kormányfő is egyben, tehát 

Argentína esetében (Sartori megforgalmazásával élve)
1024

tiszta elnöki rendszerről 

beszélhetünk. Igen ám, de az 1994-es alkotmányreform bevezeti a kormányfő, vagy 

kabinetfőnök, vagy kabinetvezető tisztségét, azaz a miniszteri kabinet vezetőjének vagy 

főnökének (jefe de gabinete de ministros) intézményét, amivel látszólag fél-prezidenciális 

rendszert épít ki, gyengítve ezzel az elnöki hatalmat.
1025

 Ám gyengülést vagy megosztott 

végrehajtó hatalmat formálisan mégsem eredeztet az alkotmány, hiszen túl azon a 

természetesnek számító momentumon, hogy a kormányfőt vagy kabinetvezetőt saját 

hatáskörben az elnök nevezi ki és váltja le csakúgy, mint a többi minisztert,
1026

a kabinetvezető 

nem rendelkezik semmilyen, az elnöktől független autonómiával funkcióinak ellátását 

tekintve. Az alaptörvény ráadásul azt is egyértelműen kimondja,
1027

hogy a végrehajtó hatalom 

oszthatatlan, hiszen „a Nemzet végrehajtó hatalmát egyetlen állampolgár gyakorolja, akinek 

megnevezése: az Argentin Nemzet Elnöke”.
1028

 

A kormányfő (vagy kabinetfőnök) tehát a végrehajtó hatalom gyakorlásában az 

államfő-elnök alá van rendelve, átszármaztatott és leadott hatásköröket gyakorol, de sajátos 

elnevezése ellenére (a miniszterek kabinetjének feje) nem egyszerűen valamiféle 

kabinetfőnökként funkcionál gyakorlatias, technokrata, szervezetirányító jelleggel, hanem 

                                                 
1021

24.430. számú törvény (1994): Az Argentin Nemzet Alkotmánya, 1. cikk 
1022

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003 pp. 105-107. 
1023

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003. p. 107. 
1024

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003. p. 106. 
1025

 MONTBRUN, Alberto – VALENZUELA, Edgardo – PORRAS, Liliana: Apuntes sobre la reforma 

constitucional de 1994. Material de estudio de los cursos de Equivalencia del Instituto Universitario de 

Seguridad Pública p. 18 (http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/reforma_constitucional_de_1994.pdf 

2012.11.25.) 
1026

 24.430. számú törvény (1994) 99. cikk 7. pont 
1027

 24.430. számú törvény (1994) 87. cikk 
1028

 24.430. számú törvény (1994) 87. cikk: El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un 

ciudadano con el título de „Presidente de la Nación Argentina”. Vagyis az ország végrehajtó hatalma az 

Argentín Nemzet Elnöke címmel felruházott polgár által gyakoroltatik. 

http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/reforma_constitucional_de_1994.pdf
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politikai funkciót lát el, politikai felelősséggel. Ez utóbbi karaktere parlamentáris zsánert 

kölcsönöz e tisztségnek. 

Egy elnöki rendszer beteljesültéhez szükséges másik kritérium ugyanis az – mint erről 

többször volt már szó –, hogy a végrehajtó hatalom fejét a törvényhozó hatalom 

bizalmatlansági szavazással nem foszthatja meg mandátumától. Tágabban értelmezve ez az 

ismérv azt is jelenti, hogy a kormányt nem a törvényhozás iktatja be és váltja le, tagjait az 

elnök saját hatáskörben, elvileg a törvényhozási arányokra tekintet nélkül nevezi ki és 

bocsájtja el.
1029

 Ez utóbbi vonás sem teljesül tökéletesen az argentin politikai 

berendezkedésben. Az alkotmányreform ugyanis bevezetett egy parlamentáris vonást a 

rendszerbe, mégpedig a bizalmatlanság intézményét (moción de censura) a kormányfővel, 

vagyis a kabinetfőnökkel szemben. Az alkotmány kimondja,
1030

hogy a Nemzeti Kongresszus 

(Congreso Nacional) bármelyik háza
1031

az összes képviselő többségével bizalmatlanságát 

fejezheti ki a kormányfővel szemben, s ezzel elmozdíthatja őt a posztjáról. Mindez 

természetesen nem érinti az elnök, vagy az alelnök személyét, illetve hatalmát. 

Futólag kell megemlíteni a Kongresszusnak egy olyan jogát az elnökkel szemben, 

amely sem az elnöki, sem a parlamentáris rendszertől nem idegen, de nemigen alkalmazandó 

általában.
1032

 Az alkotmány szerint
1033

a Képviselőházat megilleti az a jog, hogy a jelenlévő 

képviselők kétharmadának szavazatával vádat emeljen az elnökkel és az alelnökkel szemben. 

Igen ám, de a Kongresszusnak ez a joga más személyek vonatkozásában is megilleti a 

testületet, hiszen a törvényhozás megvádolhatja a kormányfőt, a többi minisztert és a Legfelső 

Bíróság tagjait is a Szenátus előtt kötelességszegés, hivatali hatalommal való visszaélés, 

illetve egyéb közönséges bűncselekmények elkövetésével.
1034

 Ebben az esetben a Szenátus 

kompetenciája elítélni nyilvános tárgyaláson az elnököt és más tisztségviselőt. Az eljárást a 

Legfelső Bíróság elnöke vezeti, aki ebben az esetben átveszi a Szenátus elnöki székét az 

                                                 
1029

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003. p. 106 
1030

 24.430. számú törvény (1994) 101. cikk 
1031

 A 24.430. számú törvény (1994) 2. rész, 1. cím, 1. szakaszában leírtak szerint Argentínában kétkamarás 

törvényhozás működik, vagyis a Nemzeti Kongresszust a Képviselőház (Cámara de Diputados) és a tartományi 

alapon felálló Szenátus (Senado) alkotja.  
1032

 Legalábbis a Sartori által lefektetett kritériumok szerint. Lásd SARTORI, Giovanni: Összehasonlító 

alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, Budapest, 2003 pp. 105-107. 
1033

 24.430. számú törvény (1994) 53, 58, 59, 60. cikk 
1034

 Az alkotmány nem fogalmaz világosan azzal kapcsolatban, hogy a Kongresszus hogyan szerez tudomást 

illetve bizonyosságot az elnök által elkövetett bűncselekményről. Az 53. cikkben csak azt mondja, hogy 

„después de haber conocido de ellos” vagyis az elnök megvádolása azután indul el, miután a Kongresszus 

tudomást szerzett ezekről a bűncselekményekről. az alkotmány nem szól arról, hogy az elnök elleni rendes bírói 

eljárás megléte feltétele-e, vagy nem a vele szembeni fellépésnek a Kongresszusban. 
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ország alelnökétől.
1035

 A Szenátus a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával 

bűnösnek ítélheti az elnököt. A döntés következménye az elnök hivatalvesztése,
1036

ami nem 

jelenti azt, hogy a jogszabályoknak megfelelően az elnök kibújhatnék a rendes bírósági eljárás 

alól, hiszen bűncselekmény esetén az a szenátusi tárgyalástól függetlenül folyik le. Ez olyan 

gyakorlatot előíró rendelkezés, amely a történelem eseményei miatt került be az argentin és 

más latin-amerikai országok alkotmányába,
1037

az attól való félelem hatására, hogy egy elnök 

visszaélhet hatalmával, és diktatúrát építhet ki.  

Az utolsó kritérium az említett rendszerben az államfő közvetlen, vagy kvázi-

közvetlen választása meghatározott időtartamra,
1038

vagyis dolgozatunk közelebbi tárgya. A 

hatályos argentin alkotmány 2. fejezetében foglalkozik az argentin elnök és 

alelnök
1039

megválasztásának kérdésével. A 94. cikk kimondja,
1040

hogy az elnököt közvetlenül 

a nép választja
1041

kétfordulós választással. Megbízatásának időtartama négy évre szól, és 

közvetlenül újraválasztható még egy ciklusra.
1042

 Ha viszont ez megtörténik, csak egy ciklus 

kihagyásával választható meg újra.
1043

  

Ezek alapján elmondható, hogy az 1994-es alkotmányreformmal a végrehajtó hatalom 

megbízatásának időtartamára vonatkozó alkotmányos szabályozás jelentős változást hozott, 

hiszen az első argentin alkotmány, amely 1853-ban született,
1044

hatéves mandátumot szabott 

                                                 
1035

 Az eredeti alkotmányszöveg szerint „juzgar en juicio público”, ami az alkotmány angol fordításában így 

jelenik meg: „to judge in public trial” (Section 59.) 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/english.php (2012.11.26.) Eszerint az alkotmány értelmében 

a Szenátus egyfajta bírósággá alakul a Legfelső Bíróság elnökének vezetésével, és nyilvános tárgyalás keretében 

ítéletet mond.  
1036

 Eredeti spanyol szó: destitución. Az alkotmány hivatalos angol fordításában ez található (Section 60.): „to 

remove the accused person from office”.  
1037

 Például Paraguay alkotmányában is megtalálhatók hasonló rendelkezések, és ott volt is példa arra, hogy a 

törvényhozás megfosztotta ilyen módon az elnököt a hatalmától. Azt az esetet több ország, köztük Argentína is 

elítélte és antidemokratikusnak nevezte. http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/109100/el-congreso-

paraguayo-destituyo-al-presidente-fernando-lugo és http://www.telam.com.ar/nota/29321/ (2012.11.26.) 
1038

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003. p. 106. 
1039

 Argentínában az elnökjelöltek alelnökjelöltjükkel együtt indulnak a választáson. Az elnök megválasztása 

automatikusan az alelnökének megválasztását is jelenti.  Az alkotmány mindkettejükről szól a 2. fejezetben. 
1040

 24.430. számú törvény (1994) 94. cikk 
1041

 Az első alkotmány alapján az elnököt közvetetten választották Argentínában, mégpedig úgy, hogy a 

tartományok és a főváros által delegált elektori testület (Colegio Electoral) döntött az elnök személyéről. Ha 

egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút többséget, a Kongresszus döntött a két legtöbb szavazatot kapott jelölt 

közül. (Az Argentin Konföderáció Alkotmánya, 1853. május 1, 78-80. cikk, 

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/argentina/constitucion%20confederacion%20argentina%201853.pdf 

(2012.11.25.) 
1042

 24.430. számú törvény (1994) 90. cikk.  
1043

 Argentína előző elnökét, Cristina Fernández de Kirchnert például először 2007-ben választották meg, majd a 

2011-es választásokon ismét bizalmat kapott. Így a 2015-ös elnökválasztáson az alkotmány értelmében már nem 

indulhatott. Lásd: http://www.casarosada.gov.ar/la-presidenta/biografia (2012.11.25.) 
1044

 Az Argentin Konföderáció Alkotmánya, 1853. május 1. 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/english.php%20(2012.11.26
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/109100/el-congreso-paraguayo-destituyo-al-presidente-fernando-lugo
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/109100/el-congreso-paraguayo-destituyo-al-presidente-fernando-lugo
http://www.telam.com.ar/nota/29321/
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/argentina/constitucion%20confederacion%20argentina%201853.pdf
http://www.casarosada.gov.ar/la-presidenta/biografia
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az elnöknek, és megtiltotta közvetlen újraválasztását.
1045

 Ez a rendszer az ország történelme 

során többször módosult vagy sérült, hiszen számos államcsíny illetve egyéb nem 

alkotmányos politikai gesztus módosította, hatályon kívül helyezte, vagy felfüggesztette az 

1853-ban felállított szisztémát.
1046

 Csak az 1980-as években stabilizálódott újra az 

alkotmányon nyugvó demokratikus politikai rendszer, aminek eredményeképpen elfogadták 

az 1994-es alkotmánymódosításokat.
1047

 

Az alkotmány megállapítja, hogy az elnök mandátuma napra pontosan a beiktatása 

után négy évvel szűnik meg, és semmilyen esemény, ami miatt a ciklus közben fel kellett 

függesztenie hatalmának gyakorlását, nem lehet ok arra, hogy tovább maradjon az elnöki 

székben.
1048

 Az elnök betegsége, halála, távolléte, lemondása vagy hivatalvesztése
1049

esetén 

az alelnök lesz a végrehajtó hatalom feje. Ha hasonló okok miatt az alelnök sem képes 

betölteni a posztot, a Kongresszus fogja meghatározni, melyik állami tisztviselő (képviselő 

vagy szenátor) tölti be az elnökséget átmenetileg, illetve amíg új elnök megválasztására sor 

nem kerül.
1050

  

2001 decemberében
1051

először fordult elő az ország 1980-as évekbeli 

demokratizálódása és az 1994-es alkotmányreform óta, hogy egy elnök nem töltötte ki 

négyéves mandátumát. Az 1999 óta kormányzó Fernando de la Rúa elnök két nappal a 

szükségállapot kihirdetése után, december 21-én kénytelen volt lemondani.
1052

 Mivel 

alelnöke, Carlos Álvarez egy évvel korábban tette meg ezt, a végrehajtó hatalom feje Ramón 

Puerta lett, aki mint a Szenátus ideiglenes elnöke gyakorolta az elnöki hatalmat. Az 

alkotmány 88. cikke
1053

és a 20.972. számú törvény
1054

 1. és 2. cikke értelmében Ramón 

Puerta 48 órán belül összehívta a Kongresszus két házából alakult Nemzetgyűlést (Asamblea 

                                                 
1045

 Az Argentin Konföderáció Alkotmánya, 1853. május 1, 74. cikk 
1046

 KOVÁCSY Tibor: Az argentin puccs végtelen története IN: Beszélő, III. évfolyam 1998, 7-8. szám. 

http://c3.hu/scripta/( 2012.11.25) 
1047

 SARTORI, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség (Fordította Soltész Erzsébet) Akadémia, 

Budapest, 2003 p. 117. 
1048

 24.430. számú törvény (1994) 91. cikk. 
1049

 Lásd az erről fentebb mondottakat. 
1050

 24.430. számú törvény (1994) 88. cikk. 
1051

 2001 decemberében Argentína gyakorlatilag anarchiába süllyedt mind politikai, mind gazdasági, mind 

társadalmi szinten. A pénzügyi válság hatására bekövetkező államcsőd olyan társadalmi feszültségekhez 

vezetett, hogy az akkori elnöknek, Fernando de la Rúának szükségállapotot kellett kihirdetnie az alkotmány 99. 

cikkének, 16. pontja értelmében. (DE LOS REYES, Marcelo J: Historia y situación política actual de Argentina, 

Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo, Documentos de trabajo n°10, Buenos Aires, 2002.)  
1052

 DE LOS REYES, Marcelo J: Historia y situación política actual de Argentina, Centro de Estudios 

Internacionales para el Desarrollo, Documentos de trabajo n°10, Buenos Aires, 2002. 

(http://www.ceid.edu.ar/serie/2010/ceid_serie_dt_10_marcelo_javier_de_los_reyes_historia_y_situacion_politic

a_actual_de_la_argentina.pdf (2012.11.25.) 
1053

 24.430. számú törvény (1994) 88. cikk 
1054

 20.972. számú törvény (1975): Tisztviselő, aki elnökhiány esetén betölti a Nemzet Elnökének tisztségét 

(Funcionario que desempeñará la Presidencia de la Nación en caso de acefalía) 

http://c3.hu/scripta/
http://www.ceid.edu.ar/serie/2010/ceid_serie_dt_10_marcelo_javier_de_los_reyes_historia_y_situacion_politica_actual_de_la_argentina.pdf
http://www.ceid.edu.ar/serie/2010/ceid_serie_dt_10_marcelo_javier_de_los_reyes_historia_y_situacion_politica_actual_de_la_argentina.pdf
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Legislativa), hogy az jelöljön valakit, aki betölti majd az elnöki tisztséget a következő 

választásokig. A Nemzetgyűlés Adolfo Rodríguez Saát jelölte a feladatra, aki összesen hét 

napot ült az elnöki székben. December 30-án lemondott, ám néhány órával a lemondása előtt 

Ramón Puerta,
1055

akire visszaszállt volna az elnöki tisztség, szintén benyújtotta lemondását, 

ezért a törvény 1. cikkében meghatározott utódlási láncban
1056

következő képviselőházi elnök, 

Eduardo Camaño lett az ország feje. 48 órán belül újra összeült a Nemzetgyűlés, és 

megválasztották Eduardo Duhaldét, aki mint „presidente interino”, azaz ideiglenes elnök 

működött a következő választásokig, vagyis 2003-ig.
1057

 

A tankönyvekbe is bekerült, sajátosan turbulens gazdasági és társadalmi helyzet 

valamelyes stabilizálódása után a politikai stabilitás is helyreállt. 2003-ban Néstor Carlos 

Kirchner nyerte az elnökválasztást, aki kitöltötte négyéves mandátumát. Argentína következő 

elnöke Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, az előző elnök felesége lett, az ország első 

női elnöke, az alelnök posztját pedig Julio Cobos töltötte be. A 2007-es elnökválasztáson 

Cristina Kirchner a szavazatok 45%-át megszerezve nyerte meg az első fordulót. A második 

helyezett a keresztényszocialista jelölt lett (23%-al), nagyjából feleannyi szavazatot kapva, a 

harmadik helyet a korábbi gazdasági miniszter szerezte meg 17%-al. Az elnök ugyanakkor 

később nemcsak Argentína első női elnöke lett, hiszen 2011-ben 54 százalékos 

támogatottsággal választották újra, hanem Latin-Amerika első újraválasztott női elnökévé vált 

(ellenfele mindössze 16 százalékot kapott). 

Az elnök népszerűsége a következő években sokat hullámzott ugyan, de a magunk 

részéről arra emlékezünk, hogy az ország leghíresebb és leginkább vitatott örökségű elnöke, a 

korszakot meghatározó Juan Domingo Perón 1946-ban 56 százalékos eredménnyel lett elnök, 

majd 1951-ben újraválasztották, méghozzá immár 62 százalékos többséggel, végül az 1955-ös 

katonai puccsot követően, tizennyolc éves száműzetése után, 1973-ban, 77 évesen 

harmadszorra is sikerült nyernie. Népszerűségét a peronizmus névadójának, az 1952-ben 

elhunyt, Evita Perón néven ismertté lett feleségének köszönhette, és ugyancsak beszédes, 

                                                 
1055

 Acefalía presidencial en Argentina 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Acefal%C3%ADa_presidencial_en_Argentina 2012.11.25.) 
1056

 A 20.972. számú törvény (1975) 1. cikke megállapít egy utódlási sorrendet, miszerint ha valamilyen okból 

nincs elnök, se alelnök, a végrehajtó hatalmat elsősorban a Szenátus Ideiglenes Elnöke, másodsorban a 

Képviselőház Elnöke, ezek hiányában pedig a Legfelső Bíróság Elnöke tölti be, amíg az Alkotmány 88. 

cikkének értelmében a Kongresszus Nemzetgyűléssé alakulva (mindkét házat tömörítve) ki nem nevez egy 

tisztviselőt. Ezt a törvényt 2002-ben módosították (25.716. számú törvény), mivel az 1975-ös törvény még a régi 

alkotmányra hivatkozva rendelkezett az elnökhiány esetéről.  
1057

 Crisis de diciembre de 2001 en Argentina 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina 2012.11.25.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acefal%C3%ADa_presidencial_en_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina
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hogy 1974-ben bekövetkezett halála után harmadik felesége, Isabel Martinez de Perón lett az 

utódja. 

 Az elnök hatásköréről az alkotmány II. fejezetének 3. részéből tájékozódhatunk. Ez 

alapján az elnök az állam és a kormány egyedüli feje, és ő felelős az ország általános 

vezetéséért. Utasításokat ad és olyan normákat alkot, amelyek az ország törvényeinek 

megerősítéséhez szükségesek. Része a törvényalkotásnak, amennyiben kihirdeti és 

megjelenteti a törvényeket. Ő nevezi ki a Legfelső Bíróság tagjait a Szenátus jelenlévő 

tagjainak 2/3-os egyetértésével. Közkegyelmet gyakorolhat. Kinevezi, illetve visszahívja a 

nagyköveteket (továbbá a követségi „minisztereket” és a kereskedelmi attasékat) a 

Szenátussal való egyetértésben. Saját jogán nevezi ki és hívja vissza a miniszteri 

kabinetfőnököt, a minisztereket, saját titkárságának hivatalnokait, a konzuli ügynököket és 

minden olyan kormánytisztviselőt, akiknek más általi kinevezését nem határozza meg az 

alkotmány. Minden évben részt vesz a törvényhozás első ülésén, ahol mindkét ház jelen van. 

Az ország összes fegyveres erőinek parancsnoka. Ő nyilvánítja ki a háború, illetve a béke 

állapotát a Kongresszus egyetértésével és támogatásával.
1058

 

 Ahhoz, hogy valaki elnökké, illetve alelnökké választható legyen, különböző, az 

alkotmányban meghatározott kritériumoknak kell megfelelnie. Születési helyének 

Argentínában kell lennie, vagy amennyiben külföldön született, szüleinek argentin 

állampolgársággal kell vagy kellett rendelkezniük. Ezen kívül minden olyan feltétellel bírnia 

kell, amely szenátorrá választáshoz szükséges.
1059

 

 Mint jeleztük, az elnök és az alelnök négyéves ciklust töltenek be. Személyük 

újraválasztható, valamint egy alkalommal két egymást követő ciklust is betölthetnek. 

Amennyiben két egymást követő ciklusra már megválasztották őket, onnantól kezdve 

legalább egy ciklust ki kell hagyniuk, míg újból választhatókká válnak. A következő néhány 

sorban ugyanakkor érdemes részletesebben is áttekinteni az elnök és az alelnök 

megválasztásának eljárási rendjét, az alkotmány erre vonatkozó rendelkezései alapján. 

 „Az elnök és az alelnök közvetlenül a nép által választatik meg (kétfordulós, titkos 

szavazás útján)”.
1060

„A választást két hónappal az aktuális elnök mandátumának lejárta előtt 

tartják meg.”
1061

„A második fordulót az elsőt követő 30 napon belül rendezik meg.”
1062
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 Argentína alkotmánya, II. fejezet 3. rész 99. bekezdés 1.-20. cikkely 
1059

 Argentína alkotmánya, II. fejezet 55. bekezdés: „A szenátorrá választhatóság feltételei a következők: 

legalább 30 éves életkor betöltése, legalább 6 éve rendelkezés argentin állampolgársággal, 2 ezer peso évi 

jövedelem, valamint az illető legyen annak a tartománynak az állampolgára, amelyben megválasztják őt.” 
1060

 Argentína alkotmánya, II. fejezet 2. rész 94. bekezdés 
1061

 Argentína alkotmánya, II. fejezet 2. rész 95. bekezdés 
1062

 Argentína alkotmánya, II. fejezet 2. rész 96. bekezdés 
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 „Abban az esetben, ha az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapott személy a 

szavazatok több mint 45%-át megszerzi, nem tartanak második fordulót.
1063

” Jelezzük, hogy 

ez a szabály érvényesült a jelenlegi argentin elnök, Cristina Fernández de Kirchner esetében 

is, aki 2007 óta tölti be tisztségét, és 2011-es újraválasztásakor ugyancsak meggyőző 

eredményt ért el.
1064

 Mindkét megválasztásánál érvényesült az alkotmány egy újabb szakasza 

is, mely szerint „amennyiben az első fordulóban egy személy megszerzi a szavazatok legalább 

40%-át, és legalább 10%-kal megelőzi a sorban utána következőt, ez szintén elégséges ahhoz, 

hogy már az első forduló után az adott személy elnökké vagy alelnökké lépjen elő.”
1065

 

 Az alkotmányban ugyanakkor természetesen arra vonatkozóan is találunk 

rendelkezéseket, ha az elnök valami oknál fogva nem tudja ellátni feladatait. A II. fejezet 1. 

része kimondja, hogy legyen szó betegségről, a fővárostól való távollétről vagy lemondásról, 

amelyek miatt az elnök feladatainak nem képes eleget tenni, helyette az alelnök járhat el. 

Abban az esetben, ha sem az elnök, sem az alelnök nem képes feladatainak ellátására, halál, 

illetve a fent említett okok valamelyike következtében, a Kongresszus jelöli ki azt a személyt, 

aki ideiglenesen gyakorolja az elnökséget az új elnök megválasztásáig. 

 Az elnök megbízatása azon a napon szűnik meg, amelyen négyéves ciklusa lejárt.  

 Az elnök és az alelnök honoráriumát az államkincstártól kapják, s az összeg nem 

módosítható hivataluk ideje alatt. Ez alatt a periódus alatt semmilyen más hivatalt nem 

tölthetnek be, és nem kaphatnak más állami fizetést. 

 Hivatalba lépésekor az elnök és az alelnök esküt tesz a Szenátus elnöke és az 

összehívott Kongresszus előtt. Az eskü szövege tiszteletben tartja mindkettejük vallásbeli 

meggyőződését: az esküt tevő megfogadja, hogy hűségesen és hazafiasan látja el az elnöki 

vagy alelnöki tisztséget, hithűen őrködik az alkotmány felett, és gondoskodik annak 

betartásáról. 

 Mindez – mint érzékelhető – nagyon kellemesen és szépen hangzik, és az elnöki 

jogköröket illető vizsgálódásaink végét is jelentené, de nem hagyhatjuk el Argentínát anélkül, 

hogy néhány szóban vissza ne terelnénk gondolatainkat a kabinetfőnök, vagy miniszterelnök 

tisztségére, ez ugyanis olyan sajátos intézmény, amely további magyarázatokat, vagy 

legalábbis vizsgálódásokat igényel. A történeti visszatekintés kezdőpontjának az 1983-as évet 

kell választanunk, amikor az első demokratikusan választott elnök, Raul Alfonsin felállította 

az alkotmányjogászokból és politológusokból álló, a Demokrácia Konszolidációjáért Felelős 
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 Argentína alkotmánya, II. fejezet 2. rész 97. bekezdés 
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 Argentína alkotmánya, II. fejezet 2. rész 98. bekezdés 
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Tanácsnak nevezett testületet, melynek feladata a politikai, gazdasági és kulturális 

intézmények modernizálásának előkészítése volt. 

A Tanács jelentéseket készített az elnöki rendszer előnyeiről és hátrányairól a túl 

jelentősnek ítélt elnöki hatalomkoncentráció korlátozása érdekében, hiszen az elnök hatalmát 

politikai válság esetén túl rugalmatlannak tartották. Megoldásként a francia V. Köztársaság 

mintájára „vegyes elnöki rendszert” akartak létrehozni. Az új rendszerben a kabinetfőnök 

(„miniszteri kabinet főnöke”) vállalt volna át egyes elnöki feladatokat, és politikai válságok 

esetén mintegy biztosítékként funkcionált volna az elnöki mandátum folyamatosságának 

garantálására. 

A következő választásokon győztes Menem elnök ugyanakkor tárgyalásokat folytatott 

Alfonsinnal – aki akkor már a legjelentősebb ellenzéki párt vezetője volt –, s e tárgyalások 

eredményeképpen megszületett az úgynevezett „Olivos-paktum”, mely meghatározta a 

jövendő alkotmányos reform főbb elemeit. A megegyezésbe a Demokrácia Konszolidációjáért 

Felelős Tanács több ajánlása is bekerült, beleértve a kabinetfőnökre vonatkozó 

rendelkezéseket is. 

Ennek ellenére az 1994-es alkotmánymódosítással bevezetett reform az igazat 

megvallva meglehetősen sikertelennek bizonyult mind a végrehajtó hatalmon belüli elnöki 

túlhatalom, mind az elnök törvényhozó hatalmának korlátozása tekintetében. 

A kabinetfőnök intézményének az 1994-es alkotmányreformmal való bevezetése 

lényegében a kormánypárt és az ellenzék korábbi alkudozásának eredménye lett. Míg Menem 

csak az alkotmánynak az elnök újraválasztását tiltó 7. cikkét szerette volna módosítani, 

Alfonsin átfogó demokráciareformra törekedett. Olyan hibrid szervet kívánt létrehozni, 

„amely zökkenőmentesebbé teszi a törvényhozó és a végrehajtó hatalom közötti kapcsolatokat 

azáltal, hogy a Kongresszusnak lehetőséget biztosít a nemzeti kormány megalakításában való 

részvételre.” Az eredeti elképzeléseket ugyanakkor a jelek szerint nem sikerült megvalósítani. 

A reform szükségességét kimondó korábbi, 24.309. számú törvény (2. cikk, Aa.1.) 

szerint a kabinetfőnök felelős az ország általános igazgatásáért, ezzel szemben az 1994-es 

alkotmányszöveg 100. cikkének értelmében a „kabinetfőnök végzi az ország általános 

igazgatását”. 

Az elnöki feladatokat felsoroló 99. cikk értelmében az elnök a nemzet legfőbb 

vezetője, a kormány feje, az ország általános igazgatásának politikai felelőse. Az alkotmány 

ezáltal a hatáskörök delegálását, nem pedig dekoncentrációját valósítja meg. 
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A 99. cikk (7) bekezdése szerint a kabinetfőnököt és a minisztereket az elnök nevezi 

ki, és – főként – hívja vissza, ily módon a kabinetfőnök nem részesül a miniszterelnököket, 

többek között (ma már) a francia miniszterelnököt is megillető intézményi védelemben. 

A kabinetfőnök felelős ugyan a Kongresszus előtt, a Kongresszus általi 

visszahívhatóságának komplexitása azonban ezt a felelősséget formálissá teszi. Ezen felül, 

tekintve, hogy nem a kabinetfőnök határozza meg a kormány politikáját, visszahívása pusztán 

személycserét jelent, és alapvetően nem érinti a kormány működését. Az ellene beterjesztett 

bizalmatlansági indítvány ugyanakkor esetleg éppenséggel értelmezhető az elnök elleni 

közvetett bizalmatlansági indítványként is (hasonlóképpen a Pompidou elleni 1962-es 

bizalmatlansági indítványhoz, amely – mint emlékezetes – valójában de Gaulle ellen irányult). 

A 99. cikk (10) és (17) bekezdései megerősítik az elnök „felettesi” funkcióját, mivel 

kimondják, hogy az elnök ellenőrzi a kabinetfőnök és a kormány adópolitikáját, illetve 

adókivetési gyakorlatát, továbbá a beszedett adók felhasználását. 

A kabinetfőnök az elnök kérésére bármely témában köteles jelentést készíteni az 

elnöknek, ami világosan utal az elnök és a kabinetfőnök közötti alá-fölérendeltségi viszonyra, 

és a kabinetfőnök szerepét valójában az elnöki utasítások végrehajtására korlátozza. 

Mindez azonban spekulációnak is számíthatna, ha nem állna rendelkezésre az 

alkotmányreform elfogadását követően éppen az alkotmány végrehajtására született 1995-ös 

törvény, amely valóságosan is eligazít minket a végrehajtó hatalmon belüli erőviszonyokról. 

Az elnök és a kabinetfőnök közötti kapcsolatokról szóló 977/1995 törvény 1. cikke 

szerint ugyanis „az argentin állam elnökét feladatai ellátásában a miniszteri kabinet főnöke 

segíti.” 

Ezzel a dolog nem vált ugyan teljesen egyértelművé, de legalább valamelyest tisztult a 

kép, melyet az egyes politikai főszereplők szándékainak részbeni megvalósulása okozott. Ez 

pedig abból a körülményből fakadt, hogy Argentína történelme éppen úgy alakult, ahogyan 

ismert, és ahogyan részben fentebb láthattuk is. 

Ám a viharok az utóbbi időkben sem enyhültek. Ennek érzékelkeltetésére 2015 

januárját idézzük fel, amikor néhány órával kongresszusi meghallgatásának időpontja előtt 

golyó által meghalt Alberto Nisman. Az áldozat az AMIA nevű zsidó szervezet székházának 

1994-ben végrehajtott, 85 halálos áldozattal járó felrobbantását vizsgálta, és bizonyítékok 

sokaságát gyűjtötte össze arról, hogy Cristina Fernández de Kirchner elnök mindinkább 

tekintélyelvű kormányzata eltussolja a merényletben való iráni részvételt.
1066
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Talán ez az eset is hozzájárult ahhoz, hogy 2015. november 22-én, vasárnap az 

elnökválasztás második fordulójában Mauricio Macri, a Cambiemos (Változtassunk) nevű 

koalíció jelöltje legyőzte Cristina Kirchner kiszemelt utódját, Daniel Scioli volt alelnököt. 

A pártviszonyok Argentínában elég bonyolultak. A Cambiemos zászlaja alatt egy 

jobbközép, egy alapjában szociálliberális és egy szocialista párt fogott össze, Sciolit pedig a 

Győzelem Frontja támogatta, mely a hagyományos peronisták egy részét, a Kirchnerék 

baloldali populista irányzatának radikális híveit, a hagyományos szociáldemokratákat, a 

kommunistákat, valamint a posztmodern balos Humanista Pártot foglalja magában. Macri 

maga azonban jobbközép politikus, vagyis az feltételezhető, hogy e választással véget ért 

Néstor Kirchner, majd özvegye, Cristina elnökségének tizenkét éves baloldali korszaka. 

Széky János szerint azonban e korszak mégsem ért véget.
1067

 Az Egyesült Államok 

mintájára szakaszosan választott, kétkamarás törvényhozás alsóházában Macri pártja a 257 

képviselői mandátumból húszat birtokol, a kirchneristák és szövetségeseik viszont 133-at. 

Vagyis Macrinak az ellenzék sokféle csoportján (például a Kirchner-ellenes peronistákon) 

kívül a Kirchner-barát többséggel is meg kell egyeznie a kormányzásához szükséges minden 

új törvényről. 

Az ellenzéki jelölt a vártnál kisebb különbséggel nyert (51,4–48,6 százalék), és a 

kampány a lehetőségekhez képest visszafogott volt. Persze a korábbi kormányzat is 

visszafogta az ellenzéket – média- és egyéb eszközeivel, de a Macri-stáb is nagyon óvatos 

volt a támadásban. A Nisman-ügy feltűnően nem került szóba. Talán azért, mert Kirchner és a 

hozzá hű titkosszolgálatok Kelet-Európából ismerős módszerrel gyorsan hatástalanították. 

„Felfedezték” az ügyész titkos bankszámláit, ahová busás – természetesen amerikai – pénzek 

jöttek.
1068

 

Az argentin gazdaság nehéz helyzetben van, és a piacpárti elnök a nem piacpárti 

közvéleménnyel szemben nehezen boldogul, de nekünk nem a gazdaságra, hanem az 

alkotmányra kell pillantanunk, amikor konklúzióképpen annak változékonyságát emeljük ki. 
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A lényegében folyamatos alkotmányozási helyzet évtizedei Argentína hatályos alkotmányára 

éppúgy rányomták bélyegüket, mint a térség számos más államának alkotmányára, hiszen 

Latin-Amerika világviszonylatban is elől jár az alkotmányok gyakori cserélésének 

versenyében, a dél-amerikai alkotmányok stabilitásáról ugyanis legendás, és legendásan 

közhelyes megállapítások egyaránt tehetők, illetve éppenséggel olvashatók is az ezzel 

foglalkozó szépszámú szakirodalomban.
1069

 

Argentínánál ugyanakkor valamiképpen egyszerűbb eset a térség legnagyobb állama, 

Brazília, amelynek kormányformája egyértelműen elnökinek mondható, bár korábban – mint 

erről hamarosan szólunk – határozottan és sokszor kacérkodott a fél-elnöki kormányzat 

bevezetésével. Mai állapotában Brazília közjogi megítélését legfeljebb az nehezítheti, hogy az 

alkotmány az elnöknek csupán egyszeri újraválaszthatóságát teszi lehetővé, de azt feltétlenül 

lehetővé teszi. Lényegében ennek volt köszönhető, hogy Brazíliának a közelmúltig – 

Argentínához (és jónéhány latin-amerikai országhoz) hasonlóan – női elnöke volt. 

Ez utóbbi fejlemény annál is inkább kiemelésre méltó, mert Brazíliát korábban két 

cikluson keresztül a hallatlanul népszerű Lula elnök vezette, aki harmadik ciklusára már nem 

indulhatott, de az általa támogatott Dilma Rousseff fölényesen győzhetett abban az országban, 

amely külföldön elsősorban a páratlanul népszerű futballjáról híres, a 2014-es labdarúgó-

világbajnokság azonban az ország számára sikertelenül (a világ futballja számára azonban 

sikeresen) végződött. A vb körüli gazdasági visszásságok ellenére is meglepetést keltett, hogy 

Rousseff a 2014 őszén tartott elnökválasztásokon már az első fordulóban komoly előnyre tett 

szert, holott korábban inkább ellenfeleinek állt a zászló.
1070

Az újjáválasztott elnök azonban 

nem tölthette ki mandátumát. Az olimpiarendezés költségei és körülményei tarthatatlanoknak 

bizonyultak – ám a válságnak nem az olimpia volt a legfőbb oka.  

De tartsunk rendet, és mindenekelőtt vessünk egy pillantást Brazília általános közjogi-

politikai állapotaira. Az ország – mint a térképen látható – arra született, hogy naggyá váljék, 

és éppenséggel eljött az ideje annak, hogy ebben a közjogi, politikai berendezkedése se 

gátolja. 
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Brazília hivatalos neve Brazil Szövetségi Köztársaság (República Federativa do 

Brasil).
1071

 Az ország államalkata föderatív, és huszonhét szövetségi egységből áll, amelyek a 

huszonhat tagállamot és a Szövetségi Kerületet (Brazíliaváros is itt található) foglalják 

magukban.
1072

 Ezért Brazília szövetségi köztársaság.
1073

 Az országot alkotó szövetségi 

államoknak saját alkotmányuk van, amelyeknek illeszkedniük kell a szövetségi 

alkotmányhoz. Az államok élén a kormányzók állnak, akiket négyéves ciklusokra választanak 

meg.
1074

 A kormányzat elnöki rendszerben működik, a végrehajtó hatalom élén az elnök és a 

miniszterek állnak.
1075

 

„Az elnök, valamint az alelnök megválasztása – az éppen aktuális elnöki megbízatás 

végét jelentő évet megelőző évben – párhuzamosan történik. Az első fordulót október első 

vasárnapján, az esetleges második fordulót október utolsó vasárnapján tartják. A szövetségi 

elnök megválasztásával egyidejűleg a vele együtt induló alelnököt is megválasztják.”
1076

 

„Amennyiben tíz nap eltelik az elnök vagy az alelnök beiktatására kiírt dátumtól 

számítva, és ez idő alatt nem töltik be pozíciójukat, új választást írnak ki, kivéve, ha vis major 

következik be.”
1077

 

„Az elnök vagy az alelnök akadályoztatása vagy a pozíciók üresen maradása esetén a 

Képviselőház elnökét, a Szövetségi Szenátus elnökét vagy a Szövetségi Bíróság elnökét kérik 

fel az elnöki feladatok ellátására.”
1078

„Amennyiben az elnöki vagy alelnöki szék 

megüresedése a ciklus utolsó két évében történik, a választásra mindkét esetben harminc 

nappal a pozíció megüresedése után kerül sor kongresszusi törvény alapján. A 

megválasztottak kitöltik az elődeik ciklusát.”
1079

 

„Az elnök mandátuma négy évre szól, és a megválasztását követő év január elsején 

kezdődik.”
1080

Az elnök, vagy aki a ciklusa közben az ő helyébe lépett, újraválasztható egy 

soron következő elnökségi ciklusra. Ahhoz, hogy az elnök más pozíció betöltéséért versenybe 

szállhasson, legalább hat hónappal előtte le kell mondania tisztségéről.
1081
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Mindezen érdekes passzusokat természetesen az alkotmányból idéztük, és először azt a 

rendelkezést tarjuk kiemelendőnek, mely szerint az elnökválasztás mindig ugyanazon a napon 

történik (az amerikai minta szerint a választás napját az alkotmány nem naptári napban, 

hanem „az első októberi vasárnap”, illetve „október utolsó vasárnapja” módon adja meg), és 

az elnöki rendszer hagyományai szerint a ciklusok rendkívüli események esetén is 

kitöltődnek. A hivatali idő ugyanakkor mindig újév napján kezdődik és végződik, és a két 

újévi nap között négy év telik el, kivéve, ha rendkívüli esemény elnökváltást indokol, mert 

ebben az esetben a hivatali idő kezdete természetesen a rendkívüli eseményhez igazodik, de a 

vége ez esetben is újév napjának hajnala, hiszen a ciklusok amerikai hagyomány szerint 

kitöltődnek. 

Brazília esetében mindenesetre az is megvizsgálandó, hogyan veszítheti el hatalmát az 

elnök, hiszen politikai okból való hivatalvesztést egy elnöki rendszer általában nem enged 

meg. 

Sartori szerint, mint ismert, és mint már jeleztük, egy rendszer akkor nevezhető 

„elnökinek”, ha az elnököt a törvényhozás „bizalmatlansági szavazás útján nem foszthatja 

meg a mandátumától.”
1082

Nos, ilyesmi természetesen Brazíliában sem történhet meg. Jogi 

felelősségre vonás, afféle impeachment azonban természetesen itt is előfordulhat, a 

Képviselőház kétharmada eljárást indíthat az elnök, az alelnök és a miniszterek ellen.
1083

 

Hasonlóképpen a szenátus is pert indíthat, valamint elítélheti az elnököt és az alelnököt, 

amennyiben azok kötelességszegést követnek el.
1084

 

A nemrég leváltott elnök mellett példa erre Fernando Afonso Collor de Mello volt 

elnök esete is (ő 1990 és 1992 között töltötte be az elnöki tisztséget), aki ellen a Képviselőház 

indított eljárást kötelezettségszegés miatt, és végül lemondatta. Helyette Itamar Franco 

alelnök ült az elnöki székbe az – akkor még – ötéves ciklus végéig, 1995-ig.
1085

 

A brazil alkotmány alapján néhány különleges esetben felmenthetik az elnököt. Ilyen a 

cselekvésképtelenség, bírósági ítélethozatal eredményeként fennálló korlátozás, mindenki 

számára betartandó kötelezettségnek való megfelelés megtagadása, valamint a közigazgatási 

kötelezettségszegés.
1086

 

Az elnök akkor követ el kötelezettségszegést, ha nem a szövetségi alkotmánynak 

megfelelően jár el. Különösen, ha a köztársaság egységét, a törvényhozó vagy a bírói hatalmat 
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veszélyezteti; a politikai, egyéni és szociális jogok gyakorlását akadályozza; a belső 

biztonságot kockáztatja, ha nem veszi figyelembe a költségvetési törvényt, valamint ha nem 

tartja be a törvényeket és a bírósági ítéleteket. Ezen bűncselekmények külön törvényben 

foglaltatnak, amelyekben megtalálhatók az eljárás és az ítélkezés szabályai is. Amennyiben a 

Képviselőház kétharmada elfogadja a vádat, az elnök ellen szövetségi legfelsőbb bírósági 

eljárás indul általános törvényszegés esetén vagy szenátusi eljárás – kötelezettségszegés 

esetén.
1087

 

Az elnököt felmentik feladatköréből, ha a Szövetségi Legfelső Bíróság eljárást indít 

ellene általános törvényszegés esetén, vagy ha a Szövetségi Szenátus indítja az eljárást 

kötelezettségszegés esetén. Amennyiben száznyolcvan nap elteltével nem születik ítélet, az 

elnöki megbízatás alól való felmentés megszűnik.
1088

  

A szövetségi tagállamok szintjén a kormányzók és az alkormányzók állnak a 

végrehajtó hatalom élén. A kormányzókat az elnökhöz hasonlóan négyéves ciklusra 

választják, és egyszer indulhatnak újra a választásokon a kormányzói pozícióért a 

mandátumukat követő ciklusban.
1089

 A kormányzók elleni esetleges eljárás megindítása és az 

ügyben való ítélkezés a tagállami legfelső bíróságok hatáskörébe tartozik.
1090

 Érdekességként 

utalunk rá, hogy a települések szintjén a végrehajtó hatalom a polgármesterek kezében van, 

akiket szintén négy évre választanak,
1091

és egyszeri azonnali ciklusismétlésre van 

lehetőségük.
1092

 

A minisztereket az elnök nevezi ki, illetve hívja vissza.
1093

 A Képviselőház 

kétharmada kezdeményezhet eljárást személyük ellen,
1094

a Szenátus ugyanakkor pert indíthat 

és ítélkezhet felettük
1095

úgy, mint az elnök esetében. Általános törvénysértés és 

kötelezettségszegés esetén a legfelső bíróság kezdeményezhet eljárást, illetve ítélkezhet a 

miniszterek felett.
1096

 A minisztereknek természetesen nincsen garantált ciklusuk. 

Sartori – mint erről már volt szó – arra a következtetésre jut, hogy egy elnöki rendszer 

jobban működik két politikai párttal vagy pólussal, mint többel.
1097

 Véleménye szerint 

Brazília épp a kívánatos állapottal ellenkezőleg rendezkedett be, és virágzik a pártfegyelem 
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elutasítása.
1098

Az erős elnöki hatalom csak részben valósul meg Brazíliában, hiszen a 

törvényhozó hatalom által az elnök – más elnöki rendszerekhez képest – viszonylag 

könnyebben leváltható, valamint nem jellemző a csupán elnöki pozícióért versengő pártok 

jelenléte – Sartori feltételrendszere szerint.
1099

 Egy jelentősebb elnöki szerepkör vagy egy fél-

elnöki rendszerre való átállás feltehetően biztosabb alapot adna egy teljes elnöki ciklus 

politikailag erős kitöltéséhez – mondja a jeles szerző és állítják a reform hívei, de a magunk 

részéről a már eddig is legendásan sok politikai reformot megélt Brazília esetében inkább a 

stabilitás erényeit hangsúlyoznánk. 

Alfred Stepan és Ezra N. Suleiman a fél-elnöki rendszerekről írott közös 

tanulmányukban ugyanis arra mutattak rá, hogy amikor Brazíliában 1993 áprilisában 

népszavazást terveztek az elnökitől eltérő kormányzás bevezetéséről, a kezdeményezők 

többféle modellben gondolkodtak. Ha a választók a parlamentáris kormányzás mellett tették 

volna le a voksukat, a brazil törvényhozás különböző fél-elnöki és parlamenti kormányzási 

forgatókönyveket vizsgált volna meg. Számos olyan brazil törvényhozási képviselő volt 

ismert, aki a francia ötödik köztársaság modelljéhez közeli megoldást részesítette 

előnyben.
1100

 

Stepan és Suleiman világosan kifejtették, hogy – szemben azzal, ahogyan Sartori látja 

ennek a modellnek a jótéteményeit – a szemi-prezidenciális kormányzat nem kecsegtetett 

volna sok előnnyel Brazília számára, mint ahogyan a többi latin-amerikai ország számára sem 

lett volna előnyös, vagy bizonyult hasznosnak ott, ahol bevezették. Tudnivaló, hogy – mint a 

szerzők kimutatták – a világ fiatal demokratikus rendszerű országai közül az 1990-es években 

egyedül Lengyelországban volt magasabb a pártindex, mint Brazíliában (ez utóbbiban 8,5), és 

a brazil pártok még a lengyel pártoknál is fegyelmezetlenebbek voltak.
1101

 

Nyilvánvaló, hogy Brazília esetében azzal, ha megváltoztatnák a választási törvényt, 

tehát „nyílt” lista helyett „zárt” listát alkalmaznának, növelhető lenne a pártfegyelem. Azt is 
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elő lehetne írni, hogy a pártoknak el kellene érni az országosan leadott szavazatok minimum 

5%-át ahhoz, hogy a szövetségi törvényhozásba bejussanak, és az is jótékony hatást 

gyakorolna, ha vegyesen alkalmaznák az arányos képviseleti és a többségi elvű egyéni 

választókerületi elveket. Ezekkel az intézkedésekkel csökkenthető lenne a pártok száma. A 

jelen szabályozás szerint a pártoknak csupán annyi a feladatuk, hogy egy bizonyos választási 

hányadost érjenek el (a szavazatok száma elosztva a mandátumok számával).
1102

  

Következtetésként elmondható – Stepan és Suleiman itt egyetértenek Juan Linz 

álláspontjával –, hogy a fél-elnöki rendszer a szerzők szerint több kockázatot rejt magában, 

mint egy modern parlamentáris kormányzati rendszer, legalábbis – Franciaországot 

leszámítva – a II. világháború óta ez az európai tapasztalat. Ennek oka, hogy függetlenül attól, 

hogy egy adott országban milyenek a választási és párttörvények, a közvetlenül választott 

elnök esetén a televízió óriási szerepe miatt fennáll a veszélye, hogy egy populista, a pártok 

szerepét lebecsülő jelölt kerül hatalomra. Ilyen jelölt volt például Brazíliában Fernando 

Collor, Peruban Alberto Fujimori, Lengyelországban Stanisław Tymiński, vagy az Egyesült 

Államokban Ross Perot. Ugyanakkor az olyan parlamentáris rendszerben, amely pártkoalíción 

nyugvó kormányokkal működik, ilyen személyiségek nem kerülhetnek a hatalom közelébe. 

Ráadásul egy fél-elnöki rendszerben mindig ott van a veszélye annak – vélik szerzőink 

–, hogy patthelyzet alakul ki a kormányzati munkában, és alkotmányos konfliktusok állnak 

elő a végrehajtó hatalom két vezető személyisége között, amennyiben egyik párt sem szerez 

többséget. Ha pedig alkotmányos konfliktus alakul ki a végrehajtó hatalom két vezetője 

között, az a tény, hogy az elnök és a miniszterelnök megosztva vezeti a fegyveres erőket, 

létrehozhat olyan helyzetet, amelyben a katonaság mérlegelési helyzetbe kerül, ami viszont 

egyáltalán nem kedvező egy törékeny demokrácia számára. 

Kockázatos az olyan helyzet is – jelzik a szerzők –, amikor a miniszterelnök a 

parlamentben többséget élvező pártnak a vezetője, és konfliktusba kerül egy olyan elnökkel, 

akinek rendkívüli jogosítványai vannak, és különlegesen jó kapcsolatot tart fenn a fegyveres 

erőkkel. Tegyük hozzá, hogy a fél-elnöki rendszerekben a köztársasági elnökök hivatali ideje 
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határozott, így aztán attól függetlenül, hogy esetleg alkalmatlanok a hivatalt magas szinten 

betölteni, esetleg büntetőjogilag is elmarasztaló magatartást tanúsítanak, vagy 

alkotmányellenesen cselekszenek, csak akkor mozdíthatók el, ha vád alá helyezik őket, ami 

pedig – mint volt alkalmunk látni – igen nehézkes és számos veszélyt magában rejtő 

folyamat.
1103

 

Márpedig az elnök felelősségre vonására a brazil történelemben bőséggel lett volna 

indok. Az 1891-es első köztársasági alkotmány, mely szövetségi államot hozott létre, erős, az 

elnök kezében összpontosuló hatalmat állított fel. Az egymást gyorsan követő kormányok egy 

ideig képesek voltak elősegíteni az ország gazdasági fejlődését, de az 1929-ben kirobbant 

gazdasági világválsággal már nem tudtak mit kezdeni. 

1930-ban Getúlio Vargas szerezte meg a hatalmat. Az új elnök kiterjesztette az állam 

gazdasági hatalmát, és beavatkozott a gazdaságba. Ekkor vezették be a hivatalos munkaidő és 

a minimálbér intézményét. Uralma diktatúrába torkollott 1937 és 1945 között. Ezután 1964-ig 

különböző demokratikus kormányok kerültek hatalomra, melyeknek súlyos gazdasági 

krízisekkel és inflációval kellett szembenézniük. 1951-ben Getúlio Vargas néhány évre ismét 

elnök lett. 1956 és 1960 között Juscelino Kubitschek elnöksége idején nagyszabású iparosítás 

folyt, ekkor épült fel az új főváros, Brazíliaváros is. 

1964-ben Brazíliában ismét katonai puccs zajlott le, és katonák maradtak hatalmon 

egészen 1985 márciusáig. Bukásuk oka a katonák és a brazil elit hatalmi harca volt. 1967-ben 

az ország neve Brazil Szövetségi Köztársaságra változott. 1985. január 15-én a 600 fős 

elnökválasztó testület újra civil elnököt választott, Tancredo de Almeida Neves személyében, 

aki még beiktatása előtt váratlanul meghalt. Így megválasztott alelnöke, José Sarney lett a 

köztársasági elnök. A demokrácia 1988-ban állt helyre, amikor hatályba lépett a ma is 

hatályban lévő alkotmány alkotmány. 

Az 1989-ben már közvetlenül megválasztott Fernando Collor de Mello elnök nem 

tölthette ki hivatali idejét, mert a Nemzeti Kongresszus korrupció vádjával eljárást indított 
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ellene, és megfosztotta elnöki mandátumától. Utódja az addigi alelnök, Itamar Franco lett, aki 

erőskezű pénzügyminisztere, Fernando Henrique Cardoso révén megfékezte a több száz 

százalékos inflációt, és több korábbi sikertelen kísérletet követően real néven stabil valutát 

vezetett be az országban. Cardosót 1994-ben elnökké választották, majd 1998-ban 

újraválasztották. Az alkotmány által engedélyezett két elnöki ciklusát ugyanúgy kitöltötte, 

mint utóda, a szakszervezeti vezetőből nemzetközi hírű politikussá vált Lula, vagyis Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

A demokrácia különböző intézményei időnként nehézkesen vagy egyáltalán nem 

működnek Brazíliában, de a demokrácia legfőbb intézménye, a választás mindig sikeresnek 

bizonyul, hiszen a választásokon való részvétel kötelező. 

E „kötelezőség” érdekes módon nem vonatkozik mindenkire, akinek választójoga van, 

hiszen a Brazil Szövetségi Alkotmány furcsa módon előírja, hogy 18 és 70 éves kor között a 

szavazás egyértelműen kötelező, mind férfiaknak, mind nőknek, de a 16-18 év közötti 

fiatalok, illetve a 70 év feletti idősek, továbbá az analfabéták részvétele a választáson nem 

kötelező, ők maguk dönthetik el, élnek-e választójogukkal. A nők 1932 óta, az írástudatlanok 

pedig 1988 óta szavazhatnak. 

A Brazíliában – folyamatos kitekintők és megfontolások után, a csábítások ellenére – 

meghonosodott elnöki rendszer megfelelő működéséhez ugyanakkor sok más együttható 

színvonalas és összehangolt működésére, a fékek és egyensúlyok elnöki rendszerben 

hasznosítható tapasztalatainak levonására, a szisztéma szisztematikus kiépítésére van szükség, 

csakúgy, mint más amerikai ország számára. 

Brazília azonban bajban van, mert a politikai és a kormányzati rendszere nem jól 

működik. Ennek számos oka közül a legfőbb – ahogy már utaltunk rá –, hogy sok a politikai 

párt, és e sok politikai párt egy rosszul megválasztott választási rendszerben aránytalanul 

érvényesül, ráadásul a törvényhozásban köti őket az erős pártfegyelem, miáltal nem képesek 

biztosítani a kormányzati rendszer zavartalan működését. 

Az elnöki rendszer zavartalan működéséhez kevés pártra és laza pártfegyelemre van 

szükség. Ezt mindenekelőtt a többségi választási rendszer biztosítja.
1104

 

Brazília ugyanakkor saját párt-, választási és politikai rendszerének hibájából 

(mindháromból) adódóan mára szörnyű zűrzavarba vitte magát és nehezen látható, hogyan 

fog kikerülni belőle. A szenátusi szavazás, amely 2016-ban az ismert körülmények között egy 
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hónappal követte az alsóházit, azt jelentette, hogy Dilma Rousseff elnököt felfüggesztették a 

hivatalából, és bíróság elé vitték azzal a váddal, hogy manipulálta az ország pénzügyeit 

választási előny szerzése érdekében. Öt hónappal később az elnököt lemondatták. 

Az, hogy ide jutott az ország első nő-elnökének a története, neki személyes tragédiája. 

Ő maga ismert volt már az országot 1985-ig kormányzó katonai diktatúrával szembeni 

ellenállásban való részvételéről, kínzás alatti kitartásáról azokban a napokban, és hosszú 

együttműködéséről Luiz Inácio Lula da Silva-val, Brazília legnépszerűbb vezetőjével – 

elnökként elődjével – a modern időkben. Az első női elnök saját hibái, amelyeket még a 

védelmezői is lényegesnek ismernek el, hozzájárultak a bukásához.
1105

 

A válság végső mérgező eleme az volt, hogy sok politikus felismerte; az ügyészek 

hamarosan közülük is egyre többet foghatnak a hálójukba, és e lehetőség elkerülésének vagy 

minimalizálásának a módja lehet eltéríteni a figyelmet és megragadni a politikai folyamat 

ellenőrzését az államfő eltávolítását követelve. Az elnök elleni bűnügyi eljárás erkölcsi 

mérlegét a bíróságként működő szenátus vonta meg. Sokat azok közül, akik az impeachment-

re szavaztak, ilyen cselekménnyel megvádoltak vagy vizsgálattal néznek szembe.
1106

Úgy 

hírlik, az elnök helyébe lépő új elnök ugyancsak érintett a botrányban, és inkább 

előremenekült, semhogy szembenézzen vele, hiszen akár még rá is impeachment várhat. 

Hogy kinek kell és kinek nem kell bíróság elé állnia, az fontos kérdés, de aminek színt 

kellene vallania, az minden más felett a kudarcot vallott brazil politikai modell. A választási 

rendszer révén a pártrendszer a politikai pártok sokaságához vezet. Ennek az az eredménye, 

hogy egy elnök, aki a népi szavazatok többségét nyerte el, olyan törvényhozással áll szemben, 

amelyben a pártja jó, ha a helyek 20 százalékával rendelkezik. 

Hogy kormányozzon, az elnöknek olyan alkukat kell kötnie, amelyek nehezítik 

politikája megvalósítását, és kormányzati állások ezreit juttatják a politikai pártok gyakran 

alkalmatlan jelöltjeinek. A dolgokat tovább rontja, hogy még a nagy pártok sem tudnak a 

kampányoláshoz elég pénzt szerezni törvényes forrásokból, egy ilyen hatalmas országban, sok 

kormányzati szinttel.
1107

 

                                                 
1105

 De világos, hogy nem csak az ő karrierje omlott össze, hanem a brazil demokratikus rendszer egésze. 

Működésképtelen addig a pontig, ahol a korrupció gyakorlatilag elkerülhetetlen és a jó kormányzást állandóan 

gátolják, csak Lula avatott kezeiben, az élénk gazdasági növekedés időszakában működött. Lula képes volt 

megkerülni a hiányosságait és kezelni a bonyolult koalíciókat, amelyekhez az vezetett. Korrupcióhoz volt 

kénytelen azonban folyamodni ennek érdekében. Lásd: Szerkesztőségi cikk. The Guardian, 2016. 05. 12. 
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 Egyszerű látni az iróniát, amikor oly sok vádló maga vádlott, és rosszabb bűnökben. Például, Eduardo 

Cunha-nak, az alsóház elnökének, aki vezényelte a kampányt az elnökkel szembeni bizalmatlanságért, már 

korábban le kellett lépnie, mert korrupciós bírósági eljárás indult ellene. 
1107

 Brazíliában a választások majd olyan drágák, mint az USA-ban. Mindig sötét kérdés volt, hol lehet pénzt 

találni. De, amikor a Petrobras állami olajtársasággal kötött szerződésekből származó visszafizetések formájában 

jövedelmező lehetőségek mutatkoztak, a Munkáspárt, majd minden irányzat politikusai által követve, gyorsan 
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Mindenesetre Rousseffet 2016 májusában a szenátus felfüggesztette hivatalából, 

miután – az alsóház után – a szenátus is ellene szavazott. Végleges eltávolításához a 

hatalomból kétharmados többség kellett a 81 tagú szenátusban. A több napos ülésen először a 

vád és a védelem tanúit hallgatták meg, majd Rousseff is elmondta az érveit, és válaszolt a 

kérdésekre. 

Rousseffet azzal vádolták meg, hogy elnökválasztási kampányait 2010-ben és 2014-

ben is vesztegetésekkel tolták meg, valamint hogy az újraválasztása érdekében kozmetikázta 

az államháztartási hiányt. Ő tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, és azt állította, hogy 

tisztán politikai okokból indítottak ellene eljárást. A szenátustól „igazságtételt várt", valamint 

azt, hogy elismerje az ártatlanságát és visszahelyezze a hatalomba. Hiába várta. Rousseff 

felfüggesztésére akkor 55 szenátor szavazott. 

Brazília államfői teendőit 2016. május 12. óta Michel Temer alelnök látta el, előbb 

ideiglenes, majd végleges jelleggel. Az új államfő rendkívül népszerűtlen (az olimpia 

megnyitóján is kifütyülték), az ország forrong, a tüntetések egymást érik, az elégedetlenség 

egyre nő. A brazil politikai rendszer gyökeres változtatásokra szorul. Hogy a változtatást a 

kormányformával kezdik-e majd, amiképpen ezzel már sokszor kísérleteztek, az még nem 

látható, mindenesetre lenne indok ennek átgondolására is. 

Mármost hogy az elnöki rendszer megfelelő választás-e Latin-Amerika számára, arról 

megoszlanak a vélemények, de Juan Linzet olvasva az embernek olyan érzése támad, mintha 

a szerző ellenérzéseit az elnöki rendszerekkel szemben nem is Brazília, hanem leginkább 

Chile esete motiválta volna. 

Márpedig Chile esetében a kormányforma váltásával kapcsolatos esetleges problémák 

nem merülnek fel, hiszen ebben az országban a kormányforma éppen olyan determinált és 

változatlan, mint az államforma. Chile alkotmánya
1108

szerint az ország államformája és 

jellege „demokratikus köztársaság”. Kormányformája prezidenciális.
1109

  

 Az alkotmány 24. cikkelye
1110

alapján a kormányzat és a közigazgatás vezetője az 

elnök, aki egyben az állam vezetője is.
1111

 Az ő feladata, hogy minden eszközzel őrizze az 

                                                                                                                                                         
megragadta az előnyöket. Egy új brazil kormányzatnak radikális alkotmánymódosításokat kell kezdeményeznie, 

amelyek a politikát működtethetőbbé és becsületesebbé tennék. Az már látszik, hogy az új kormány, amelyet 

Michel Temer alelnök állított össze, nem lesz képes ilyen ugrásra. Vö: Szerkesztőségi cikk. The Guardian, 2016. 

05. 12. 
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 Constitución Política de la República de Chile de 1980. 
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 Formailag ma is hatályos alkotmányát 1980. október 21-én fogadták el, Santiagóban. Azóta – természetesen 

– több módosításon is átesett, legutóbb 2005-ben. 
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 Constitución Política de la República de Chile de 1980, http://www.gob.cl/english/la-moneda/constitucion-

politica/ (2012.11.27.) 
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 Constitución Política de la República de Chile de 1980, Articuló 24. paraffo 1. 
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állam belső rendjét, megvédje az állam biztonságát a külső támadásoktól, valamint őrködjék a 

jog és az alkotmányosság felett. Minden év május 21-én jelentést kell tennie az állam 

közigazgatási és politikai helyzetéről.
1112

 

Elnök az a chilei állampolgár lehet, aki betöltötte 35. életévét, és szavazati joggal 

rendelkezik. Közvetlen választással választják: az első fordulóban a szavazatok abszolút 

többségére van szükség. Ha az abszolút többség nem teljesül, akkor a két legtöbb szavazatot 

kapó jelölt jut tovább a második fordulóba, ahol már a szavazatok egyszerű többsége is 

elégséges a választás megnyeréséhez.
1113

 

 Az elnök hivatali ideje többször is változott az idők során. Az 1925-ös alkotmány előtt 

az elnök hat évig volt hivatalban, ezt 1925-ben öt évre csökkentették, és megszüntették a 

közvetlen újraválasztás lehetőségét.
1114

 1925-ig az elnököt a törvényhozás választotta, ezután 

azonban közvetlen választásokat tartottak.
1115

 

 Mint ismert, 1973-ban katonai diktatúra bontakozott ki az országban, melynek 

vezetője Augusto Pinochet Ugarte lett.
1116

 Az ő hatalma alatt fogadták el az új 

alkotmányt,
1117

melyben az elnök szerepe tovább erősödött. Hivatali ideje nyolc évre 

növekedett, bár a közvetlen újraválasztás továbbra sem volt lehetséges, Pinochet mégis 

tizenhat évig volt köztársasági elnök Chilében.
1118

 

 Miután Pinochet diktatórikus berendezkedését felszámolták, az alkotmány több cikke 

is jelentősen változott.
1119

 1989-ben csökkentették le a nyolc éves elnöki periódust hat évre, az 

újraválasztást pedig továbbra is megtiltották. A „chilei rendszerváltás” végül az 1989-es 

választásokon valósult meg, így 1990. március 11-én Pinochetet Patricio Aylwin elnök 

váltotta a hivatalban.
1120

  

                                                 
1112

 Constitución Política de la República de Chile de 1980, Articuló 24-25. 
1113

 Constitución Política de la República de Chile de 1980, Articuló 26-27. 
1114

 Ekkor választották el egymástól az államot és az egyházat, valamint az elnökválasztást és a kétkamarás 

kongresszus választásait lépcsőzetesen rendezték el, annak érdekében, hogy az elnök ne befolyásolhassa a 

kongresszus összetételét. 
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 HUDSON, A. Rex (szerk.): Chile, a country study, Library of Congress, Federal Research Division. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+cl0031) (2012.11.27.) 
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 HUDSON, A. Rex (szerk.): Chile, a country study, Library of Congress, Federal Research Division. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+cl0042) (2012.11.27.) 
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 Pinochet 1974-1990 között volt elnök. A jelenleg is hatályos alkotmányt 1980-ban fogadták el. 
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 1988-ban népszavazást tartottak, hogy Pinochet maradjon-e újabb nyolc évig a hivatalban. Ezt a szavazók 

55%-a elutasította, így 1990-ben Patricio Aylwin lett az elnök. 
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 Az alkotmány ma is jelzi, hogy mely cikkelyek változtak az 1980-as állapothoz képest. 
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 2005-ben annak érdekében, hogy az elnökválasztást összecsatolhassák a törvényhozási 

választásokkal, az elnök hivatali idejét négy évre csökkentették.
1121

 Ez ma is hatályos.
1122

Az 

új szabályozás az akkor hivatalban volt elnök, Ricardo Lagos mandátumát természetesen nem 

érintette, de a következő elnökét természetesen igen. Ez az elnök a jelenleg is hivatalban lévő 

Michelle Bachelet volt, aki az ország első női elnökeként négy évet szolgált, hogy aztán 

átadja hivatalát utódjának, Sebastian Pinerának, akitől négy év elteltével újból átvette, és 

napjainkban is betölti azt. Elemzők nem sok esélyt adnak most a koalícióját alkotó pártoknak, 

különösen, hogy a 2015-ös választási reform új helyzetet teremtett, és az elnök elődje, a 

jelenleg egységes ellenzék vezetője, Sebastian Pinera mindenesetre már bejelentette, hogy a 

2017 végén várható választásokon újból megméreti magát, hogy visszavegye a hatalmat.
1123

 

Az újabb elnökválasztásokat az előző elnök hivatali idejének vége előtt kilencven 

nappal kell megtartani.
1124

 Érdekes továbbá, de Latin-Amerikában általános szabály, hogy a 

köztársasági elnök a hivatali ideje alatt harminc napnál több időre csak akkor hagyhatja el az 

országot, ha annak okáról a Szenátust tájékoztatja, majd a Szenátus külön engedélyezi is neki. 

Ez a szabály fokozottan érvényes, ha az elnök hivatali idejéből már kevesebb, mint kilencven 

nap van hátra.
1125

 

  Az elnök hivatali idejére nagy hatással lehet, ha hivatalát ideiglenesen vagy tartósan 

nem képes betölteni. A chilei alkotmány erre a helyzetre is részletszabályokat tartalmaz. A 

köztársasági elnök ideiglenes akadályoztatása esetén jogait a következő személyek vagy 

szervek gyakorolhatják:
1126

alelnök, a szenátus elnöke, a képviselőház elnöke, legutolsóként 

pedig a Legfelső Bíróság elnöke.
1127

 Tartós akadályoztatás esetén – tíz napon belül – az 

alelnöknek kell megtennie a szükséges lépéseket az új választások kiírása érdekében, ehhez a 

szenátus beleegyezése szükséges. Ezután hatvan napon belül új választásokat kell tartani, 

melynek győztese addig lesz elnök – ez is általános latin-amerikai szabályozás –, amíg az őt 

megelőző elnök hivatalban lett volna.
1128

 Ha a tartós akadályoztatást a hivatalban lévő elnök 

cáfolni kívánja, köteles megjelenni a Legfelső Bíróság előtt.
1129
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 Az alkotmány az elnökjelöltek halála estére is rögzít szabályokat. Ilyenkor a 

választások elhúzódhatnak, ugyanis a hivatalban lévő elnöknek harminc napon belül új 

választást kell kiírnia, amelyet a kiírástól számított 90. napot követő vasárnapon kell 

megtartani.
1130

  

A következő elnök a választást követő év március 11-én veszi át hivatalát.
1131

 Esküt 

kell tennie a Szenátus előtt, hogy a rábízott feladatot vállalja, nemzete függetlenségét 

hűségesen védelmezi, valamint betartja a törvények és az alkotmány 

rendelkezéseit.
1132

Amikor az új elnök az esküjét leteszi, az előző elnök megbízatása véget 

ér.
1133

 

A legutóbbi elnökválasztáson, 2013 végén az előzetes várakozásoknak megfelelően 

Michelle Bachelet, a korábbi elnök kapta a legtöbb szavazatot, bár az első fordulóban nem 

szerezte meg az abszolút többséget, így a december 15-i második fordulóban dőlt el, hogy ő, s 

nem a második helyen végzett Evelyn Matthei lesz az ország államfője. A Bachelet által 

vezetett baloldali koalíció, a Nueva Mayoría szerezte meg a legtöbb mandátumot a 

Képviselőházban is, ugyanakkor nem ért el minősített többséget. 

A Dél-Amerikában újabban szokásos női elnök személye Chilében sajátosan az 

egykori polgárháború következménye, ahogyan politikai ellenfelének (ugyancsak női 

jelöltnek) az ellenzék általi indítása hasonlóképpen a véres polgárháborúra emlékeztette a 

szavazókat. A hetvenes évek eseményeiben főszerepet játszott – a barikád két oldalán harcolt 

– két legendás személyiség leszármazottja békés harcot vívott egymással, a konszolidáció 

jegyében. Ezzel Chile alighanem végleg maga mögött tudja immár a turbulens múltat. 

Ezeknek az eseményeknek és szabályoknak a felidézésével ugyanakkor mi is 

elhagyjuk a chilei múltidézést, hogy figyelmünket immár a többi latin-amerikai ország kösse 

le. A három nagy dél-amerikai állam elnökváltásainak bemutatása után ezért a következő 

fejezetben Dél-Amerika további országainak államfőváltásaival foglalkozunk. 
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ÁLLAMFŐVÁLTÁS DÉL-AMERIKA TOVÁBBI ORSZÁGAIBAN 

(Bolívia, Ecuador, Guyana, Kolumbia, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela) 

 

 

 A legnagyobb dél-amerikai országok elnökváltásainak számba vétele után érdemes 

egy pillantást vetni a térség további államainak államfőváltási gyakorlatára, annál is inkább, 

mert a részletes elemzés további tanulságok levonását teszi lehetővé. Vizsgálódásaink során 

ezért igyekszünk bejárni az egész kontinenst, hogy minél több gyakorlati példát vehessünk 

szemügyre.
1134

 

Figyelmünket az államfőváltásra vonatkozó egyes szabályokon – és időnként az egyes 

államfők személyiségén – túl a kormányformát meghatározó szabályok fogják lekötni, hiszen 

a térség itt bemutatandó államai sokszor nagyon egyértelműen az elnöki rendszer klasszikus 

megoldásait választották, amidőn a történelem alkotmányozás lehetőségét nyitotta meg a 

számukra. Márpedig a történelem a világnak ebben a térségében igencsak fordulatosan 

alakult: alkotmányozásra a dél-amerikai kontinensen feltűnően gyakran került sor. 

A kormányforma-választás egyértelműségeit ugyanakkor időnként megtörte néhány 

komolyabb kikacsintás más rendszerekre is. A fél-elnöki rendszerrel való kokettálás például 

jónéhány latin-amerikai országra jellemző volt az utóbbi évtizedekben (mint láttuk, 1993-ban 

Brazíliában és Argentínában is komolyan kacérkodtak a fél-elnöki modellel), és arra is akadt 

példa, hogy egy ország egyértelműen kormányformát váltott, ahogyan ezt a Dominikai 

Köztársaság nem itt tárgyalt esete mutatja, mint ahogyan szép számmal látunk egyedi 

intézményi újításokat is az egyes államokban. 

A változások oldaláról érdemes megvizsgálni Bolívia példáját is, hiszen ebben az 

országban a közelmúltban jelentősebb alkotmányreformot hajtottak végre. Bolívia (hivatalos 

nevén Bolíviai Többnemzetiségű Állam) államformája – természetesen – köztársaság.
1135

 

Államszervezetét a 2009. február 7-én hatályba lépett alkotmánya szabályozza.
1136

 

A törvényhozó hatalmat a kétkamarás (a Képviselőházból és a Szenátusból álló) 

Többnemzetiségű Törvényhozó Gyűlés (Asamblea Legislativa Plurinacional) gyakorolja.
1137
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 Dolgunk azért sem lesz túlzottan nehéz, mert a hatalmas terület ellenére a Dél-Amerikában található 
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kiadásában (Constitución Political del Estado (2012. 10. 20.) 
1137

 CPE Art. 145. 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/36208


360 
 

A törvényhozó hatalomtól független végrehajtó hatalmat az elnök (Presidente del Estado), az 

alelnök (Vicepresidente del Estado) és a miniszterek (Ministros del Estado) alkotják,
1138

de 

lényegében az erős jogkörökkel rendelkező elnök kezében összpontosul a legnagyobb 

hatalom.
1139

 Az alkotmány a kormányforma elméleti típusát – más latin-amerikai 

alkotmányokkal szemben – nem adja meg, de a jellemzők alapján a bolíviai rendszer 

prezidenciális kormányzati rendszernek tekinthető. 

Linz a prezidenciális rendszerek két fontos jellemzőjét emeli ki, az első az elnök 

demokratikus, akár népszavazás révén szerzett legitimációjának erős követelménye; a 

második hivatali idejének meghatározott tartama.
1140

 

Bolívia esetében az elnök demokratikus választásáról csak az 1980-as évektől 

beszélhetünk, korábban, az 1970-es évek elejétől katonai diktatúrák váltották egymást.
1141

 A 

hatályos alkotmány szerint az elnök és az alelnök megbízatását a néptől kapja közvetlen 

választás útján, amely így biztosítja az elnök törvényhozástól való függetlenségét.
1142

 A 

jelöltnek az elnöki (illetve az alelnöki) megbízatáshoz az érvényes szavazatok abszolút 

többségét kell megszereznie.
1143

 Amennyiben ezt egy jelölt sem éri el, második fordulóra 

kerül sor, amelyben már csak az első fordulóban a legtöbb szavazatot szerzett két jelölt vesz 

részt. Közülük az lesz az elnök, aki a legtöbb szavazatot szerzi meg.
1144

 

A korábban hatályos alkotmány szabályozása a közvetlen választás tekintetében 

„határesetet” jelentett, ugyanis ha az első fordulóban egy jelölt sem tudta megszerezni a 

szavazatok abszolút többségét, a második fordulóban nem újabb szavazásra került sor, hanem 

a legtöbb szavazatot szerzett jelöltek közül az elnököt a Kongresszus választotta.
1145

 A 2005-

ös választás ebből a szempontból is újdonságot jelentett, hiszen ekkor először került sor arra, 

                                                 
1138

 CPE, Art. 165. 
1139

 Hatásköreit az alkotmány 172 cikke tartalmazza, amely szerint az elnök felelős a külpolitika irányításáért, a 

gazdaságpolitika meghatározásáért, megilleti a rendeletalkotás joga, kihirdeti a törvényeket stb. 
1140

 LINZ, Juan: Az elnöki rendszer veszélyei. Politikatudományi Szemle 1992/1. p. 143. A közvetlen választásról 

alkotott véleményünket itt nem ismételjük meg, az olvasót az államfőváltás általános szabályairól szóló részhez 

igazítjuk. 
1141

VOGEL Dávid: Bolívia: az indiánok és a koka földje 

(http://mhtt.eu/hadtudomany/2009/2009_elektronikus/2009_e_10.pdf (2012. 10. 20.) 
1142

 CPE Art. 166: Az állam elnökét és alelnökét általános választójog alapján kötelező, közvetlen, szabad és 

titkos választásokon választják. 
1143

 Az alkotmány még pontosabban fogalmaz: CPE Art. 166 I: Az a jelölt lesz kikiáltva elnöknek/alelnöknek, 

aki az érvényes szavazatok 50% + 1 megszerezte; vagy legalább az érvényes szavazatok 40%-át elnyerte, ha a 

második legtöbb szavazatot kapott jelölthöz képest a különbség legalább 10 %. 
1144

 CPE Art. 166. II: Amennyiben egyik jelölt sem teljesíti ezeket a feltételeket, a két legtöbb szavazatot kapott 

jelölt között egy második fordulóra kerül sor az előző fordulótól számított 60 napon belül. Az a jelölt lesz elnök, 

illetve alelnök, aki a legtöbb szavazatot szerzi. 
1145

 http://countrystudies.us/bolivia/73.htm (2012. 10. 20.) 

http://mhtt.eu/hadtudomany/2009/2009_elektronikus/2009_e_10.pdf
http://countrystudies.us/bolivia/73.htm%20(2012
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hogy az egyik jelölt – Evo Morales – megszerezte a szavazatok abszolút többségét, így az 

elnök személyéről nem a Kongresszus döntött.
1146

 

Az elnököt 1994-ig négy évre választották, az alkotmány módosítását követően 

hivatali ideje immár öt évre szól.
1147

 A korábban érvényben volt (1967. évi) alkotmány szerint 

az elnök hivatali idejének lejárta után csak egy újabb teljes ciklus, azaz négy év elteltével 

indulhatott újra az elnökválasztáson.
1148

 Ezen változtatott a 2009. évi alkotmány elfogadása, 

ugyanis az új alaptörvény már lehetőséget ad a hivatalban lévő elnök egyszeri 

újraválasztására. Az új alkotmány hatályba lépését követő választásokon így indulhatott újra 

jelöltként, majd nyerte meg a választásokat a korábbi ciklus (2006-2010) elnöke, Evo 

Morales.
1149

 Mindez természetesen nem véletlenül történt, de a csábító lehetőség ellenére 

ezeken az oldalakon nem a politikatörténeti érdekességeket, hanem a közjogi megoldásokat 

taglaljuk. 

A végrehajtó hatalom megbízatása tipikus esetben az alkotmányban meghatározott öt 

év elteltével szűnik meg. Emellett léteznek egyéb olyan körülmények is, amelyek 

bekövetkezése idő előtt a megbízatás végét eredményezik. Ezeket az alkotmány 170. cikke 

sorolja fel.
1150

 Az egyik ilyen eset a lemondás. Az elnök megbízatása megszűnik 

lemondásának a Törvényhozó Gyűléshez (Közgyűléshez, nemzetgyűléshez) történő 

benyújtásával, amelynek elfogadásáról a Képviselőház és a Szenátus összevont ülésén 

határoz.
1151

 

Mint ismert, és többször utaltunk is rá, a prezidenciális kormányzati rendszerekre az 

jellemző, hogy a törvényhozó hatalommal szemben az elnöknek felelőssége nincs, politikai 

okokból nem mozdítható el.
1152

 Ám természetesen lehetőség van az úgynevezett közjogi 

felelősségre vonásra – a bolíviai elnök esetében is. Az alkotmány 170. cikke kimondja, hogy 

az elnöki megbízatás megszűnik a felelősségre vonási eljárás eredményeként hozott bírói 

ítélet esetén. Az eljárást külön törvény szabályozza.
1153

 

                                                 
1146

 LEHOCZKI Bernadett: Bolívia: bel- és külpolitikai változások Evo Morales elnöksége alatt. Nemzet és 

Biztonság 2009/5. 5.(http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/lehoczki_bernadett-bolivia.pdf (2012. 10. 20.) 
1147

 Az 1967. évi alkotmányt módosította: Ley 1588 1994. augusztus 12. 
1148

 http://countrystudies.us/bolivia/73.htm (2012. 10. 20.) 
1149

SOLTI Ágnes: Ismét nyert a „kokapárti” elnök http://kitekinto.hu/latin-

amerika/2009/12/08/ismet_nyert_a_kokaparti_elnok/ (2012. 10. 20. 
1150

 CPE Art. 170. Az elnök megbízása megszűnik az elnök halálával; a Törvényhozó Közgyűléshez benyújtott 

lemondással; tartós akadályoztatás vagy távollét esetében; jogerős bírói ítéletet esetén büntetőügyben; és a 

megbízatás visszavonása esetén. 
1151

 CPE Art.161. 3.  
1152

 SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005. Osiris. Budapest. 2006. p. 

608. 
1153

 Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas 

autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/lehoczki_bernadett-bolivia.pdf
http://countrystudies.us/bolivia/73.htm
http://kitekinto.hu/latin-amerika/2009/12/08/ismet_nyert_a_kokaparti_elnok/
http://kitekinto.hu/latin-amerika/2009/12/08/ismet_nyert_a_kokaparti_elnok/
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Az elnök felelősségre vonására akkor kerülhet sor, ha az elnök, illetve az alelnök 

feladata gyakorlása során a törvényben meghatározott bűncselekményeket követi el.
1154

 A 

felelősségre vonási eljárás lefolytatásához a legfőbb ügyész vádemelése alapján a 

Törvényhozó Közgyűlés két házának együttes ülésén hozott előzetes, a jelenlévő képviselők 

és szenátorok kétharmadának hozzájárulásával hozott döntése szükséges.
1155

 Az eljárás 

lefolytatására és az ítélet meghozatalára a Legfőbb (legfelső, legfelsőbb) Bíróság jogosult.
1156

 

Az alkotmány a megszűnés eseteiként említi még – az elnök halála mellett – a 

megbízatás visszavonását,
1157

valamint az elnök tartós távollétét vagy akadályoztatását. Tartós 

akadályoztatása esetén, illetve ha megbízatása idő előtt megszűnik, az elnök helyébe a hivatali 

ciklus fennmaradó időtartamára az alelnök lép. Így új választások kiírására csak abban az 

esetben kerül sor, ha az alkotmányban meghatározott személyek a felállított sorrendben nem 

képesek a helyettesítésre.
1158

 

Mindezekkel a szabályokkal a bolíviai alkotmány az elnöki kormányrendszert felállító 

alkotmányok példáját követi, és ebben a tekintetben tipikusnak mondható. Rendelkezései jól 

illeszkednek a sajátos intézményi megoldásokat kereső, de valójában az elnöki kormányzásra 

általánosan jellemző szabályokat bevezető latin-amerikai szabályozások sorába. 

Az is viszonylag gyakorinak mondható ugyanakkor, hogy a szabályok sokszor 

jelentősen változnak vagy visszaváltoznak, és Bolívia ebben is tipikus latin-amerikai ország. 

Legújabb alkotmánya immár a tizenhetedik a történetében. Ezt az alkotmányt az elnök 2009 

februárjában hirdette ki, miután az ország 90,24 százalékos részvétel mellett a szavazatok 

61,43 százalékával népszavazáson fogadta el. Ezt az alkotmányt 2016-ban az ország azzal 

erősítette meg, hogy népszavazáson elutasította az elnöki mandátum korlátozásának eltörlését, 

így az alkotmány hatályba lépése előtt már hivatalt viselt Morales elnöknek hamarosan 

távoznia kell, hiszen 2005-ös győzelme, majd 2009-es és 2014-es újraválasztása után már így 

is bőven a leghosszabban hivatalban lévő elnök az ország történetében. 

                                                                                                                                                         
Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, 8 de octubre de 2010. Megjelent Bolívia hivatalos 

közlönyének 2010. október 8-i kiadásában. 
1154

 Ilyen bűncselekménynek minősül a törvény 12. cikke alapján például a hazaárulás, az alkotmányba foglalt 

jogok és kötelezettségek megsértése, a hatalommal való visszaélés, a sikkasztás és a vesztegetés. 
1155

 CPE Art. 184. 4. 
1156

 A Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas 

autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 

Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, 8 de octubre de 2010. Art. 18. alapján 
1157

 A megbízás visszavonása esetén az elnök azonnal elveszti jogköreit. Art. 171. 
1158

 CPE Art 169. Az elnök tartós akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnök helyébe az alelnök lép, ha ez 

nem lehetséges, a Szenátus elnöke, ha pedig ez sem, akkor a Képviselőház elnöke. Utóbbi esetben új 

választásokat írnak ki 90 napon belül. 
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Hasonlóan az elnöki rendszerre általánosan vonatkozó szabályok jellemzik az ecuadori 

politikai alkotmányt is, amelyre a figyelmünk a következőkben szegeződik, annál is inkább, 

mert ez az alkotmány ugyancsak méltó arra, hogy az elnökváltást leíró rendelkezéseit 

vizsgálat alá vegyük. 

Ecuador ugyanis szuverén, független, egységes, demokratikus, plurikulturális és multi-

etnikus állam – olvasható az ország alkotmányában.
1159

Államformája köztársaság, 

kormányformája elnöki, hiszen az állam élén egy személy áll, aki hatalmát választással nyeri, 

és mandátuma meghatározott időre (négy évre) szól. 

Az elnök megválasztásával egyidejűleg alelnököt is választanak, akinek mandátuma 

szintén négy évre szól. A hatalmi ágak szétválasztásának elve egyértelműen érvényesül még 

akkor is, ha például a költségvetést illető kérdésekben a törvényhozással szemben az elnöknek 

vétójoga van. Természetesen az igazságszolgáltatási hatalmi ág független, és az alkotmány 

értelmében semmiféle hatóság nem avatkozhat be a működésébe. 

A jelenlegi, 444 pontból álló baloldali alkotmányt 2008-ban fogadták el kétharmados 

többséggel, Rafael Correa Delgado elnök népszavazási kezdeményezése eredményeképpen. 

Az újonnan elfogadott alkotmány növelte az elnök hatalmát. Eszerint egyszer újraválasztható, 

szintén négy éves időtartamra, általános, közvetlen választás során. Rafael Correa ellen az 

ellenzék mindig is sikertelenül próbált összefogni az ő és pártja leváltása érdekében.
1160

 

Legutóbb 2017-ben volt elnökváltás, április 2-án rendezték az elnökválasztás második 

fordulóját a 16 millió lakosú dél-amerikai országban. A politikai erőpróbán a szocialista 

irányzatú Alianza Pais jelöltjeként Lenin Moreno és a jobbközép CREO-Suma pártkoalíció 

színeiben Guillermo Lasso korábbi bankvezér indult. A kiélezett és durva 

személyeskedésektől sem mentes küzdelemben a 64 éves Moreno a voksok 51,16 százalékát 

szerezte meg, és ezzel Ecuador 44. elnöke lett. Az alelnöki tisztséget a 48 éves Jorge Glas tölti 

be, aki a leköszönt elnök, Rafael Correa kormányában előbb a távközlési minisztérium, majd 

a stratégiai ágazatok koordinálásával foglalkozó tárca élén állt. A kötelező részvétel ellenére, 

a választóknak csak a 83 százaléka szavazott. Az új elnök beiktatása május 24-én történt meg. 

Az elnök neve (Lenin Moreno) is mutatja, hogy „elkötelezett” családból származik. 

1998-ban egy bevásárlóközpontnál rablótámadást követtek el ellene, és a hátába fúródott 

                                                 
1159

 http://www.ecuador.hu/cgi-bin/index.php?gr=0&p=gov 
1160

 Mi több, az ellenzék szervezkedését az új alkotmány is nehezíti, előírva: minden létező vagy újonnan 

szerveződő pártnak regisztráltatnia kell magát, a regisztráció pedig megköveteli, hogy a lakosság másfél 

százaléka aláírásával támogassa a párt újbóli bejegyzését. A kormánypártot leszámítva ezt ma senki sem tudja 

elérni. Annak okán is, mert – mondvacsinált vádak alapján – börtön fenyegeti azokat, akik mégis kísérletet 

tesznek rá. Lásd: 

http://media.mandiner.hu/cikk/20120821_ara_kovacs_attila_wikileaks_a_cimlapon_miert_eppen_ecuador 
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lövedék derekától lefelé megbénította. Négy évig ágyba kényszerült, és jelenleg is csak 

kerekesszéken tud mozogni. Közgazdasági egyetemet végzett, és nevéhez kötődik az ország 

idegenforgalmi kamarájának a megalakítása. 2007-13 között Ecuador alelnöke volt. Ban Ki 

Munnak, az ENSZ főtitkárának a felkérésére 2013 decemberétől 2016 októberéig a 

Világszervezet „fogyatékkal élők ügyeivel foglalkozó” különmegbízotti tisztét töltötte be.
1161

 

Az elnök megbízatása megszűnik az elnöki megbízatás lejártával; ha lemond 

posztjáról, és ezt a Nemzetgyűlés elfogadta; ha az alkotmány erejénél fogva szűnik meg a 

mandátuma; pszichikai vagy mentális alkalmatlanság esetén; „bizalmatlansági indítvánnyal”, 

valójában jogi felelősségre vonási eljárással – a Nemzetgyűlés kétharmadának szavazatával, 

az Alkotmánybíróság által jóváhagyva –, továbbá alkotmányos felelősségre vonása esetén.
1162

 

A közigazgatás mint a végrehajtó hatalom megtestesítője papír szerint a közjót tartja 

szem előtt, a hatékonyság, minőségi szolgáltatás, hierarchia, dekoncentráció, decentralizáció, 

koordináció, részvétel, tervezés, átláthatóság és értékelés elvei alapján.
1163

A kormány – mint a 

végrehajtó hatalom feje, nem a törvényhozásnak, hanem az elnöknek felelős. Az elnök nevezi 

ki a kormány minisztereit, akik egy-egy minisztérium élén állnak. 

Az alkotmány szerint az ország területe régiókra, tartományokra, kantonokra és 

helyi/vidéki elöljáróságokra szerveződik, ahol a decentralizáció elve érvényesül. A 

decentralizált szervek politikai, igazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkeznek, a 

szolidaritás, szubszidiaritás és a nyilvánosság elve alapján.
1164

A közigazgatási szervezete 

huszonnégy tartományra terjed ki. A tartományok élén kormányzók állnak, akik helyi szinten 

képviselik a kormányt, őket is az elnök nevezi ki. Az egyes tartományokban a kormányzók 

alatt tartományi prefektusok, tanácsnokok és polgármesterek dolgoznak, utóbbiakat a 

választók közvetlenül választják. 

Ecuador kormány- és államformája elnöki demokratikus köztársaság, és az államfő 

egyben a kormány vezetője és a fegyveres erők főparancsnoka is. Az előző elnök választása 

2006 októberében volt, majd az új alkotmány elfogadását követően, 2009. április 26-án 

lezajlott választás után megtartotta, megerősítette hatalmát utódjának az 2017 április 2-i 

választásokat követő beiktatásáig. 
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 http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2367#Itemid=48 (2017. 06. 

25.) 
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 Az ecuadori alkotmány 145. szakasza; Constitution of the Republic of Ecuador 2008, Article 145. 
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 Az ecuadori alkotmány 227. szakasza; Constitution of the Republic of Ecuador 2008, Article 227. 
1164

 Az ecuadori alkotmány 238. szakasza; Article 238. 

http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2367#Itemid=48
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Az elnököt és az alelnököt is az arra jogosult választók általános és közvetlen 

választásán együtt választják, négy éves időtartamra. A legutóbbi módosítást megelőzően az 

elnök újraválasztása csak egy közbenső időszak elteltével történhetett meg. 

Az elnöki ciklus időtartama, mint láthatjuk, általában két típusban valósul meg a latin-

amerikai országokban. Négyéves az elnöki ciklus Argentínában, Brazíliában, Ecuadorban és 

Kolumbiában, ötéves elnöki ciklust ismer Bolívia, Paraguay, Suriname és Uruguay, míg 

Venezuelában az elnököt hat évre választják. 

Arra a véleményre juthatunk, hogy egyfajta párhuzam mutatkozik az állami stabilitás 

és a gazdasági nyitottság vagy nyitási kényszer és a ciklus időtartamának hossza között. A 

„négyéves” államok között nagyobb gazdasági erővel vagy békésebb környezettel rendelkező, 

a külföldi befektetésre nyitottabb államok szerepelnek. A köztudottan többé-kevésbé zavaros 

helyzettel rendelkező Venezuelában ezzel szemben hatéves ciklusban követik egymást a 

választások, és a vezető korlátlanul választható újra. 

Ecuador államfőjét és helyettesét is közvetlenül választják, mint láttuk, méghozzá 

abszolút szavazattöbbséggel egyenlő, általános és titkos választáson. Feltétel (mindkettejük 

esetében), hogy a jelölt ecuadori születésű legyen, képesnek kell lennie teljes mértékben 

gyakorolni politikai jogait, vagyis teljes jogképességgel kell rendelkeznie, és legalább 30 

évesnek kell lennie, mikor jelöltként elindul a megmérettetésen. 

A Nemzeti Kongresszus egykamarás, tagjait többpárti választásokon választják meg, 

ugyancsak négy évre, s e választásokat az elnökválasztással együtt tartják. Jelenleg 124 fő a 

képviselők száma, mely mellesleg a tartományok és a lakosság számának viszonylatában áll. 

Az elnök az elfogadott törvényekkel szemben vétót emelhet, továbbá kizárólag ő 

kezdeményezheti olyan törvényjavaslat beterjesztését, amelynek költségvetési kihatásai 

vannak, és ő jogosult sürgősnek ítélt gazdasági ügyekben törvényjavaslatot terjeszteni a 

Kongresszus elé.
1165

 

Az előző elnök, Correa politikája ellen 2010 szeptemberére fokozódott annyira a 

feszültség, hogy - ahogyan ő maga állapította meg – egyfajta puccskísérlet áldozata lett.
1166

A 
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 Az erősen nyomott légkör ellenére Rafael Correa politikájának is vannak nyíltan fellépő ellenzői. Sokan 

bírálták gazdasági megszorításait is. Egyik legtekintélyesebb ellenfele, Lucio Gutierres azzal vádolta, hogy 

szociális kijelentései ellenére nem tett eleget a szegényebb rétegekért, a megígértek ellenére nem támogatta 

eléggé a lakásépítést, és támadják amiatt is, hogy inkább a külföldi tőke behívását és a privatizációt 

szorgalmazza, továbbá alulpreferálja az addigi szociális és környezeti szempontokat. 
1166

 Az események közvetlen kiváltó oka az az elfogadott dekrétum volt, mely a rendvédelmi szerveknél 

dolgozók kedvezményeinek csökkentését, illetve az automatikus, többek között fizetésükben tapasztalható 

előmenetel egyes állomásainak meghosszabbítását tartalmazta. A rendőrök, katonák és a légierő-parancsnokság 

állományának tagjai tüntetésbe kezdtek, amelyből agresszív zendülés fejlődött ki. Az államfőt beszéde közben 

megsebesítették, majd blokád alatt tartották a kórházban, ahova időközben került. A hivatásosok hű csoportja 

szabadította ki. A később államcsínnyé nemesült eseményeket lecsitították, és az államfő kijelentette, nem fél 
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latin-amerikai államokban természetesen nem meglepő a puccskísérlet, vagy a hatalom erővel 

való megragadása, különösen, ha az 1960-70-80-as éveket tekintjük. Nem kerülte el a 

turbulens időszakot Ecuador sem. 1972-ben, az addigra ötödik ciklusát töltő José M. Velasco 

Ibarrat taszította le vezetői pozíciójából egy „forradalmi és hazafias” katonai junta Guillermo 

Rodriguez Lara vezetésével, amely időközben próbálkozott bizonyos szabályokat hozni, 

visszaállítani az 1945-ös alkotmányt, de valójában csak kivágta a törvényekből és az 

intézmények hatásköréből a számára kényelmetlenséget okozó részeket. Demokratikus 

kormány csak 1979-ben került ismét hatalomra, s meg is alkotta az ország akkor már 

tizenhetedik alkotmányát. 

A hatályos alkotmány azonban még frissebb. Az államnak, függetlensége megszerzése 

óta, immáron a huszadik alkotmányát készítették elő és fogadták el 2008-ban. Az újonnan, 

2007-ban hatalomra lépett Rafael Correa 2007 áprilisában írt ki népszavazást arról, hogy 

alkotmányozó gyűlést hozhasson létre az új alkotmány megalkotása céljából. A szavazatok 

nyolcvan százaléka egyértelművé tette e kezdeményezés társadalmi elfogadottságát. Correa 

pártja, a baloldali Allianca PAIS többségi helyzetében tulajdonképpen bármit beleemelhetett a 

szövegtervezetbe, melyet végül egy újabb népszavazással 2008 szeptemberében fogadtak el a 

választók. Alighanem érdemes megállni ennél az alkotmánynál egy pillanatra, hogy átfussuk 

rendelkezéseit. 

A szöveg a bevezető mondataiban természetesen állandó elemeket használ, mint 

szuverén, független, egységes és hasonló jelzőket, melyek részletezésére nincs különösebb 

szükség. A „demokratikus” jelző azért emelhető ki, mert a dél-amerikai államokra általában 

jellemző, hogy ez az elem megneveztetik, tartalmi megvalósulása azonban esetenként 

vitatható. Izgalmasabb elemek a plurikultulális és multietnikus jelzők. Ezzel Ecuador 

kijelenti, hogy elfogadja a többséghez képest más nemzetiséghez tartozó, illetve más 

kulturális háttérrel rendelkező személyek jelenlétét is. Az állam a nyitott és szociális állam 

képét vázolja fel. 

A multikulturális jelleg például az alkotmány 21. cikkelyében fogalmazódik meg 

akként, hogy minden személynek joga van építeni és megtartani kulturális identitását, 

választani egy vagy több kultúra közül, ismerni kulturális örökségét, hagyományait, és 

terjeszteni a kulturális kifejezéseket, emlékeket, történelmet, mindaddig, amíg erre hivatkozva 

nem ütközik más, akár alkotmányos jogok megsértésébe. 

                                                                                                                                                         
ellenfeleitől, nem változtatja meg politikai döntéseit, és nem hátrál meg. Azóta tisztogatást rendelt el a közel 42 

ezer fős rendvédelmi állományban, sokakat vád alá helyeztek. A sajtó azóta hallgat, a kivizsgálások, eljárások 

még zajlanak. 
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Nyelvhasználat tekintetében a hivatalos nyelv a kasztíliai spanyol, de engedélyezett a 

quichua (kechwa, kecsua – az inkák ősi nyelve), a shuar, és más, az ősi bennszülött lakosság 

fennmaradt nyelveinek további használata.
1167

 (Odáig jutott az ügy, hogy az állam saját 

kecsua nyelvű televízió-csatornát is működtet, sőt a Kongresszusban a felszólalók lehetőséget 

kapnak, hogy a tízperces spanyol nyelvű hozzászólásuk után öt percben kecsuáni nyelven is 

összefoglalhassák mondanivalójukat.)
1168

 

Az ecuadori alkotmány ugyanakkor számos további érdekes jellegzetességgel hívja fel 

magára a figyelmet.
1169

Kiemelendő a politikai korrektség szembetűnő, bár kissé kényszeredett 

változata, mellyel újraírták a férfiakra és a nőkre utaló szavakat, amely annál dicséretesebb, 

mert a spanyol nyelvben a szavaknak eleve van nemük.
1170

 

Az új „alaptörvény” szövegének készítésekor a világon először emelték alkotmányba a 

természet védelmét. Az alkotmány utolsó (4 plusz 1) paragrafusa foglalkozik a természet 

jogaival. Eszerint a Pacha Mama-t, a Földanyát tiszteletben kell tartani, helyre kell állítani, és 

minden kijavíthatatlan, maradandó károkozástól védeni szükséges.
1171

 

                                                 
1167

 Rafael Correa arról is ismert, hogy ő az első államfő, aki anyanyelvi szinten beszéli a kecsua nyelvet. 

Nyilvánvalóan személyes okokból is támogatja e nyelv újbóli felértékelődését. 
1168

 http://index.hu/tudomany/2010/02/10/a_teveben_eled_ujja_az_inkak_nyelve/ 
1169

 Figyelemre méltó a nyugdíjasok jogállásának kérdése. Az alkotmány ingyenes hozzáférést biztosít számukra 

a gyógyszerekhez, csökkentett adózást és garantált nyugdíjat ígér. A konszolidáció elemei közé tartozik, hogy az 

alkotmány eltörli a halálbüntetést, a genetikai kísérletezést pedig a megfelelő módú emberi méltóság megtartása 

és tisztelete alá rendelte. Habár a hátrányos megkülönböztetés elkerülésének elvével ellentétes, a szövegbe 

foglalja, hogy házasság és örökbefogadás csak heteroszexuális és monogám párok számára megengedett. 
1170

 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=383902&rel_no=1 - The New 

Constitution of Ecuador. A jogszabály szövegezése igyekezett minél inkább utalni arra a tényre, hogy a 

társadalom, ezen belül akár a politikai élet fontos alkotóelemei a nők, egyenlő jogokkal – „las ciudadanas y los 

ciudadanos", vagy „las ecuatorianas y los ecuatorianos" vagy a bírók "juezas y jueces". Ennek, vagy csak az idő 

múlásának köszönhetően, de mindenesetre a női emancipáció jelen van az országban. A 2009-es választást 

követően a Nemzeti Kongresszus tagjainak 32,26%-a lett nő, szám szerint 40 női képviselő tagja lett. Érdekes 

újítása a szövegnek, vagy esetleg Rafael Correa kampányának a része a választásra jogosultak számának 

nagymértékű kiszélesítése. Előzőleg a 18 és 65 év közötti írni-olvasni tudó személyek számára a választási 

részvétel kötelező, a többi 18 év feletti szavazásra jogosult számára fakultatív volt. A 2009-es választásokon már 

1.4 millióval több szavazó szavazhatott, a közel 10,6 millió regisztrált szavazó így majdnem eléri az 

összlakosság 75%-át. 18 helyett 16 éves korra szállították le a korhatárt, és választójogot kaptak a rendőrök, 

katonák, fogvatartottak, valamint azok a külföldiek, akik öt éve tartózkodnak Ecuadorban. Ezzel a módosítással 

mellesleg Correa ismét megszerezte az államfői posztot, illetve pártja 59 helyet szerzett a Kongresszusban, de az 

abszolút többségre ez sem volt elegendő. 
1171

 Az alaptörvény jogokat ad a természetnek, megszemélyesíti a Földanyát. Ez utóbbi folyamatosan létező és 

megújuló fogalom, „amelynek” joga van fenn maradni, és fontos, hogy ciklusai, körforgása továbbra is 

működjenek. Az alkotmány eredeti egészséges állapot minél teljesebb visszaállítását tűzi ki célul, sőt szövegébe 

foglalja, hogy azon személyekre, esetekre, mikor nem megújuló energiaforrások kiaknázása a cél, vagy tartós, 

illetve súlyosan káros hatások érik a földet, egy rendkívül hatékony mechanizmust terveznek meg, hogy 

helyreállítsák vagy enyhítsék a negatív környezeti hatásokat. Emellett az állam ösztönzi a természetes és jogi 

személyeket, hogy segítsenek az ökoszisztéma tiszteletben tartásának előmozdításában. Igen erős, bár nem 

konkrétan meghatározott jogokkal ruházza fel magát az állam, mikor kijelenti az alkotmányában, hogy 

bármilyen óvó, illetve korlátozó intézkedést foganatosíthat, ha úgy látja, hogy a fajok, szerves és szervetlen 

élőlények, vagy az ökoszisztéma veszélyben vannak. A természet, a tiszta környezet minden élőlény, közösség, 

nemzetiség joga, mindenki egyaránt élvezheti, és senkinek sincs joga kisajátítani, kiaknázni, vagy olyan 

helyzetbe hozni, hogy „unokáink”, „unokáik” ne élvezhessék. 

http://index.hu/tudomany/2010/02/10/a_teveben_eled_ujja_az_inkak_nyelve/
http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=383902&rel_no=1


368 
 

Nem várható el egyik alkotmánytól sem, hogy ennél konkrétabban, aprólékosabban 

fogalmazzon, hiszen ez a törvény „csak” az alaptörvény, mely az irányelveket, az állam 

céljait, berendezkedését, az alapvető kérdésekhez való hozzáállását mutatja be, írja körül. A 

„Bill of Nature” e dokumentumba emelése mindenesetre újfajta irányt hozott az 

alkotmányalkotásban.
1172

 

Ennek az új iránynak a taglalása egy ilyen dolgozat számára is csábító lehetőség, de – 

ragaszkodva a választott tárgyhoz – az elnökváltások dél-amerikai példáin továbbhaladva 

figyelmünket most egy különös kormányformájú országnak kell lekötnie. Guyanában ugyanis 

megvalósult a fél-elnöki kormányforma, de egy különös módozat szerint. Ennek bemutatása 

éppen az elnökválasztás szempontjából lehet érzékletes. 

Guyana néven egykoron három ország is osztozott Dél-Amerika észak-keleti 

partjainál. Közülük a legdélebbi területet Francia-Guyanának hívják, hivatalos nyelve a 

francia, Franciaország tengeren túli megyéjének számít, s mint ilyen, az Európai Unió 

területéhez tartozik; a középső sávnak ma Suriname a neve, az egykori gyarmatosítóhoz, 

Hollandiához kötődik, és holland a hivatalos nyelve; az északi harmadban elterülő rész pedig 

az Egyesült Királyság egykori birtoka, ma független állam, méghozzá köztársaság, melynek 

az angol a hivatalos nyelve. 

Ez utóbbi területrészt hívják hivatalosan is Guyanának, vagy brit Guyanának, és ez a 

Guyana számít a leginkább önálló államnak, amely kétség kívül szuverenitásának teljes 

birtokában van. Nyelve és kultúrája miatt ugyanakkor nem sorolható a latin-amerikai 

országok közé, a Nemzetközösség tagja (de a dél-amerikai országok között természetesen ott 

a helye, és ebben a körképben is helyet követel magának, hiszen sajátos kormányzati 

rendszere érdemes a figyelemre). 

Guyana alkotmánya szerint az elnök jeleníti meg az államfő szerepét, és egyben ő a 

kormányzat feje is,
1173

aki ennek fényében kinevezi és felügyeli a miniszterelnököt és a 

minisztereket. „A végrehajtó elnök hivatala messze a legerősebb pozíció Guyanában.”
1174

 Bár 
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 Ecuador egyfajta ajánlatot tett a világ, a nagy és gazdag államok természetvédelmi szervezetei számára. 3,6 

milliárd dollárért lemondana a rendkívül változatos élővilágáról híres Yasuni Nemzeti Park területén 

megvalósuló további, új mezőkről történő olajkitermelésről.  Ha elég jóhiszeműek vagyunk, azt feltételezhetjük, 

hogy Correa komolyan gondolja, hogy megóvná az Amazonas és az őserdők vidékét ilyen veszélyes és káros 

tevékenységtől. Sajnos nagyobb valószínűségű, hogy gazdasági megfontolás áll az ajánlat hátterében, például az, 

hogy a jelenlegi válság idején a hamarabb rendelkezésre jutott pénzösszeggel fellendíthetné az állam instabil 

gazdaságát. Mindenesetre, ha másik szemszögből nézzük, amennyiben létrejönne egy ilyen megállapodás 

Ecuador és a világ képviselői között, melyet be is tartanának, a felajánlást igen nagyvonalúnak tarthatjuk, hiszen 

az olaj kétségkívül nagy hatalmat kölcsönöz a nemzeteknek. Lásd 

http://index.hu/tudomany/kornyezet/2010/09/16/dollarmilliardokat_kovetel_ecuador_az_esoerdo_megorzeseert/ 
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 www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Politics_of_Guyana.html 
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 www.mongabay.com/reference/country_studies/guyana/GOVERNMENT.html 
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az elnököt nevezhetjük végrehajtó elnöknek, a miniszterelnöknek akkor is fontos szerepe van 

– talán nem mindig elismert módon, de erős részét képezi a kormányzatnak.
1175

 

Az elnök, a miniszterelnök, a miniszterek és az elnök-helyettesek kabinetet 

alkotnak.
1176

A miniszterelnök kulcsfontosságú szerepet tölt be a kabinetben, tanácsokkal látja 

el az elnököt a kormány általános irányítási feladatainak végrehajtása során. A 

miniszterelnöknek kinevezett személynek meg kell felelnie az elnökválasztás feltételeinek, 

hiszen ha az elnöki pozíció megüresedik, a miniszterelnök vállalja az elnök szerepét. A 

miniszterelnök esetenként miniszteri szerepet is vállal a hivatali ciklus alatt.
1177

 

A kinevezési jog az elnöknél van: Guyanában az elnök nevezi ki a Nemzetgyűlés egy 

megválasztott tagját, hogy az ország miniszterelnöke legyen.
1178

A kinevezett miniszterelnök 

lesz az elnök legfőbb asszisztense és helyettese, aki gyakorlatilag mentesíti az államfőt a 

végrehajtói szerepkör alól, és megjeleníti a kormány tevékenységét a Nemzetgyűlésben.
1179

 A 

kijelölt miniszterelnök az alkotmány rendelkezései szerint esküt tesz az elnök előtt, majd 

Guyana elnöke hivatalba lépteti őt.
1180

 

A kinevezés azonban nemigen érheti meglepetésként a közvéleményt. Az érdekesség 

ugyanis kétség kívül az, hogy az egyszerre megtartott parlamenti és államfői választások előtt 

az államfő-jelöltek megnevezik miniszterelnök-jelöltjüket, akit győzelmük esetén ki fognak 

nevezni. E gyakorlatot mutatta 2011-ben is a közelgő választások előtt tapasztalt jelenség, 

amikor a PPP/C nevű párt elnökjelöltje, Ronald Remotar hivatalosan is bejelentette 

miniszterelnök-jelöltjét Sam Hinds személyében, aki gyakorlatilag miniszterelnökeként 

helyettesévé is vált.
1181

 

Guyanában ugyanis az elnök nem csupán kinevez egy miniszterelnököt – többnyire a 

parlamenti többséget szerzett párt soraiból –, hanem egészen pontosan a saját jelölésekor 

választ maga mellé egy személyt, aki – ha ő maga megnyeri a választásokat – miniszterelnöki 

kinevezést kap. Ezzel a miniszterelnök-választás is személyessé válik, hiszen a kormányfő 

személyét az elnök nem csupán a kormány élére képzeli el, hanem saját magának is választ 

helyettest, márpedig ez bizalmi megállapodást és pozíciót is jelent. 

Ugyanakkor ezt a jelölést a miniszterelnök-jelöltnek el kell fogadnia, és ha menet 

közben esetleg mégis meggondolná magát – vagy a jelölő elnök változtatna elképzelésein –, 
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 Kaieteur News Online: The constitution and the prime minister, 2010.11.28. 
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 www.mongabay.com/reference/country_studies/guyana/GOVERNMENT.html 
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 Constitution of Guyana: 101. cikk (1) bekezdés 
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vissza is léphet ettől a jelöléstől, vagy akár az is előfordulhat, hogy a már visszalépett jelölt 

újra miniszterelnök-jelölti pozícióba lép. Erre adnak példát a közelmúlt eseményei, melyek 

során 2011-ben a PPP/C-elnökjelölt, Donald Remotar bejelentette, hogy Samuel Archibald 

Hinds beleegyezett a jelölésbe, ami azt jelentette, hogy valójában visszatér, mint a párt 

miniszterelnök-jelöltje az általános és regionális választásokon.
1182

 

A Guyanában lezajlott alkotmányos reformfolyamat során megállapodás született 

arról, hogy a tényleges miniszterelnöknek kell követnie az elnököt, így elkerülhető az 

ismétlődgető „székfoglaló”. A reformprogram azt is hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöknek 

kell vezetnie a kormány ügyeit a Házban.
1183

 

Az alkotmány alapos dokumentum ugyan, de az alelnök-választásról nem szól 

részletesen. A miniszterelnök-jelölés szabályait a gyakorlat alakította ki. Bár a 

miniszterelnök-jelölt úgy válik miniszterelnök-jelöltté, hogy az elnök kijelöli őt, Guyana 

alkotmányában nincs olyan tényleges követelmény, mely szerint meg kellene nevezni a 

kinevezendő miniszterelnök személyét. Ugyanakkor semmi sem tiltja, hogy érvényes jelöltje 

legyen egy adott párt színei alatt induló elnökjelöltnek. Éppen a PPP/C nevű politikai párt volt 

az, amely felhívta a figyelmet annak szükségességére, hogy azonosítható legyen egy személy, 

és ki kell jelölni valakit, aki személyességével kitűnik a kampányból. Így történt ez már 1992-

ben is, amikor Cheddi Jagan elnökjelölt ugyancsak Samuel Hindset választotta 

helyettesének.
1184

 

Guyana miniszterelnökének kiválasztása tehát – mint látható – szorosan összefügg 

Guyana elnökének megválasztásával. A választások során a választásokon induló elnök 

nevezi meg, hogy kit szeretne maga mellett tudni miniszterelnökként, aki egyben bizalmasa is 

lesz, hiszen a miniszterelnök tölti be a helyettes szerepét, mint az ország alelnöke. Fontos 

kritérium – és ezt Guyana alkotmánya hangsúlyozza is –, hogy a miniszterelnöknek a 

Nemzetgyűlés választott tagjának kell lennie, s ezzel egyben a parlament bizalmát is élveznie 

kell, nem csak az elnökét. 

Mindezek alapján elmondható, hogy Guyana figyelemre méltó találékonysággal ötvözi 

a klasszikus, brit, westminsteri, parlamentáris hagyományokat az amerikai típusú, s a dél-

amerikai hagyományoknak megfelelőbb elnöki rendszer sajátosságaival, s ebben a mixtúrában 

olyan sajátos intézményi megoldásokat talált, amelyek e különös kormányformát a francia 

típusú fél-elnöki rendszerhez teszi hasonlatossá. 
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Efféle szabályokat aligha találunk más dél-amerikai ország gyakorlatában, hiszen a 

kontinens a fél-elnöki rendszerek bevezetésének időnként felbukkanó kalandjai után 

rendszerint visszatalál az elnöki rendszerek tradícióihoz. Egyértelműen az elnöki rendszernek 

vannak hagyományai Kolumbiában is, melynek állam- és kormányformája elnöki köztársaság. 

Hivatalos neve Colombia, fővárosa Bogotá, s ez az alábbiak miatt fontos.
1185

  

 Mint tudható, Kolumbia területe a szomszédos területekkel együtt az 1500-as években 

lett spanyol gyarmat, s ez az állapot egészen az 1800-as évek elejéig tartott. A 

szabadságharcoknak köszönhetően 1819-ben létrejött a független Nagy-Kolumbia, a mai 

szomszédos országok részvételével. A különböző népek és kultúrák között azonban 

folyamatos volt a harc, így 1886-ra leváltak a szövetségesek, és megalakult Kolumbia, mint 

köztársaság. A feszültség ugyanakkor továbbra is fennállt Peruval, a békét csak az 1953-tól 

tizenegy éven át fennmaradó katonai diktatúra tudta fenntartani. 

A diktatúra elsöprése után ismét demokratikus alapokra helyezték az országot, 

négyévente tartott választásokkal, elnöki rendszerrel, a liberális és a konzervatív párt 

váltógazdaságával, a kétpártrendszernek
1186

megfelelően. Ám ez idő alatt is számos 

gerillacsoport alakult, felvirágzott a kábítószer-kereskedelem. 1991-ben született meg az új, 

ma is hatályos alkotmány,
1187

bár 2005-ben már ez is módosításon esett át.
1188

 

Kolumbiában a törvényhozói hatalom a kétkamarás kongresszusban van; a szenátorok 

és a képviselők négy évre nyerik mandátumukat közvetlen választásokon. A végrehajtó 

hatalom része az elnök, az alelnök, a kormány, a miniszterek, az adminisztratív szervek 

vezetői, az igazgatás és a haderő.
1189

Az elnökkel egy időben, azonos módszerrel alelnököt is 

választ az ország.
1190

 

A kolumbiai alkotmány VII. fejezetében található a végrehajtó hatalomról szóló 

rendelkezések sora. A szöveg szerint az elnök egyben kormányfő is, illetve ő a legfelső 

közigazgatási hatóság is.
1191

 Az elnököt négy éves periódusra választják, titkos és közvetlen 

választáson; egyszer újraválasztható. Ha egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok kellő 

többségét, akkor három hét múlva második fordulót tartanak. 

Amennyiben a megválasztott elnök nem képes betölteni tisztségét, a Kongresszus 

vagy a Legfelső Bíróság előtt lemondhat róla. A Szenátusnak joga van ideiglenesen 
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felmenteni az elnököt feladatainak gyakorlása alól.
1192

 Az államfő vagy helyettese nem 

utazhat külföldre a Szenátus vagy a Legfelső Bíróság előzetes értesítése nélkül; ha ez az 

értesítés elmarad, az tisztségének elhagyását vonja maga után. Természetesen az elnök 

mentelmi joggal rendelkezik, de a Kongresszus, ha úgy látja, hogy az ügyészi vádiratnak 

valódi alapja van, felfüggesztheti az államfő mentelmi jogát.
1193

 

 Mindez természetesen nem eredményezi az elnök politikai felelősségét, ahogyan nem 

feltételez bizalmi viszonyt az sem, hogy több elnöki döntéshez is kongresszusi támogatás kell, 

és a Képviselőház bizonyos fokig politikai kontrollt gyakorol a végrehajtás fő szervei, a 

kormány és a közigazgatás felett.
1194

 

 Hasonló szabályok érvényesülnek természetesen a szomszédos Peruban is, ahol az 

elnökválasztás kötelezőnek számít. Peru, vagyis a Perui Köztársaság (República del 

Peru)
1195

államformája köztársaság, kormányformája prezidenciális. Jelenlegi alkotmánya 

1993. dec. 29-én lépett hatályba.
1196

 

Peruban az elnök az államfő, ő testesíti meg – ahogyan az alkotmány mondja – a 

nemzetet.
1197

 Az elnököt közvetlenül a nép választja, egyszerű többséggel.
1198

A választásokon 

mindenkinek kötelező szavazni, aki 18 és 70 éves kor között van. Ha valaki e kötelességét 

nem teljesíti, büntetésképpen egy 18 és 180 sol. (1200-12.000 forint) közötti összeget kell 

fizetnie.
1199

 

Az 1993-ban elfogadott új alkotmány megnövelte a közvetlen szavazással, öt évre 

megválasztható és öt év elteltével újraválasztható elnök végrehajtó hatalmát.
1200

Az elnök csak 

egyszer választható újra.
1201

Az elnök hivatalba lépésekor a Kongresszus
1202

előtt esküt tesz, ez 
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minden választási évben július 28-án
1203

történik.
1204

Az elnök az általa kinevezett 

minisztertanács segítségével kormányoz.
1205

 

Az államfői tisztség megszűnésének lehetséges esetei: a megbízatás idejének lejárta; 

ha az elnök meghal; az elnök mentális vagy fizikai alkalmatlansága, ha a Kongresszus ezt 

deklarálja; lemondással, ha a kongresszus elfogadja; ha az elnök a Kongresszus engedélye 

nélkül elhagyja az országot és a meghatározott határidőn belül nem tér vissza; és az elnöki 

tisztségtől való megfosztás (ha törvényt szándékosan megsértett).
1206

 

Az elnöki megbízatás felfüggesztésének esetei: az elnök mentális vagy fizikai 

alkalmatlansága, ha a Kongresszus ezt deklarálja; illetve ha büntetőeljárás alá vonták.
1207

 

Peru, mint jeleztük, a sokat emlegetett napon, 1821. július 28.-án mondta ki 

függetlenségét Spanyolországtól, de csak 1824-ben vívta ki tényleges szuverenitását, miután 

Argentína felszabadítója, José de San Martín tábornok elfoglalta Limát.
1208

A hadseregnek 

mindig fontos szerepe volt Peru történelmében, és katonai hatalomátvétel gyakran szakította 

meg a polgári alkotmányon alapuló kormányzást.
1209

 

Augusto Luguía y Salcedo például 1919-től folyamatosan viselte az elnöki tisztséget, 

ám népszerűsége csökkent, s 1930-ban egy katonai puccs megfosztotta hatalmától. 1930-ben a 

katonai puccsot vezető Louis Sánchez Cerro ezredest választották elnökké, ő azonban 1933-

ban merénylet áldozata lett.
1210

Az 1939-ben elnökké választott Manuel Prado a II. 

világháborúban Perut az Amerikai Egyesült Államok szövetségesévé tette, de az ország a 

harcokban gyakorlatilag nem vett részt. A háború után 1945-ben a liberális J. L. Bustamantét 

választották az ország elnökévé, aki – figyelemre méltó módon – az indián Haya de la 

Torrét
1211

is bevonta a kormányzásba. 1948 októberében Manuel Odría tábornok ragadta 

magához a hatalmat, 1948-tól 1956-ig kormányozta az országot. Manuel Prado elnök második 
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elnöki ciklusa alatt (1956-1962) megkezdett reformtervei megbuktak.
1212

Őt 1963-ban 

Fernando Belaúnde Terry követte, aki fellépett a gerillamozgalmak ellen. Az 1969-ben 

államcsínnyel hatalomra jutott Alvarado tábornok vezette katonai junta sok külföldi 

érdekeltségű vállalatot államosított.
1213

 

Az 1980-as és az 1990-es években tartott szabad választások révén hatalomra került 

polgári kormányok helyzetét azonban megnehezítette az elszabaduló infláció, a 

munkanélküliség és az erőszak, nevezetesen a terrorista módszereket alkalmazó 

gerillacsoportok, a Fényes Ösvény
1214

és a Túpac Amaru Forradalmi 

Mozgalom
1215

tevékenysége.
1216

Belaúnde Terry második elnöksége alatt (1980-1985) a 

Nemzetközi Valutaalap
1217

ajánlásait követve kemény megszorító intézkedéseket vezetett be, 

amelyek következményeként megnövekedett a munkanélküliség, megerősödött a 

feketegazdaság.
1218

A Fényes ösvény szervezet 1973-ban alakult. 1980-ban indította akcióit, 

paradox módon akkor, amikor szabad, demokratikus választásokkal jutott hatalomra a 

konzervatív Belaúnde Terry.
1219

A Túpac Amaru Forradalmi Mozgalom 1984-ben követett el 

először akciókat.
1220

 

Az 1990. júniusi választásokon a Változás-90 szövetség jelöltje, A. Fujimori győzött. 

A súlyos problémák rendkívüli intézkedésekre kényszerítették az elnököt. Fujimori, akit 

törvényes, szabad választásokon választottak meg, 1992 áprilisában felfüggesztette az 

alkotmányt, feloszlatta az ellenzéki többségű parlamentet, és rendkívüli állapotot vezetett 
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be,
1221

valamint bevezette a cenzúrát és a rendeleti kormányzást.
1222

A hadsereg segítségével 

szinte diktátori hatalmat épített ki. Néhány év alatt a hatóságoknak sikerült a terrorista 

csapatokat visszaszorítani, és a lázadó csoportok vezetőit kézre keeríteni (1992 

szeptemberében a Fényes ösvény vezetőjét, Abimael Guzmant is sikerült elfogni).
1223

 

Fujimori megnyerte az 1995. áprilisi választásokat is,
1224

majd 2000-ben az 

Alkotmánybíróság állásfoglalása ellenére újraválaszttatta magát. Az elnök harmadik, 

alkotmányossági és választás-higiénés szempontból egyaránt aggályos újraválasztása kapcsán 

az Amerikai Államok Szervezete és az Európai Unió is csatlakozott a nemtetszést nyilvánítók 

táborához, így korrupciós ügyekbe keveredve az ellenzék és a közvélemény nyomására még 

abban az évben lemondott, azzal egyidejűleg a perui parlament is megfosztotta őt 

tisztségétől.
1225

A 2001. évi választásokat a Perú Posible és jelöltje, Alejandro Toledo nyerte 

meg.
1226

  

2011 áprilisában az elnöki székért indított versenyben a két legesélyesebb jelölt Keiko 

Fujimori és Ollanta Humala volt, és a szavazatok 31 százalékát megszerezve az első helyen 

Ollanta állt. Az Economist brit gazdasági lap az áprilisi választások után úgy fogalmazott, 

hogy „nehéz lenne elképzelni két kevésbé vonzó, és még kevésbé hozzáértő politikust egy 29 

milliós lakosú ország élére.” Ezt csak alátámasztotta Mario Vargas Llosa, perui Nobel-díjas 

író későbbi kinyilatkoztatása, melyben a „két jelölt közötti dilemmát úgy jellemezte, mint a 

rák és AIDS közötti választást.” „Ollantának azonban nem sikerült a szavazatok ötven 

százalékát megszereznie, így júniusban újra megmérettette magát, s ekkor a szavazatok 

mintegy 51 százalékával megnyeri az elnökválasztás második fordulóját,” így ő lett az elnök. 

A világ tartott attól, hogy Dél-Amerika sok országa után Peru is a sajátos baloldali 

mintát és utat fogja követni, ám Ollanta megnyugtatta a világot a CNN-nek adott interjújában, 

amelyben elmondta, hogy Peru a saját útját fogja járni, és a venezuelai minta nem érvényes 
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Perura.
1227

A közvetlenül meg nem újítható,
1228

ötéves terminus lejártával a függetlenség 

napján, 2016. július 28-án Pedro Pablo Kuczinskit iktatták be, aki ugyancsak saját utat ígért. 

Márpedig a venezuelai minta valóban veszélyes, de e példa áttekintése előtt a magunk 

részéről inkább részletesebben foglalkozunk két további országgal, Paraguayjal és 

Uruguayjal, mielőtt Venezuelában befejezzük képzeletbeli dél-amerikai utazásunkat. 

Paraguay (República del Paraguay)
1229

államformája köztársaság,
1230

kormányformája 

prezidenciális.
1231

 Az országban a végrehajtó hatalmat az 1992. június 20-án 

elfogadott
1232

alkotmány 226. cikkének értelmében az elnök gyakorolja.
1233

 Az elnök 

jogköreit, melyeket ideiglenes távolléte, akadályoztatása,
1234

hivatalvesztése,
1235

halála, 

lemondása,
1236

továbbá az államfő kérése
1237

esetén az alelnök vesz át, az alkotmány 238. cikke 

összesen 16 pontba foglalva nevesíti.
1238

 Amennyiben a kormány, valamint a törvényhozó 

hatalom közti koordinációs feladatokon kívül egyéb önálló alkotmányos jogkörrel nem 

rendelkező
1239

alelnök sem tudja ellátni az elnöki teendőket, akkor – sorrendben – a szenátus, a 

képviselőház, végül pedig a Legfelső Bíróság elnöke lehet a végrehajtó hatalom feje.
1240

 

Az elnököt és az alelnököt közvetlenül a nép választja.
1241

 Megbízatásuk öt évre 

szól.
1242

 Az elnök, valamint az alelnök
1243

sem választható újra.
1244

 Utóbbinak viszont megvan 
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az esélye arra, hogy a következő ciklusban elnök legyen. Ehhez legalább fél évvel a 

választásokat megelőzően le kell mondania hivataláról.
1245

 Azok a korábbi elnökök, akik több 

mint tizenkét hónapig maradtak posztjukon, a későbbiekben alelnöknek sem jelölhetők.
1246

 

A továbbiakban érdemes kitérni az elnök újraválaszthatóságának problematikájára. 

Egyrészt azért, mert Giovanni Sartori szerint a prezidenciális rendszerek többségében erről – 

illetve az elnök megbízatásának időtartamáról – vitatkoznak a legtöbbet,
1247

másrészt pedig 

azért is, mert e kérdést az 1992-es paraguayi alkotmány nem véletlenül szabályozza az 

előzőekben leírt részletességgel. 

Paraguayt 1811-es függetlenné válását követően hosszú évtizedeken át diktátorok 

irányították.
1248

 Márpedig, ahogy Sartori írja: „a diktátorok attól diktátorok, hogy kedvük 

szerint diktálják a törvényt (…)”, és „(…) addig maradnak hivatalban, vagy addig iktatják be 

magukat újból, amíg meg nem halnak, vagy erőszakkal el nem távolítják őket.”
1249

 

A független Paraguayban ez a megállapítás először José Gaspar Rodríguez de Francia 

idején érvényesült. Bár Francia névlegesen nem elnökként, hanem 

konzulként
1250

kormányzott, egyeduralmát mi sem bizonyítja jobban, mint az ország 1814-es 

alkotmánya, melynek már az első mondatában deklarálták, hogy Francia az állam elsőszámú 

diktátora.
1251

 1840-ben bekövetkezett halála
1252

után autokraták sora követte Franciát, közülük 

is kiemelkedett az a Carlos Antonio López, aki konzulként három, elnökként pedig tizennyolc 
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évig állt a végrehajtó hatalom élén.
1253

 Nevéhez köthető a modern paraguayi hadsereg 

megszervezése, továbbá az is, hogy országát bekapcsolta a nemzetközi kereskedelembe.
1254

 

A múlt század első évtizedeiben még egyértelműen a liberális elnökök
1255

domináltak, 

ráadásul az 1939-ben megválasztott José Félix Estigarribia
1256

már arra tett ígéretet, hogy 

megszünteti az általa amúgy is csak ideiglenesnek
1257

gondolt diktatúrát, amennyiben egy, a 

gyakorlatban is megvalósítható alkotmányt sikerül elfogadniuk.
1258

 Az 1940-es 

alaptörvény
1259

erős, de nem despotikus elnöki rendszert hozott létre.
1260

 A végrehajtó 

hatalomnak mégis olyan széles jogkört biztosított, amely alapja lehetett a jövőbeli, szintén 

diktatórikus törekvéseknek.
1261

 Ezeket a későbbi, 1967-es alkotmányban
1262

is meglévő 

kiskapukat használta ki az 1954-ben katonai puccsal
1263

hatalomra jutott, hétszer 

újraválasztott,
1264

és összességében harmincöt éves diktatúrát
1265

kiépített Alfredo Stroessner. 

Paraguayban még az 1967-es alaptörvény is lehetőséget adott az elnök 

újraválasztására.
1266

 Akkoriban ráadásul a vezető hivatalnokok törvényhozó hatalom általi 

felelősségre vonását elősegítő impeachment eljárás
1267

(erről bővebben később) mellett az 

                                                 
1253

 World Rulers: Heads of State and Prime Ministers. URL: http://www.info-regenten.de/regent/regent-

e/paraguay.htm. (2012. 11. 24.) 
1254

 Country Profile: Paraguay. Country Studies, Federal Research Division Library of Congress, 2005, 2. URL: 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1255

 Country Profile: Paraguay. Country Studies, Federal Research Division Library of Congress, 2005, 3. URL: 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1256

 World Rulers: Heads of State and Prime Ministers. URL: http://www.info-regenten.de/regent/regent-

e/paraguay.htm. (2012. 11. 24.) 
1257

 Country Profile: Paraguay.  (4. oldal) Country Studies, Federal Research Division Library of Congress. 

URL: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1258

 Country Profile: Paraguay.  (4. oldal) Country Studies, Federal Research Division Library of Congress. 

URL: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1259

 Country Profile: Paraguay.  (4. oldal) Country Studies, Federal Research Division Library of Congress. 

URL: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1260

 Country Profile: Paraguay.  (4. oldal) Country Studies, Federal Research Division Library of Congress. 

URL: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1261

 Country Profile: Paraguay.  (4. oldal) Country Studies, Federal Research Division Library of Congress. 

URL: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf. (2012. 11. 21.) 
1262

 BRUNEAU, Thomas Charles: Government and Politics, The Executive. In: A Country Study: Paraguay, 

1988. (1. bekezdés) URL: http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+py0089) (2012. 11. 

24.) 
1263

 Stroessner tábornok puccsal hatalomra jut Paraguayban. www.mult-kor.hu, 2004. május 21. URL: 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=3646 (2012. 11. 24.) 
1264

 History of Paraguay. www.historyofnations.net. (3. bekezdés) URL: 

http://www.historyofnations.net/southamerica/paraguay.html (2012. 11. 24.) 
1265

 World Rulers: Heads of State and Prime Ministers. URL: http://www.info-regenten.de/regent/regent-

e/paraguay.htm. (2012. 11. 24.) 
1266

 Constitución de 1967. (Paraguay 1967-es alkotmánya, 173. cikk). URL: 

http://www.tsje.gov.py/descargar.php?a=pdf/constitucion_de_1967.pdf. (2012. 11. 24.) 
1267

 BRUNEAU, Thomas Charles: Government and Politics, The Executive. In: A Country Study: Paraguay, 

1988. (1. bekezdés) URL: http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+py0089) (2012. 11. 

24.) 

http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Paraguay.pdf
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+py0089)
http://www.mult-kor.hu/
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=3646
http://www.historyofnations.net/
http://www.historyofnations.net/southamerica/paraguay.html
http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://www.info-regenten.de/regent/regent-e/paraguay.htm
http://www.tsje.gov.py/descargar.php?a=pdf/constitucion_de_1967.pdf
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+py0089)


379 
 

alelnöki hivatal sem létezett.
1268

 Az elnök viszont az 1967-es alkotmány 79. és 181. cikke 

alapján, meghatározott feltételekkel ostromállapotot
1269

hirdethetett, melynek idején az államfő 

figyelmen kívül hagyhatta az alaptörvényben foglalt jogokat és kötelezettségeket.
1270

 

Stroessner diktatúrájának alapját éppen a háromhavonta megújított
1271

ostromállapot jelentette, 

melyet Paraguay fővárosában, Asunciónban például egészen 1987-ig tartott fenn.
1272

 

Stroessnert végül ugyanazzal a módszerrel távolították el az elnöki székből, ahogy 

egykor odakerült: régi ellenfele, Andrés Rodríguez 1989-ben puccsal buktatta meg.
1273

 1992-

ben új alkotmányt fogadtak el Paraguayban, majd egy év múltán megtartották az ország 

függetlenné válása óta az első demokratikusnak nevezhető választásokat.
1274

 Ekkor a 

Colorado Párt jelöltje, a magyar családi gyökerekkel rendelkező Juan Carlos Wasmosy 

szerezte meg az államfői tisztséget, aki 1998-ig volt hatalmon.”
1275

 

Az 1992-es alkotmány a Stroessneréhez hasonló diktatúra kiépítésének elkerülése 

érdekében már kizárta az elnök újraválasztásának lehetőségét.
1276

 Ennek visszaállítására 

azonban még az elmúlt néhány évben is történtek – végül sikertelenül záruló – kísérletek. 

2006. október 13-án az akkori elnök, Nicanor Duarte Frutos nyújtott be erre vonatkozóan 

alkotmánymódosítási javaslatot.
1277

 Próbálkozása nem járt eredménnyel. 2011. július 13-án 

pedig a Frutos utódával,
1278

a hat évtizede regnáló Colorado Párt hegemóniáját 2008-ban, a 
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Kereszténydemokrata Párt színeiben megtörő
1279

Fernando Lugóval szimpatizáló baloldali 

erők
1280

kezdtek aláírásgyűjtésbe az újraválaszthatóság visszaállítása érdekében. Az alkotmány 

módosítására tett újabb javaslatot a szenátus egyhangúlag szavazta le.
1281

 

Érdemes ugyanakkor kitérni arra is, hogy Paraguayban miként szűnhet meg a 

végrehajtó hatalom megbízatása. Az 1992-es alkotmány elfogadása óta a leggyakoribb eset 

az, amikor az elnök az alkotmányban rögzített ötéves ciklus
1282

lejártával távozik. Az államfő 

megbízatása megszűnhet abban az esetben is, ha ciklus közben nyújtja be a lemondását, ezt 

azonban a kongresszusnak el kell fogadnia.
1283

 Az elnök mandátumát cselekvőképtelensége, 

illetve halála esetén is elveszti. Mindezek mellett van még egy lehetőség, amelynek részletes 

magyarázatát – főként az elmúlt évek belpolitikai történései miatt – különösen fontosnak 

tarthatjuk. 

A hatályos alkotmány 225. cikke rendelkezik az Egyesült Államok alkotmányából 

impeachment-ként ismert, a paraguayi alaptörvényben „juicio político-nak” nevezett speciális 

eljárás feltételeiről.
1284

 Ennek lényege, hogy az elnök és az alelnök mellett az alkotmány által 

megnevezett tisztségviselők is elmozdíthatók hivatalukból, amennyiben elmulasztották, vagy 

különösen rosszul teljesítették hivatali kötelezettségeiket, továbbá hivatali visszaélést, netán 

egyéb közösség elleni bűncselekményt követtek el.
1285

 A kongresszus alsóháza a „juicio 

político-ban” vádhatóságként működik, és kétharmados többséggel kell döntenie az eljárás 

megindításáról.
1286

 A szenátus ezt követően szintén kétharmados többséggel állapíthatja meg 
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a közjogi felelősséget.
1287

 A felsőház büntetésként hivatalvesztésre ítélheti az érintett 

tisztségviselőt.
1288

 

Mindezek viszonylagos aktualitását az adja, hogy a fentiekben már említett Lugót 

2012 júniusában ilyen eljárással fosztották meg elnöki székétől.
1289

 Június 15-én ugyanis több 

mint kétszáz rendőr akarta kizavarni Curuguaty-ban, a konzervatív Colorado Párt ex-

szenátorának, Blas Riquelmének a tulajdonában lévő területekről az ott letelepedett száz 

családot, akik maguknak földterületet követeltek.”
1290

 A fegyveres összecsapásban tizenheten 

életüket vesztették, nyolcvanan pedig megsebesültek.
1291

 A történtek után a Liberális Párt 

csatlakozott a Colorado Párt által benyújtott, impeachment eljárást kezdeményező 

javaslathoz.
1292

 Lugót azzal vádolták, hogy erős pozíciója birtokában hanyagul és felelőtlenül 

ténykedett, ennek nyomán pedig a káosz, valamint a politikai instabilitás vált jellemzővé 

Paraguayban, ami állandó konfrontációkhoz, Curuguaty-ban tizenhét ember halálához 

vezetett.
1293

 Lugo helyét a korábbi alelnök, Federico Franco vette át, aki a 2013-as 

elnökválasztásokig maradt hivatalban.
1294

 

A jelenlegi elnök, Horacio Cartes azonban a térség elnök-személyiségeihez hasonlóan 

ugyancsak erős egyéniség, aki kedveli a hatalmat, és e szenvedélyének a térség hiányos 

demokratikus hagyományai és ingatag alkotmányos talapzata miatt ebben a jobb sorsra 

érdemes országban is gátlás nélkül élhet. A 2018-ban esedékes váltást megelőzendő a 

szenátus 2017. április 1-én (beszédes dátummal) eltörölte az elnök újraválaszthatósági 

tilalmát, ami heves tiltakozásokat váltott ki a lakosságból.
1295
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A döntést természetesen népszavazásnak kell megerősítenie, de amidőn mi ezen a 

ponton az országtól elbúcsúzunk, még nem világos, hogy e referendum – ha lebonyolítódik – 

milyen eredménnyel fog járni. 

Mielőtt azonban elhagyjuk Paraguay lankáit, talán feleleveníthetünk néhány 

érdekességet az alkotmányból, először is annak preambulumából. „A paraguayi lakosság az 

Alkotmányozó Nemzetgyűlésben összegyűlt törvényes képviselői révén, Istent segítségül 

híva, elismerve az emberi méltóságot, biztosítva a szabadságot, az egyenlőséget és az 

igazságosságot, újra felállítva a köztársasági, képviseleti és többségi demokrácia elveit, 

megerősítve a nemzeti szuverenitást és függetlenséget, egyesítve a nemzeti közösséget, jelen 

Alkotmányt kiadja és kihirdeti.”
1296

 

Az alkotmány kimondja, hogy az ország „örökre szabad és független. Egységes, 

oszthatatlan, decentralizált szociális jogállam, ahogy a jelen Alkotmányban és a törvényekben 

rögzítve van. A Paraguayi Köztársaság a képviseleti, részvételi és többségi demokráciát 

fogadja el kormányzatául, mely az emberi méltóság elismerésén alapul.”
1297

Paraguay 

elfogadja a népszuverenitás elvét
1298

és azt, hogy „a kormányzás a törvényhozó, végrehajtó és 

bírói hatalom szétválasztásának, egyensúlyának, koordinációjának és kölcsönös 

ellenőrzésének rendszere által valósul meg.”
1299

 

Érdemes figyelmet fordítani az alkotmány V. fejezetére, mely „A bennszülött 

népekről” címet viseli. A Paraguayi Köztársaság elismeri e csoportok jelenlétét az államban, 

valamint jogukat az etnikai identitásuk megőrzésére és fejlesztésére, politikai, társadalmi, 

gazdasági, kulturális és vallási jogaik gyakorlására.
1300

 

A Paraguayi Köztársaságban a végrehajtó hatalmat az elnök gyakorolja.”
1301

 „Az 

elnök és az alelnök maximum öt évig tölti be hivatalát augusztus 15-étől a következő 

választásig. Semmilyen esetben sem kerülhet sor újraválasztásra. Egyedül az alelnök 

választható meg elnökké, ha az elnök a választások előtt hat hónappal vált meg hivatalától. 

Aki, mint jeleztük, alelnökként az elnöki hivatalt több mint tizenkét hónapig tölti be, nem 

választható meg elnökké. 

Az elnököt és az alelnököt együtt és közvetlenül a nép választja meg egyszerű 

többséggel az általános választásokon, amelyet a hatályban levő alkotmányos rendelkezésben 

meghatározott idő lejárta előtti 90. és 120. nap közötti időpontban tartanak. 
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Abban az esetben, ha azon a napon, amikor az elnök és az alelnök átveszi a hivatalt, 

személyük nincs beiktatva az alkotmányban meghatározott módon, vagy a választások 

érvénytelenek, a hivatalt betöltő elnök a Legfelső Bíróság elnökének adja mandátumát, aki a 

hivatal átruházásáig bírói funkcióit szüneteltetve látja el a feladatot. 

Az elnök és az alelnök a Kongresszus előtt veszi át hivatali pozícióját, esküt vagy 

fogadalmat téve az alkotmányos feladatai hű és hazafiúi ellátására. Ha a kitűzött napon a 

Kongresszus nem határozatképes, a szertartás a Legfelső Bíróság előtt zajlik.
1302

 

A megválasztott alelnök veszi át és tölti be az elnöki hivatalt, amíg le nem telik az 

alkotmányban meghatározott időtartam, amennyiben a hivatal az elnök személyének 

kihirdetése előtt vagy után üres marad. 

Ha az alelnök helye megüresedik az alkotmányban meghatározott időtartam első 

három évére, új választásokat írnak ki a hely betöltésére. Ha ugyanez az eset állna fenn a 

következő két évben is, a Kongresszus abszolút többséggel kijelöli azt a személyt, aki betölti 

a hivatalt a fennmaradó időszakra.”
1303

 

Úgy véljük, az idézett szabályok – akár e legutóbbi is – méltóak a figyelemre, és talán 

közelebb kerülünk e rendelkezések indokaihoz, ha még egy utolsó pillanatra felidézzük az 

elnökváltások modern históriáját. 

Mint említettük, Paraguayt a XIX. század végéig és a XX. században politikai csaták, 

polgárháborúk és államcsínyek jellemezték. 1936-ban az ún. febristák vezetője, Rafael Franco 

ezredes ragadta magához a hatalmat, akit 1937-ben meg is buktattak. 1939-ben José Felix 

Estorrigabia tábornokot, a háború hősét választották meg államelnökké, ám ő 1940-ben 

meghalt, és az országot ezután 1954-ig diktátorok sora kormányozta. 1954-ben történt, hogy 

Alfredo Stroessner Matiauda került hatalomra, akinek „tekintélyuralmi rezsimje” sok nácinak 

adott otthont a II. világháború után. Stroessnert katonai főparancsnoka, Rodríguez buktatta 

meg.
1304

 

Az 1992-es, jelenleg hatályban levő alkotmány elfogadása utáni első szabadon 

választott civil elnök, mint jeleztük, az Asosion Nacional Republicana jelöltje, a magyar 

származású Juan Carlos Wasmosy Monti volt, akit kilenc induló közül 39,91%-kal választott 

meg a nép.
1305

1998-ban két induló közül a hasonló pártszínű Raúl Cubas Grau a szavazatok 

55,4%-val lett elnök.
1306
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1999. március 23-án kegyetlen esemény rázta meg Paraguayt, a máig házi őrizetben 

levő Lino Oviedo tábornok meggyilkolta Luis María Argañat, Paraguay alelnökét. Ezért 

2000-ben új alelnökválasztásra került sor, melyen Julio César Franco győzött 49,64%-

kal.
1307

2003-ban Nicanor Duarte 37,1%-kal, 2008-ban pedig a már sokszor említett Fernando 

Lugo, az Alianza Patriotica para el Cambio (Hazafias Szövetség a Változásért) nevű párt 

jelöltje 40,9%-kal nyerte meg a választást. 

Fernando Lugo elnök San Pedro egyházmegye egykori püspöke volt, ám miután 

bejelentette, hogy indul a 2008-as választásokon, a Vatikán felfüggesztette hivatalából. Lugo 

nyilvánosan jelentette ki, hogy nem tűri tovább a „pap-létet”, és politikai babérokra tör, XVI. 

Benedek pápa áldását segítségül híva.
1308

 A Vatikán aggodalommal nézte Lugo „tanításait”, 

melyeket elsősorban nemcsak a baloldaliság, hanem a marxista társadalomkritika és szociális 

tanítás keverékeként létrejött „felszabadítás-teológia” alakított, márpedig ennek elterjedése 

végső soron egyházszakadáshoz vezethetett volna.
1309

 

Lugo megnyerte ugyan a választásokat, ám súlyos egészségügyi gondokkal küzdött, 

daganatos betegsége szinte lehetetlenné tette a kormányzást. Az ellenzéki erők Federico 

Franco alelnököt kívánták az elnöki székbe ültetni.
1310

Mint láttuk, ez a törekvés végül 2012-

ben vezetett sikerre. 

A siker azonban időszakosnak bizonyult, hiszen a dél-amerikai országok tiltakoztak 

Lugo leváltása ellen – egy évvel mandátuma lejárta előtt –, s az ország tagságát 

felfüggesztették a latin-amerikai integrációs szervezetekben. A 2013-ban lezajlott 

választásokon azután újból visszatért a hatalomba az országot korábban hat évtizeden át 

irányító Colorado párt. A baloldal gyengén szerepelt, így Efrain Alegrével szemben Horacio 

Cartes elnök és alelnöke, Juan Afara állhatott a végrehajtó hatalom élére. Az új elnök 

vagyonos üzletember, aki – az országban szokásos szavazatvásárlással is élve – ugyancsak a 

szegények voksainak köszönheti posztját. 

Senki sem olyan különleges személyiség és kivételes elnök azonban – a paraguayi 

Cartes elődjét, a püspökből lett elnököt, Lugót is ideértve –, mint Uruguay 2015-ig hivatalban 

volt elnöke, a rendkívüli jellem és meghatározó egyéniség, a már életében legendás Jose 

Mujica. Mielőtt róla szólnánk, vessünk egy pillantást az országra és elnökválasztási 

szabályaira. 
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Uruguay Dél-Amerika egyik legkisebb független országa (Suriname után a második 

legkisebb). Hivatalos neve Uruguayi Keleti Köztársaság, spanyolul: República Oriental del 

Uruguay. Fővárosa Montevideo, ahol a végrehajtó hatalom székhelye is található, hivatalos 

nyelve a spanyol, holott egykoron a portugál nyelvű Brazíliáról vált le. 

1967-ben született meg Uruguay jelenlegi alkotmánya, mely erős elnöki tisztséget 

vezetett be a törvényhozó és a bírói hatalom ellensúlyozásának érdekében. Az elnököt, aki 

kormányfő és egyben államfő is, ötéves időszakra választják az alelnökkel egyetemben.
1311

  

Az elnök a végrehajtó hatalom megtestesítője, míg a törvényhozó hatalmat Uruguay 

kétkamarás törvényhozása gyakorolja.  

Az államfő közvetlen választással nyeri el tisztségét közösen az alelnökkel, aki a 

törvényhozó hatalom integrációjáért felelős, ugyanakkor az államfőt ideiglenesen vagy akár 

huzamosabb ideig is helyettesítheti, feladatait elláthatja.  

Ha egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok abszolút többségét, második forduló 

kerül sorra. Ebben a körben, melyet balotaje-nek neveznek, az első két legtöbb szavazatot 

szerzett jelölt indul, és az nyer, aki a végén több szavazatot gyűjt be.
1312

 Az államfő 

közvetlenül újra nem választható. 

Ahhoz, hogy valaki választható legyen, két feltételnek kell megfelelnie: betöltött 35. 

életév, továbbá cselekvőképes természetes állampolgárnak (helyben születettnek) kell lennie. 

Az államfő legfőbb feladatait, szerepét az aktuális uruguayi alkotmány 168. szakasza 

tartalmazza.
1313

Mielőtt erre rátekintünk, érdemes néhány sorban végigfutnunk az ország 

közjogtörténetén. 

Uruguay 1828-ban függetlenedett Brazíliától. A függetlenedés után a megerősödő 

helyi hatalmakból két párt alakult ki: a Colorado Párt és a National (Blanco) Párt. Az első 

alkotmányt 1830-ban fogadták el. A 19. századot röviden a környező államok beavatkozásai, 

az európai bevándorlók nagy hulláma, valamint viszonylagos gazdasági növekedés mellett 

politikai ingadozás jellemezte. A modern politikai fejlődés igazán az 1903 és 1907, valamint 

az 1911 és 1915 között hatalmon lévő Jose Batlle y Ordoñez elnök ideje alatt indult el.
1314

 

1966-ban a gazdasági és szociális nehézségek alkotmánymódosításokig vezettek, az új 

alkotmány 1967-ben született meg. 1973-ban a fokozódó gazdasági és politikai zűrzavarban a 

katonai erők bezáratták a Kongresszust, és katonai uralmat vezettek be, melyet az emberi 

jogok durva elfojtása jellemzett. A katonai hatalom által kidolgozott alkotmányt az 1980-ban 
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tartott népszavazás elutasította. A népszavazást követően a katonai hatalom bejelentette, hogy 

visszafordulnak a polgári szabályok felé. A nemzeti választásokon, 1984-ben a Colorado párt 

vezetője, Julio Maria Sanguinetti nyerte el az elnöki pozíciót. Ezt követően konszolidálódott a 

helyzet, az ország újra a demokratizálás irányába fordult.
1315

 

Az alkotmány szerint minden Uruguayban anyakönyvezett uruguayi állampolgár, aki 

elmúlt 18 éves, szavazati joggal rendelkezik, és egyben választható. Az alkotmány 151. cikke, 

mint jeleztük, rögzíti azt is, hogy a passzív választójog feltétele továbbá az elnök és 

elnökhelyettes esetében, hogy a jelölt betöltse 35. életévét. (Minden olyan külföldi 

állampolgár is szavazhat, aki legalább 15 éve igazoltan él Uruguayban, rendelkezik állandó 

lakcímmel, büntetlen előéletű, és tulajdonnal rendelkezik az országban). A választás 

állampolgári kötelezettség, nem csupán lehetőség, amivel élni lehet. 

A választásokat minden ötödik év októberének utolsó vasárnapján tartják.
1316

 

Különlegessége a rendszernek, hogy kombinálja az elnökválasztásokat és az általános 

választásokat.
1317

Az elnökjelölteket a politikai pártok választják belső választásokon, 

amelyekben a jelöltállításhoz 2/3-os többségre van szükség. Minden párt csak egy jelöltet 

állíthat. 

Az elnök újraválasztható, de ehhez öt évnek el kell telnie távozása után, ez az 

alelnökre nem vonatkozik az elnökségi pozíció betöltését illetően (az alelnöki pozíció újra-

betöltésére azonban igen), ő a helyettesi tisztégének lejárta után azonnal betöltheti az elnöki 

tisztséget, amennyiben a választásokon jelölik, és megválasztják. Ugyanakkor az a helyettes 

alelnök, vagy más állampolgár, aki az elnöki posztot, annak végleges megüresedése miatt, 

több mint egy éven át betölti, szintén csak öt év eltelte után válik újra választhatóvá.
1318

 

A korábbi törvényhozási és elnökválasztást 2009. október 25-én tartották meg, mely 

egy népszavazással is kiegészült. A referendumon a választók két kérdésről dönthettek: 

eltöröljék-e az 1973-1985 közötti katonai diktatúra jogsértéseinek elkövetőire vonatkozó 

amnesztiatörvényt és megadják-e a külföldön élő uruguayiak számára a választójogot.
1319

 

Uruguay – hasonlóan a latin-amerikai országok egy részéhez – ma baloldali kormány 

által irányított demokrácia. Az 1967-es alkotmány által megerősített prezidenciális 
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kormányforma minden fogalmi követelménye teljesül elméletben, mert a hatalmi ágak erősen 

elkülönülnek, és az elnök a „fékek és egyensúlyok” mellett kormányozza az országot. 

Uruguay történelme során azonban van példa a demokrácia elveinek sutba dobására is, 

mint 1973 és 1985 között, amikor egy katonai elfojtó hatalom irányította az országot. 

Uruguayban a függetlenedés óta kialakult két párt meghatározó a politikai színtéren. A Blanco 

párt eddig két alkalommal került hatalomra, a többi periódusban a Colorado párt 

kormányzott.
1320

 Az utolsó két periódusban a Frente Amplio párt jelöltje volt kormányon. 

A 2009-es választásokat az akkor 74 éves José "Pepe" Mujica nyerte, a Frente Amplio 

párt színeiben,
1321

alelnöke Danilo Saragoza (megbízatásukat 2010. március elsején nyerték 

el). Uruguay ekor megválasztott elnökéről azt tartották, hogy ő volt a világ legszegényebb 

elnöke. Az államfő, aki mindig is szerényen élt, fizetésének 90%-át karitatív szervezeteknek 

adta át, és csak a maradék 10%-ot tartotta meg – azaz körülbelül 900 eurót –, mert az felelt 

meg egy általános uruguayi munkabérnek. Mindemellett az uruguayi elnök elhatározta, hogy 

a mandátuma végén járó tiszteletdíjból (Uruguayban nem lehet elnöknek lenni kétszer egymás 

után) iskolát fog építtetni. Nincs szüksége a fizetésére, így is bőven megtermeli, amire igényt 

tart – szokta mondani. Megválasztása után nem költözött be az elnöki palotába, hanem 

fenntartotta azt a hajléktalanok számára, ha nagyon rossz idő esetén betelnének a 

hajléktalanszállók. Az elnök – aki szegény parasztcsaládból származik – és a felesége egy 

viszonylag szerény zöldségfarmból teremtették elő napi betevőjüket.
1322

 

Mujica 2015-ben hivatalba lépett utódja – aki egyben elődje is volt – ugyancsak színes 

egyéniség. Az eredetileg orvos végzettségű Tabaré Vázquez mindig is szocialista volt, 

Montevideo polgármestereként is szolgált. Korábban kétszer is indult az elnökválasztásokon, 

de csak 2004-ben szerezte meg a szavazatok 50,45 százalékát. 2005-től 2010-ig tartó 

elnöksége idején kilépett pártjából,
1323

a szocialista pártból, és miután az uruguayi alkotmány 

nem teszi lehetővé az azonnali újraindulást, 2010-ben visszavonult, de – tekintve, hogy 

utódja, Mujica sem indulhatott újra (nem is akart volna) – a 2014-es választásokon újból 

megmérette magát, és ezúttal ismét nyert (a jobboldali Luis Lacalle Pouval szemben).
1324
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Tabaré Vázquez beiktatására 2015 tavaszán került sor. A beiktatás kedvező 

körülmények között vált esedékessé. Ezekben az időkben a viharfelhők ugyanis mintha 

eltűnni látszanának Uruguay egén. Az ország mai állapota biztató. Politikai és gazdasági 

stabilitása miatt, valamint a magas életminőség okán gyakran "Dél-Amerika Svájcaként" 

emlegetik. A Transparency International szerint Uruguay a második legkevésbé korrupt 

ország egész Dél-Amerikában; a Reader’s Digest szerint az ország benne van a bolygó tíz 

"legélhetőbb és legzöldebb" államában; az ország világelső volt abban az akcióban, melynek 

során minden iskolás ingyen laptopot és vezeték nélküli internet-hozzáférést kapott; a 2010-es 

Latinobarómetro felmérése szerint pedig egész Dél-Amerikában az uruguayiak a 

legelégedettebbek a demokrácia működésével. 

Ami azt illeti, a lakosság elégedettsége Venezuelában korántsem ilyen magas, sőt 

joggal és szörnyűen alacsony,  bár az ország elnöke ott is különc személyiség, Nicolás 

Maduro, egykori buszsofőr. De természetesen az alábbiakban nem róla lesz a legtöbb szó, 

hanem elődjéről, az egykor nála is különösebb Hugo Chavezről. 

A Venezuelai Bolivári Köztársaság szövetségi állam.
1325

 Államformája köztársaság, 

kormányzati rendszere prezidenciálisnak mondja magát,
1326

de ez nem ilyen egyszerű, mint 

majd látni fogjuk. 

A dél-amerikai kontinens északi részén
1327

elhelyezkedő ország nemcsak geológiai 

helyzeténél fogva határozza meg a térség politikai arculatát, hanem gazdasági potenciáljával 

is.
1328

 Fontos kérdés ezért, hogy az ország vezetése, s ezzel együtt a végrehajtó hatalom 

miként definiálható Venezuelában.  

 Az elnöki rendszerek többsége Latin-Amerikában koncentrálódik,
1329

mintájuk az 

Amerikai Egyesült Államok.
1330

 A prezidenciális forma általános és sajátos elemei egyaránt 

megmutatkoznak Venezuelában, s ez történelmi okokra vezethető vissza. A térség többi 

államához hasonlóan számos katonai puccs és diktátor határozta meg az ország 

történelmét.
1331
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A ma is működő struktúrát Sartori az egyik legstabilabb latin-amerikai rendszernek 

nevezi mégis, mely 1958-tól jött létre.
1332

 A politika sosem független a végrehajtó hatalomtól. 

Jól szemlélteti ezt, hogy Venezuelában azért is maradhatott stabil, és máig működő a 

prezidenciális rendszer, mert pártrendszere 1998-ig erősen bipoláris volt.
1333

 Két párt 

dominálta a politikai színteret, s váltották jelöltjeik egymást az elnöki székben.
1334

 A már 

említett gazdasági potenciál szintén meghatározó a térség életében, s erre Sartori is 

rámutat.
1335

 A prosperáló gazdasági lehetőségek után az 1980-as évektől a válság jelei 

mutatkoztak.
1336

 

A stabilnak tűnő rendszeren 1992-ben erős törés keletkezett. Hugó Chávez, akkor még 

szolgáló katonatisztként kísérelt meg puccsot végrehajtani Carlos Andrés Pérez elnök
1337

 

ellen, sikertelenül.
1338

 Venezuela újkori, s napjainkig meghatározó fordulata volt ez az 

esemény. A jelenleg is hatályban lévő alkotmány
1339

 Chávez nevéhez fűződik: az új 

alaptörvényt 1998-as megválasztását követően fogadta el a venezuelai alkotmányozó 

nemzetgyűlés.
1340

 Az alkotmány értelmében
1341

a végrehajtó hatalom gyakorlói az elnök, az 

ügyvezető alelnök, a miniszterek és más tisztviselők. 

Az alkotmány maga is kimondja magáról, hogy a „legfőbb törvény”.
1342

 A 

legfontosabb forrásként ezért a „bolivári alkotmányként” ismertté vált jogszabályra lehet 

hivatkozni, mely a korábbiakhoz képest számos változást eredményezett.
1343

 A végrehajtó 
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hatalom szempontjából a hatályos alkotmányban új elem, hogy a választott tisztviselőket, s 

így az elnököt is, visszahívhatóvá tette,
1344

valamint az elnöki ciklust a korábbi öt évről hatra 

növelte.
1345

  

A szövetégi köztársaság vezetője az elnök, akit az alkotmány értelmében korlátlanul 

újraválaszthatnak.
1346

 Ő egyszemélyben államfő és a végrehajtó hatalom feje, utóbbi 

minőségében irányítja a kormány működését.
1347

 Az alkotmány részletesen szabályozza 

továbbá a választhatóságának feltételeit is.
1348

 

A prezidenciális rendszerek fontos ismérve, hogy az elnök személyéről a 

választópolgárok közvetlenül döntenek. Ez alól Venezuela sem kivétel, általános és egyenlő 

választójogon alapuló közvetlen és titkos elnökválasztásokat tartanak.
1349

Az elnöki ciklus 

egységesen hat év.
1350

 Ezzel Venezuela a mezőny legszélén helyezkedik el az elnöki ciklusok 

idejét tekintve.
1351

 

Ezen elnöki poszt másfél évtizedig szinte összeforrt Hugo Chávez nevével. Az 

összeforrást számos intézkedés segítette elő, mely az ő nevéhez volt köthető. 2009-et 

megelőzően az alkotmány értelmében egy személy legfeljebb két cikluson át tölthette be a 

posztot,
1352

 még korábban pedig az alkotmány tíz év szünetet követelt meg az egyes hivatali 

idők között.
1353

 

Mivel Chávez ekkoriban már második mandátumát töltötte, így alkotmánymódosítást 

kezdeményezett ennek megváltoztatására.
1354

 2007-ben tartottak népszavazást a kérdésről 

először, mely sikertelenül zárult számára,
1355

végül a 2009-ben megismételt 
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szavazás
1356

megadta a lehetőségét a korlátlan újraválasztásnak.
1357

 Így fordulhatott elő, hogy 

2012-ben újra indult az elnökségért, harmadik megbízásának is nekikezdve.
1358

 

Az alkotmány szerint a megválasztott elnök a Nemzetgyűlés előtt teszi le esküjét, 

akadályoztatása esetén a Legfelső Bíróság előtt is megteheti ezt később.
1359

 Az elnöki 

megbízatás megszűnhet az alkotmány értelmében halállal, lemondással, a Legfelső Bíróság 

felmentő határozata alapján, valamint maradandó szellemi vagy fizikai fogyatékosság miatt, 

amelyet kijelölt orvosi bizottság hitelesíttet a Legfelső Bírósággal a Nemzetgyűléssel 

egyetértésben.
1360

 Abban az esetben, amennyiben az elnök a lemondással él,
1361

lehetőség van 

arra, hogy népszavazás útján a választópolgárok visszahívják.
1362

 

Az alkotmány a hatéves ciklust nagyon figyelemre méltó módon – de más latin-

amerikai országokhoz hasonlóan – két részre bontja, amennyiben az elnök egy ponton túl 

képtelen ellátni feladatait a továbbiakban. Ha hivatalának első négy évében következik ez be, 

akkor helyét az alelnök veszi át, de nyomban, azaz harminc napon belül új választást tartanak, 

ha viszont mandátumának utolsó két évében történik hasonló, akkor a feladatait a teljes ciklus 

hátralevő idejére az alelnök veszi át.
1363

 

Abban az esetben, ha az elnök csupán ideiglenesen nem tudja ellátni hivatalát, helyét 

az alelnök veszi át kilencven napra, mely időtartamot a Nemzetgyűlés további kilencven 

nappal hosszabbíthat meg. Ha a körülmény ezen túlmenően is fennáll, akkor a Nemzetgyűlés 

minősített többséggel dönt arról, hogy a kialakult állapotot véglegesnek tekinti-e.
1364
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Latin-Amerikában megszokott az alkotmány azon rendelkezése, mely az elnöknek az 

ország területétől – ez esetben – öt napon túli távollétét a képviselők vagy egy erre a célra 

felállított bizottság engedélyéhez köti.
1365

 

A maga részérő sokat utazott néhai Chavez elnök alkalmas volt arra, hogy politikai 

érdeklődésünket magára vonja, alkotmányjogi érdeklődésünk középpontjába azonban 

egyértelműen az alelnöki tisztséget kell helyeznünk. 

Az ügyvezető alelnök a végrehajtó szervek irányításában és koordinálásban közvetlen 

szerepet tölt be.
1366

 Az alelnöki tisztség a korábbi alkotmányban is megjelent már.
1367

 Ahogy 

láthattuk, az elnök esetleges akadályoztatása esetén fontos szerephez jut, személyéhez 

ugyanazok a feltételek fűződnek, mint az elnökéhez.
1368

 Megbízatása az elnöki kinevezéssel 

jön létre és a felmentéssel szűnik meg.
1369

 

Igen ám, csakhogy az alkotmánnyal összhangban bizalmatlansági indítvány nyújtható 

be ellene. Ehhez a képviselők kétharmadának egyöntetű szavazata szükséges. A posztjától így 

automatikusan megfosztott alelnök a továbbiakban, a ciklus ideje alatt nem töltheti be újra a 

tisztséget, továbbá nem lehet a kormány tagja sem.  Ha a ciklus alatt háromszor is megvonják 

a bizalmat az alelnököktől, akkor az elnöknek jogában áll a Nemzetgyűlést feloszlatni, 

kivételt képez ez alól az utolsó év, amikor ez a jogköre korlátozott.
1370

 

Mindezen rendelkezések alapján a rendszert – parlamentáris vonásai miatt – fél-

elnökinek kell tartanunk, amelyben az alelnök – az eredeti, 1958-as francia szerkezetnek 

megfeleltetve – egyfajta miniszterelnökként funkcionál. 

A következő szint a kormány. Jogállása kevésbé szabályozott az előző két poszthoz 

képest. Tagjai, azaz a miniszterek közvetlenül függnek az elnöktől, hiszen ő nevezi ki és 

menti fel őket.
1371

 A pozíció betöltésének feltételei részletesen szabályozottak az 

alkotmányban.
1372
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Az elnöki rendszerek sajátos jellemzője, hogy mivel a végrehajtó hatalmat a nép 

választja, így a bizalmat nem lehet megvonni a kormánytól. Venezuelában ez másképp van. 

Az alelnöki tisztséggel összhangban a kormány tagjai ellen szintén bizalmatlansági indítvány 

nyújtható be. Ehhez a képviselők háromötöde szükséges. Az így leváltott miniszter a ciklus 

ideje alatt nem lehet alelnök, és nem tölthet be más kormánytisztséget sem.
1373

  

Venezuelában komoly kérdéssé váét a végrehajtó hatalom, ezen belüli az elnök 

megbízatásának az ideje. Bár az évtizedeken át tartó kétpárti kormányzás jól működött,
1374

 

Hugo Chávez politikai szerepvállalása alapjaiban alakította át a kétszereplős palettát. 

A néhai elnök céljait legtöbbször az alkotmány módosításán keresztül kívánta 

megvalósítani. Már 1988-as hatalomra kerülésétől elsődleges célja volt egy új alkotmány 

elfogadása. Ez Venezuela történelmében viszonylag gyakorinak mondható. Az állam 

megalapítása, 1811 és 1961 között az országnak 26 különböző alkotmánya volt. Az 1961-es, 

leghosszabb ideig (37 évig) hatályos alkotmányt az 1999. december 15-én népszavazással is 

megerősített alaptörvény váltotta fel, amely több lényeges változtatást is bevezetett. Többek 

között – mint jeleztük – az állam hivatalos nevét Venezuelai Köztársaságról Venezuelai 

Bolivári Köztársaságra változtatta, valamint ötről hat évre emelte a köztársasági elnök 

mandátumának hosszát
1375

 

Az alkotmány első kilenc cikke, valamint az emberi jogokról szóló cikkei 

meghatározzák Venezuela államformáját, lefektetik az ország legfontosabb célkitűzéseit, 

biztosítják az alapvető emberi jogokat. A dokumentum 4. cikke kimondja, hogy Venezuela 

decentralizált szövetségi állam.
1376

 

Az alkotmány az országot demokratikus és szociális államként határozza meg, a jog és 

az igazságosság államaként, amely olyan értékekkel rendelkezik, mint „az élet, szabadság, 

igazságosság, egyenlőség, szolidaritás, demokrácia, társadalmi felelősség, az emberi jogok 

elsőbbsége, és az etnikai és politikai többelvűség.”
1377

Az alkotmány kifejezetten kimondja, 

hogy az ország a jog és az igazságosság állama.
1378

Az alaptörvény 1. cikkének első része 

kijelenti, hogy „a Venezuelai Bolivári Köztársaság visszavonhatatlanul szabad és 
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független”.
1379

 Az országnak demokratikusan választott, felelős kormánya és politikai szervei 

vannak, melyek mandátumai visszavonhatóak.
1380

 

Ez utóbbi szabály a legutóbbi alkotmánymódosítások nyomán került a szövegbe. Erről 

a módosításról alább szólunk még, de előbb lássuk az állam jellegére vonatkozó 

rendelkezéseket.
1381

Az alaptörvény papíron garantálja, hogy a törvény előtt minden ember 

egyenlő, tiltja a faji, nemi, felekezeti vagy szociális alapon való megkülönböztetést, melynek 

jogi és adminisztratív feltételeit törvény biztosítja.
1382

 

Az elnök az államfő és az ún. nemzeti végrehajtó is egyben, aki irányítja a kormány 

működését.
1383

Ahhoz, hogy valakit elnökké válasszanak, az szükséges, hogy a jelölt 

venezuelai születésű legyen, és ne legyen másik állampolgársága, elmúlt 30 éves, nem tagja a 

papságnak, nincs elítélve a legfelső bíróság által, és teljesíti az alkotmányban, illetve más 

törvényekben meghatározott egyéb követelményeket.
1384

 

Az elnököt általános választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a törvények 

betartásával kell megválasztani.
1385

A legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt lesz az elnök. 

A megválasztott jelölt ciklusa első évében, január 10-én lép hivatalába, azzal, hogy esküt tesz 

a Nemzetgyűlés előtt, vagy amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, a hivatali 

esküt – mint jeleztük – a Legfelső Bíróság előtt kell letennie.
1386

 

Venezuelában a polgárok rendelkeznek azzal a joggal, hogy amennyiben a 

köztársasági elnököt nem tartják megfelelőnek a posztra, népszavazás eredményeképpen 
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 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela Art. 1. Kinyilvánítja a szabadság, az egyenlőség, az 
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közhatalmat gyakorló szerveken keresztül közvetetten gyakorolnak (Art. 5.). 
1380

 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela Art. 6. 
1381

 Az állam jogrendszerében a legfelsőbb törvény és egyben a jogrend alapja az lkotmány, amelynek hatálya 

alá tartozik minden közhatalmat gyakorló szerv és magánszemély (Constitution of the Bolivarian Republic of 

Venezuela, Art. 7.) Venezuela alkotmánya meghatározza az ország nemzeti zászlaját, himnuszát, jelképeit, ezek 

törvényi szabályozását (Art. 8.). Hivatalos nyelvként a spanyol nyelvet jelöli meg, de kinyilvánítja az őshonos 

nyelvek fontos szerepét is a nemzeti kultúra megőrzésében (Art. 9.). Az alkotmány kijelenti, hogy az állam 

minden egyén számára garantálja az emberi jogok diszkriminációmentes, oszthatatlan és visszavonhatatlan 

gyakorlását. A közhatalmat gyakorló személyek illetve szervek számára kötelezővé teszi az emberi jogok 

tiszteletben tartását és biztosítását, az alkotmánnyal, egyéb törvényekkel, illetve a Venezuela által megkötött 

egyezményekkel összhangban (Art. 19.). 
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 Venezuelai Bolivári Köztársaság alkotmánya (Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Art. 
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visszahívják hivatalából.
1387

 Erre példa a 2004-ben, Chavez elnök mandátumának felénél 

megtartott, az ellenzék által kezdeményezett népszavazás, amelyen azt kérdezték a 

venezuelaiaktól, hogy akarják-e az elnök azonnali távozását. Ekkor – bár csekély 

különbséggel – a nemleges válaszok voltak többségben.
1388

 

Mint utaltunk rá, a jelenleg hatályos, 1999-es alkotmányt megelőző alaptörvény 

szerint az elnöki ciklus öt évig tartott. Az 1998-ban hatalomra került Hugo Chavez elnök 

azonnal új alkotmányt akart. Ennek érdekében népszavazást írt ki a kérdésben, amelyen az 

állampolgárok 92 százaléka egyetértett egy alkotmányozó nemzetgyűlés megalakításával. 

1999-ben összeült a nemzetgyűlés, majd decemberre elkészült a tervezett alkotmány szövege 

is, melyet népszavazáson a venezuelaiak 71,8 százaléka támogatott, így a jelenlegi alkotmány 

1999. december 15-én lépett hatályba. 

Témánk szempontjából a legfontosabb változtatás az volt, hogy az elnöki ciklus 

hosszát ötről hat évre emelte, valamint kimondta, hogy a ciklus lejártát követően a 

köztársasági elnök azonnal és egyszer újraválasztható, egy újabb ciklus erejéig.
1389

 Chavez 

elnök – újraválasztását követően – 2007-ben ismét módosítani kívánt az alkotmányon. A 

tervezett változtatások között szerepelt, hogy az elnöki ciklus határozatlan idejű, az elnök 

újraválaszthatóságának száma pedig korlátlan legyen. A kérdést ismét népszavazásra 

bocsátotta, ekkor azonban az állampolgárok ezt elutasították. 

Hugo Chavez ugyanakkor, „lévén nem az a fajta ember, aki elfogad nemleges 

választ”,
1390

két évvel később egy jól szervezett, széleskörű, az ellenzék szerint azonban 

diktatórikus kampányt követően újabb népszavazást írt ki, de jelentősen változtatott az 

alkotmánymódosítás tervezetén, valamint a feltett kérdés szövegén is. A módosítás egyik 

leglényegesebb eleme volt, hogy már nem csak az elnök, hanem a többi vezető hivatalnok 

esetében is el kívánta törölni az újraválasztásra vonatkozó korlátozásokat. 2009. február 15-én 

a venezuelai állampolgárok 54,4 százaléka támogatta a változtatásokat, így a módosítások 

szerint Venezuelában a köztársasági elnök korlátlan számban újraválasztható lett.
1391

 

Ráadásul 2007-ben a Nemzetgyűlés felhatalmazta az elnököt, hogy rendeletekkel 

kormányozzon, olyan hatalmat adva így az elnök kezébe, amely nem jellemző a 

demokratikusan működő államokban.
1392

 Természetesen Chavez ezt azzal indokolta, hogy így 
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gyorsabban és zökkenőmentesen véghez tudja vinni az országban a szükséges reformokat, 

emellett az elnök tagadta, hogy élete végéig pozíciójában kívánt volna maradni. 

Mint ismert, mégis élete végéig ült az elnöki székben, súlyos betegség vitte el. 

Kevéssel 2012-es újabb újraválasztása után távozott – 2013-as beiktatására már nem 

kerülhetett sor. A széles jogkört biztosító hatalomban Nicolas Maduro ideiglenes államfő 

követte őt, a rákban elhunyt néhai elnök kijelölt utódja. Hivatalosan ő nyerte meg a 

hamarosan kiírt elnökválasztást is, bár a választási csalások nyilvánvalóak voltak. Maduro a 

voksok 50,7 százalékát kapta meg, szemben ellenfelével, a közös ellenzéki jelölt Henrique 

Caprilesszel, akire a jogosultak 49,1 százaléka szavazott.
1393

 

Nem kérdés, hogy a választás a legkevésbé sem volt tiszta, és aligha volt szabad, de 

Maduro elnökségét – és Chavez örökségét – végtére is az idő további távlatából a történelem 

fogja megítélni.
1394

 Mindenesetre a törvényhozási választásokon a venezuelai nép már ítélt, és 

a chavizmus nagy ütést kapott, midőn az ellenzék kétharmados többséghez jutott a 2015. 

december 6-i választáson. A 167-ből 112 mandátumot az ellenzék szerzett meg, igaz, 

szavazatvásárlás miatt három mandátum sorsa sokáig függőben volt, pedig éppen ezek 

kellettek volna a kétharmadhoz. Ami azóta történt, az minden várakozást alulmúlt. 

Visszahívási kísérlet, alkotmányozó gyűlés felállításának kísérlete, a hivatal 

elvesztésétől való félelem által motivált alkotmánykerülő lépések, gazdasági, politikai és 

társadalmi káosz. 

A történet ma már a magyar sajtóban is nyomon követhető. Az események 

ismertetésétől azért tekintünk el, mert a kronológia részben már feldolgozott, részben 

feldolgozható, és a legkevesebb, ami elmondható róla, hogy minden tekintetében átlépte az 

alkotmányos kereteket. 

Midőn ezt írjuk, a venezuelai utcákon hömpölyög a nép, a halottak száma 

befogadhatatlan számokat ér el, az ország a polgárháború felé halad, miközben az alapvető 

élelmiszerekből is hiány van, a gazdaság csődben, a lakosság éhezik és lázad. 
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Ezekben a történelmi órákban akkor járunk el helyesen, ha tárgyilagos elemzések 

helyett ezeken az oldalakon a magunk részéről odébbállunk, és az alábbiakban – amennyire 

lehet, vagy erőnkből telik – az objektivitás egyfajta lehetséges mértékét igyekezve szem előtt 

tartani, immár Közép-Amerika néhány országának sajátos államfőváltásait tekintjük át – a 

következő fejezetben. 

 

 

 

ÁLLAMFŐVÁLTÁS 

NÉHÁNY KÖZÉP-AMERIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN 

(Puerto Rico, Dominikai Köztársaság, Mexikó, Trinidad és Tobago) 

 

 

 Közép-Amerika köztársaságaiban az államfőváltás természetesen elsősorban 

elnökváltást jelent, de a különös helyzetek miatt az államfőváltás általános kategóriájával kell 

dolgoznunk, amint ez az alább következő példából is kiviláglik. 

Puerto Ricóról szólva ugyanis természetesen kormányzóváltásokról kell beszélnünk, 

az ország különleges státusa miatt. Hasonlóképpen különleges a Puerto Ricói államfő helyzete 

is, amiképpen ez természetesen a Puerto Ricói állam helyzetéből is adódik. 

Puerto Rico Társult Szabad Állam (Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Commonwealth of Puerto Rico); a kifejezés azt takarja, hogy az ország az Egyesült Államok 

teljes jogú önkormányzattal rendelkező társult állama, melynek lakosai az USA állampolgárai 

is.
1395

 

A Nyugat-indiai szigetvilágban fekvő Puerto Rico – a Nagy-Antillák négy nagy 

szigete közül a legkisebb – 1898-ban lett az USA birtoka.
1396

 A kezdeti amerikai katonai 

megszállást az 1900-as Foraker-törvény értelmében polgári kormányzat váltotta fel.
1397

 Ekkor 

az államigazgatás legfelsőbb szintjén egy az Egyesült Államok által kijelölt kormányzó állt, őt 

a kabinetfőnök illetve az általa kinevezett Végrehajtótanács (hat észak-amerikai és öt puerto 
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 A Commonwealth kifejezés jelentésárnyalatairól lásd e dolgozat előző részét. 
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 Túlnépesedett terület, hosszú idő óta népesség-kibocsátó, a külföldön élő több mint két és fél millió puerto 

ricoi kevés kivétellel az USA-ban lakik. Két hivatalos nyelve a spanyol és az angol, ennek okai visszavezethetők 

történelmi múltjára. Kolumbusz 1493-ban, második útja során fedezte fel ezt a szigetet, melyet a spanyolok 

1509-ben gyarmatosítottak, majd a Karib-térség legfontosabb katonai támaszpontját alakították itt ki. Az 1868-as 

és 1895-ös függetlenségi felkelés elbukott, de 1897-ben a sziget széles körű autonómiát kapott Spanyolországtól. 

A következő évben zajló amerikai-spanyol háború alatt az amerikaiak megszállták a területet, majd a háborút 

lezáró párizsi békeszerződésben, 1898-ban Puerto Rico az Egyesült Államok birtoka lett. 
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 KERTES Gábor: Puerto Rico politikai rendszere (kézirat, p. 3.) 2001. 
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ricoi tag) segítette. Ebben a sajátos állapotban az állam nem volt független, de jogilag nem 

volt része az Egyesült Államoknak sem. A helyzetet tizenhét évvel később az amerikai 

Kongresszus oldotta meg azzal, hogy elfogadta Puerto Rico Alkotmányát, amely korlátozott 

önkormányzatot biztosított a szigetnek, lakói ezzel együtt az amerikai állampolgárságot is 

elnyerték. A kormányzót ugyanakkor továbbra sem választották, hanem az Egyesült Államok 

elnöke nevezte ki. 

A két világháború között megalakultak a modern értelemben vett politikai szervezetek, 

valamint a különböző érdekeket képviselő politikai pártok is. A két nagyobb irányzat közül az 

egyik a sziget függetlenségét követelte, míg a másik az autonómia kiterjesztését szorgalmazta. 

A következő években a szélesebb autonómiát követelők lehettek elégedettebbek, hiszen 1947-

ben először választottak puerto ricoi kormányzót a sziget élére, 1948-ban Luis Muñoz 

Marín lett Puerto Rico első, már helyben választott kormányfője.
1398

 

1950. június 30-án az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta Puerto Rico Szabad 

Társult Állam jogi státuszát, 1951-ben pedig az amerikai Kongresszus jogot adott Puerto 

Ricónak saját alkotmánya elfogadásához. 1952. március 3-án Puerto Rico megalkotta az 

alkotmányt, majd az Egyesült Államok Kongresszusának július 3-i jóváhagyása után július 

25-én hatályba is léptette. 

Az 1950-ben elnyert a státusz azt jelenti, hogy a sziget az USA külbirtoka, vagyis az 

Egyesült Államokhoz tartozó földrajzi terület, amely annak tagállamain kívül esik, jogilag 

azoktól független, de lakosai mégis amerikai állampolgárok. Ez a jogi helyzet a jelek szerint 

tökéletesen megfelelő a puerto ricoiak számára, s ezt az is bizonyítja, hogy az ország státusát 

az ország lakosai nem kevesebb, mit három referendumon, az 1965-ben, 1993-ban és 1998-

ban megtartott népszavazásokon is egyaránt megerősítették. 

Az 1952-ben elfogadott alkotmány preambulumában a puerto ricoiak 

elkötelezik magukat a demokratikus köztársaság államformája, illetve az általános jólét és 

biztonság, a növekedés biztosítása, az emberi jogok érvényesülése, a kulturális örökség 

gazdagságának megőrzése mellett.
1399

 

Az alkotmány 4. cikkelye alapján a végrehajtó hatalom letéteményese a kormányzó, 

akit a 18. évüket betöltött Puerto Ricó-i állampolgárok közvetlenül választanak meg a 

négyévente megtartott általános választásokon.
1400

 Ezt a napot a törvényhozás határozza meg, 

de általában november első hétfőjét követő keddi napra esik, mint minden amerikai 
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399 
 

tagállamban. A kormányzói tisztséget az a személy töltheti be, aki 35. életévét már betöltötte, 

és a választást megelőző öt év óta amerikai állampolgársággal rendelkezik, illetve puerto ricoi 

lakos. Nincs időkorlátozás a tekintetben, hogy hányszor választható újra. 

A választásokon rendszerint három nagyobb párt jelöltjei indulnak. A három irányzat 

más országokban ritkán előforduló érdekérvényesítési célok alapján különül el. Mindhárom 

párt központi kérdése országuk Egyesült Államokhoz fűződő viszonya. A különböző pártok 

mögött különböző érdekek jelennek meg.
1401

 

Puerto Ricónak az Egyesült Államokhoz fűződő viszonya miatt elengedhetetlen, hogy 

egyetlen múló pillanatra vázoljuk az amerikai elnökválasztás széles körben ismert szabályait, 

jóllehet, a puerto ricoiak nem vesznek részt az amerikai elnök megválasztásában. 

Az Egyesült Államok Alkotmánya második cikkelyében megfogalmazza azokat a 

feltételeket, amelyek az elnöki hivatal betöltéséhez szükségesek.
1402

 Ezek alapján az ország 

első embere az lehet, aki az Egyesült Államok állampolgáraként született (vagy az alkotmány 

elfogadásának pillanatában állampolgársággal bírt), harmincötödik életévét betöltötte, illetve 

az, aki a jelölését megelőző legalább tizennégy évben az Egyesült Államokban élt. Az elmúlt 

években az a kitétel, amely szerint csak született amerikai lehet elnök, viták tárgyává vált. 

Sokan érvelnek amellett, hogy ezt a pontot törölni kellene, mivel számos, az elnökségre 

egyébként alkalmasnak tetsző embert kizár a jelöltségből. Az alkotmány értelmében az 

elnökök négyéves ciklusokban szolgálnak. Az 1951-ben életbe lépett XXII. kiegészítés szerint 

minden elnök legfeljebb két teljes cikluson keresztül maradhat hivatalban, de legtovább tíz 

éven keresztül. 

Az elnök a hivatalát négy éven át tölti be, így elnökválasztásokat négyévente tartanak. 

Az államfőt közvetve választják, az elektori kollégiumon keresztül. Minden állam 

meghatározott számú elektort választ, jelenleg a testület 538 tagú. Az elektorok saját 

államukban gyűlnek össze, és titkos szavazás keretében két személyre szavaznak, akik közül 

                                                 
1401

 A Partido Nuevo Progresista („Új Haladó Párt”) például azért küzd, hogy Puerto Rico az Amerikai Egyesült 

Államok teljes jogú tagállamává válhasson, és mint ötvenegyedik tagállam, hatályba helyezné annak 

alkotmányát is.
1401

 A több autonómiát követelő Partido Independista Puertorriqueño („Puerto Ricó-i 

Függetlenségi Párt”) „csak” a jelenleg az Államok hatáskörébe tartozó kérdéskörökbe kíván nagyobb 

beleszólást, mint a külkapcsolatok, külkereskedelem, vámrendszer, ki- és bevándorlás, honvédelem, de 

megtartaná az amerikai állampolgárságot, társadalombiztosítási rendszert és a szabad belépést az Államok 

piacára. A harmadik párt, a Partido Popular Democrático („Demokratikus Néppárt”) a fennálló helyzet, vagyis a 

szabad társult állami státus fenntartásáért küzd. Ennek előnyei többek között a már említett amerikai 

állampolgárság, az USA pénzneme, vagyis a dollár használata, a közös piac és a nemzetvédelem; hátránya 

viszont a tagállamokat megillető számos kedvezmény hiánya. Puerto Rico lakosainak azonban, úgy fest, ez a 

megoldás a legszimpatikusabb, hiszen évek óta az e párt színeiben indulók kapják a legtöbb voksot a nagy 

számban megjelenő szavazóktól (rendszeresen 80% fölötti a részvételi arány). 
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 NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: Fejezetek az Amerikai Alkotmány történetéből. HVG-ORAC, 2002, p. 156. 

Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya II. cikkely, első szakasz 
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legalább az egyik nem lehet annak az államnak a lakosa. Az a személy lesz az elnök, aki a 

legtöbb szavazatot kapta, abban az esetben, ha ez a szavazatszám a kijelölt elektorok 

összlétszámának a többsége, vagyis a jelölteknek 270 elektori szavazatot kell megszerezniük, 

hogy elnyerjék az elnökséget. Ha ezt egyik jelölt sem éri el, az elnököt a Kongresszus, az 

alelnököt pedig a Szenátus jelöli ki. Az újonnan megválasztott vagy újraválasztott elnököt a 

választásokat követő év januárjának 20. napján iktatják hivatalába (ez általában a Legfelső 

Bíróság elnökének feladata). 

A megválasztás mellett az is pontosan rögzített, hogy az elnök halála, lemondása vagy 

büntetőjogi elmozdítása esetén mely közjogi méltóságok és milyen sorrendben veszik át a 

helyét. A hosszú sor első három tagja az alelnök, az képviselőház elnöke, majd a szenátus 

legidősebb tagja. 

Az amerikai elnökválasztás szabályait azért is érdemes szem előtt tartani, mert e 

szabályok elsődleges mintaként szolgáltak számos közép- és dél-amerikai ország számára. 

Mielőtt azonban ezen országok közül szemügyre vennénk néhányat, vessük tekintetünket egy 

ugyancsak különös helyzetű országra, az államformája melletti elköteleződését már nevében 

is kifejező Dominikai Köztársaságra, mert ez az ország a kormányformáját tekintve 

mindenképpen különleges figyelmet érdemel. 

Ami azt illeti, a térség eme különös államának, a Dominikai Köztársaságnak 

éppenséggel volt alkalma megtapasztalni a különböző intézményi megoldásokat, és azokat 

egyaránt rosszaknak ítélhette meg. 

Az ország történelmi múltja sok elnyomásról, megrázkódtatásról mesél nekünk. 

Függetlenségét először 1844. február 27-én vívta ki a köztársaság államforma kikiáltásakor, 

majd 1844. november 6-án megszületett az első alkotmány is, amelyet az Amerikai Egyesült 

Államok Alkotmányának mintájára hoztak létre. 

Hosszú történelme során a Dominikai Köztársaság állt spanyol, francia, majd amerikai 

befolyás alatt, az 1930-1961-ig tartó időszakban pedig Trujillo diktatórikus rendszerét kellett 

átvészelnie. Ennek megfelelően az országnak nem kevesebb, mint 33 alkotmánya volt, s ezek 

a normaszövegek mindig hűen igazodtak a fennálló rendszer „igényeihez”.  

A hatályos alkotmányt megelőző alaptörvény 1978-ban született meg. Létrehozóinak 

az volt a céljuk, hogy garantálják az ország függetlenségét, demokratikus alapelveit és az 

alapvető emberi és szabadságjogokat, amelyeket Balaguer elnök hatalma alatt (1966 és 1978 

között) ismét „intézményesen” megsértettek. 

Az egykori alaptörvény értelmében Isten a legfelsőbb hatalom, aki által biztosítottak 

az alapvető emberi és szabadságjogok, az emberek és intézmények szabadsága, az emberi 
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méltósághoz való jog s más emberi jogok. Az alkotmány kiemelte a társadalmi igazságosság 

szükségességét, az anyagi javak közjónak megfelelő elosztását, a megfelelő és élhető 

eszközök biztosítását. Mindezek mellett megtiltotta a munkaerő kizsákmányolását és az 

embertelen körülményeket a munkavégzés során. Az állam szerepvállalást biztosított a 

polgárok számára a nemzeti intézmények életében. 

Az 1978-as alkotmány értelmében az elnököt még a parlament választotta öt évre. Az 

elnök funkcióit az alkotmány írta elő, alaptörvényen felüli feladatokat a parlament utalhatott a 

hatáskörébe, amennyiben azt előzetesen az elnök jóváhagyta. 

Ha megüresedett az elnöki pozíció, azonmód – a hivatali idő lejártától számított 90 

napon belül – a miniszterelnök tárgyalni kényszerült az ellenzéki párt vezetőjével, és ennek 

megfelelően állítottak egy közös jelöltet. A jelöléshez a jelöltnek előzetesen hozzá kellett 

járulnia. Ezt követően a miniszterelnök és az ellenzéki párt vezetője benyújtotta javaslatát a 

házelnöknek. A házelnök tájékoztatta a parlamentet a jelölésről, amelyet a parlamentnek nem 

állt módjában megkérdőjelezni. 

Amennyiben a miniszterelnök és az ellenzéki párt vezetője nem tudott közös jelöltet 

állítani, a házelnök erről tájékoztatta a parlamentet. Ezek után a miniszterelnök vagy az 

ellenzéki párt vezetője vagy a parlament bármely három tagja nyújthatott be jelölést – az 

értesítéstől számított tizennégy napon belül – a házelnöknek, aki a határidő lejárta utáni első 

ülésen, minden más ügy tárgyalása előtt tájékoztatta a parlamentet arról, hogy melyik jelölést 

hagyta jóvá. 

Az elnökválasztást a parlament informálása után meg kellett tartani. A Ház többségi 

szavazással döntött az elnök személyéről, amennyiben kétségek merültek fel, titkos szavazást 

is el lehetet rendelni. Ha a jelölt az összes parlamenti tag többségének szavazatát nem érte el, 

új választást kellett tartani az ismertetett általános szabályok szerint. 

Amennyiben a megválasztott személy beleegyezését adta, hogy elnök legyen, saját 

kezű aláírásával kellett igazolnia azt. Az új elnök hivatalát az előző elnök hivatalának 

megüresedését követően, vagy a kihirdetés utáni napon kellett elfoglalnia. Ezt azonban még 

meg kellett előznie egy eskütételnek, amelyet a legfőbb ügyész és a Legfelső Bíróságnak – a 

legfőbb ügyész által kijelölt – két bírója előtt kellett letennie.
1403
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 Elnök az a személy lehetett, aki minimum 40 éves, a Dominikai Köztársaság polgára, vagy legalább öt éve a 

Dominikai Köztársaság lakosa volt. Az alkotmány szerint akkor is a Dominikai Köztársaság lakosának kellett 

tekinteni valakit, amennyiben azért élt az állam határán kívül, mert kormányhivatali tisztséget töltött be, vagy a 

Karib-tengeri Nemzetközösség valamely kormányközi szervénél, intézményénél, vagy bármely más olyan 

nemzetközi szervezetnél, intézménynél dolgozott, amelynek a Dominikai Köztársaság a tagja volt, és funkcióit 

az illető csak így tudta megfelelően ellátni. A parlamentnek jogában állott, hogy az összes képviselő 

háromnegyedének szavazatával eltörölje a tartózkodásra vonatkozó követelményeket. 
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Amennyiben az elnöki pozíció a hivatali idő lejárta előtt megüresedett, az új elnöknek 

csak a fennmaradó időt kellett hivatalban eltöltenie. A parlament a hivatali időt 

meghosszabbíthatta legfeljebb hat hónappal, amennyiben olyan időszakra esett volna a 

választás, amikor a Ház nem ülésezett. 

Az alkotmány szerint az elnök hivatalából eltávolítható volt, amennyiben szándékosan 

alkotmányt sértett, viselkedése nevetségessé, gúny tárgyává tette hivatalát, veszélybe sodorta 

a Dominikai Köztársaság biztonságát, fizikailag vagy mentálisan alkalmatlanná vált feladatai 

ellátására, esetleg bármely olyan körülmény merült fel, amely az elnöki jelölés kritériumának 

ellent mondott, vagy az elnök olyan tisztség betöltésére vállalkozott, amelyért fizetést 

fogadott el. 

Amennyiben az elnök akadályoztatva volt munkájának végzésében, feladatait 

helyettesítője látta el. Helyettesítőjét az elnök maga, a miniszterelnökkel és az ellenzéki párt 

vezetőjével egyetértésben választotta meg. Ha az elnök ilyen személyt nem jelölt meg, vagy a 

jelöltje alkalmatlan volt az elnöki feladatok elvégzésére, új elnökválasztást kellett tartani. 

1978-1986 között a Dominikai Köztársaságban viszonylagos béke volt, garantálva 

voltak az alapvető emberi és szabadságjogok. Ám ezen időszakot követően, különösen 1990-

1994 között a választások tisztasága rendre megkérdőjeleződött, amikor Balaguer ismét 

elfoglalta elnöki pozícióját. A megoldást Leonel  Fernandez  Reyna hatalomra kerülése 

jelentette, aki először 1996 januárjában került elnöki hivatalába, majd ezután 2004 és 2008-

ban is megnyerte az elnökválasztást. 

Az új elnök elődeihez híven szintén alkotmányozási gyakorlatba kezdett, amelynek 

eredményeképpen a hatályos alkotmány 2010 januárjában látott napvilágot. Ezt az alkotmányt 

a közvélemény élesen kritizálta az abortuszellenes rendelkezések, a Haitiból érkező 

emigránsokkal szembeni korlátozások és erősen konzervatív jellege miatt. 

A hatályos alkotmány értelmében mindenesetre az elnököt négy évre választja 

közvetlenül Dominika népe. A törvényhozó hatalom szerve a Kongresszus, amelyet a 

Szenátus és a Képviselők Háza alkot. Az alaptörvény a végrehajtó hatalom hatáskörét 

kiterjeszti, és az elnöki pozíciót megerősíti, azáltal, hogy az elnöknek domináns szerepet ad a 

tömegkommunikáció terén is, mindezek mellett a hadsereg főparancsnokává nyilvánítja és a 

közügyek intézésében is a legfelsőbb hatalomként nevezi meg. 

Elnök az a személy lehet, aki a Dominikai Köztársaság lakosa, minimum 30 éves, és a 

politikai és polgári jogok teljes birtokában van. Elnökké nem választható az a személy, aki a 

jelölését megelőző egy évben a katonaság vagy a rendőrség szolgálatában állt. 
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Az elnök helyettesítésére az alkotmány létrehozza az alelnöki tisztséget, amelyre 

nézve az 1978-as alkotmányban megfogalmazott rendelkezések mutatis mutandis irányadók. 

Az 1978-as és a 2010-es alkotmány rendelkezései között egyébként lényeges 

különbségek fedezhetőek fel mind az államcélokat, mind pedig az elnöki pozíciót tekintve. 

Már nem az az elsődleges feladata az államnak, hogy csupán a demokrácia alapelveit fektesse 

le, védve ezzel az országot az önkényes uralomtól. A hatályos alkotmány szerint az államnak 

jelentősen hozzá kell járulnia a gazdasági fejlődéshez, külkapcsolati rendszerének 

kiterjesztéséhez, megszilárdításához, ezáltal a dominikai népnek jobb életszínvonalat, 

élhetőbb léte ígérve. 

 Az elnöki tisztséget illetően a legfőbb változás az elnök hatalmának némi 

kibővítésében, és persze megválasztásának módjában lelhető fel. Az 1978-as alkotmány 

értelmében az elnököt még a parlament választotta öt éves ciklusra, a választás azonban ma 

már a dominikai nép feladata, akik négy évre szavaznak bizalmat a leendő elnök számára. A 

parlament mint kifejezés az alkotmány szövegéből eltűnt, helyébe a Kongresszus kifejezés 

lépett, amellyel szemben – egy prezidenciális rendszerre jellemző módon – az elnök 

felelősséggel nem tartozik. Az elnök immár valóban a végrehajtó hatalom csúcsszerve lett, 

kiterjedt hatáskörrel felruházva. 

Ennek mindenekelőtt az az oka, hogy a Dominikai Köztársaság kormányformát 

váltott, parlamentáris rendszerét prezidenciális kormányrendszerre cserélte. Ezzel ebben a 

tekintetben is betagozódott a térség államainak sorába, meglelte természetes helyét a 

régióban, és a latin-amerikai tradíciók követésének útján indult el. A politika- és 

jogtörténészek mindenesetre az 1978-as alkotmány államfő-jelölési metódusára joggal 

figyelhettek fel, mert ez olyan sajátos szisztémát honosított meg, amelynek lecserélését sokan 

szorgalmazták ugyan, de érdekességének kétség kívül megvolt a varázsa, és tartalmazott 

olyan elemeket, amelyek egy parlamentáris kormányformájú köztársaság klasszikus 

államfőjének megválasztásához a jövő alkotmánymérnökei is felhasználhatnak. 

Utaltunk már ugyanakkor arra, hogy mindezen változások elsősorban az 

álalmformának köszönhetők, hiszen monarchiában hasonló lépések elképzelhetetlenek lettek 

volna. Dominika kormányzati rendszere tehát az állam nevében is hordozott köztársasági 

államforma „áldozata”, ha úgy tetszik, de ez a megállapítás természetesen csak értékítélet 

nélkül igazolható. 

A mi feladatunk ugyanakkor ezúttal az, hogy tekintetünket immár a térség legnagyobb 

és legfontosabb államára, lakosságszámát tekintve is legtekintélyesebb középhatalmára, 

Mexikóra vessük. 
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Mexikó ugyancsak kanyargós, hosszú történelmi múlttal rendelkezik, de számunkra az 

jelenti a kiindulópontot, hogy az ország első alkotmányát 1824-ben alkották, miután 

Spanyolországtól való függetlenségét hivatalosan is elismerték, majd 1857-ben Texas 

kiválásával újabb alaptörvény született. 

Mexikó, vagyis hivatalos nevén a Mexikói Egyesült Államok jelenlegi alkotmányát 

1917-ben fogadták el. Ennek célja az 1857-es alkotmány liberális célkitűzéseinek 

visszaállítása volt. Amaz előző, 1857-es alkotmány nagy részét ugyanis éppúgy átvette, mint 

az 1830-as évekbeli "hét alkotmányos törvény" számos rendelkezését. 

A korszakhoz képest nagyon felvilágosult eszméket valló alkotmányban helyet kapott 

a hatalmi ágak szétválasztásának, a föderatív berendezkedésnek, a diszkriminációnak, a 

szociális és munkaügyi jogoknak, az egyetemes választójognak és a kötelező alapfokú 

oktatásnak a szabályozása is.
1404

 

Ezt az alkotmányt lassan százéves fennállása alatt majdnem négyszázszor 

módosították. Legtöbbször a Kongresszus jogkörét szabályozták, melyet átlagosan kétévente 

változtatnak meg.
1405

 

Az alaptörvény szerkezetét tekintve tíz főcímből áll, melyek összesen 136 cikkelyt 

tartalmaznak. Ebben az alapdokumentumban nem található preambulum, így nem kapunk 

rögtön egyértelmű információkat az alkotmány eredetéről, az államformáról, az ország 

hitvallásáról, a hatalom eredetéről.  

Érdekes módon az alkotmány sérthetetlenségét nem az alapdokumentum elején, 

hanem annak utolsó előtti, 9. főcímében találjuk. A jelek szerint fontosabb volt a 

dokumentum elején tisztázni az általános garanciákat, az állampolgárságra vonatkozó 

kritériumokat és jogosultságokat. Ez valószínűleg annak a történelmi miliőnek köszönhető, 

melyben az alkotmány született. 

1910-ben ugyanis polgárháború tört ki Mexikó területén, mely brutalitása és véressége 

ellenére megteremtette az új politikai rendszert. Habár a fegyveres forradalom csak 1920-ban 

ért véget, Venustiano Carranza elnöksége alatt elfogadták az új alkotmányt, és 1917. február 

5-én Queretaro városában ki is hirdették. 

Ebbe belefoglalták a felkelő nép akaratát, melynek következtében kiemelt szerepet 

kapott a külföldiek tulajdonhoz jutása. Az alkotmány visszaadta a nemzet jogát természeti 

kincseihez, megszüntette a rabszolgaságot, meghatározta a munkások jogait és korlátozta az 

egyház hatalmát. 
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Az alkotmány második főcímében olvashatunk a nemzeti szuverenitásról és az 

államformáról. Az emberek mindenkori és elidegeníthetetlen joga, hogy megváltoztassák a 

kormányzati formát. Az alapdokumentum szerint Mexikó államformája képviseleti, 

demokratikus és szövetségi köztársaság. 

Érdekes megemlíteni, hogy az ország államformája már az első alkotmány kikiáltása 

után is szövetségi köztársaság volt. 

A köztársaság harmincegy szabad, szuverén államból és a fővárosból áll. Mindegyik 

államnak külön törvényhozó testülete és alapokirata van. A Mexikói Egyesült Államok 

Alkotmánya azonban mindegyik államra kötelező és irányadó. A főváros (Mexikóváros) 

kiemelt helyen szerepel a közigazgatásban, hiszen ennek az államnak a területén találhatók az 

ország működését irányító minisztériumok. Az alkotmány értelmében három kormányzati 

szintet különböztetnek meg Mexikóban, az unió, az államok és a települések szintjét.
1406

 

Az alkotmány 80-as cikkelye szerint a legfelső végrehajtó hatalom feje a Mexikói 

Egyesült Államok Elnöke. 

Ahhoz, hogy valaki elnök lehessen, bizonyos feltételeknek kell megfelelnie a 82-es 

cikkely alapján. Akkor választható meg, ha mexikói állampolgár, megválasztásakor betöltötte 

a 35. életévét és az országban tartózkodott a választást megelőző egy éven keresztül. A 

jelöltnek nem lehet egyházi státusa, és miniszteri tisztséget sem tölthet be, a választást 

megelőző hat hónapban nem tölthetett be aktív katonai tisztséget, nem tölthetett be 

államtitkári vagy helyettes államtitkári posztot, és nem lehetett kormányzó vagy főügyész, 

hacsak nem mondott le tisztségéről a választás előtt hat hónappal. 

Elnökválasztásra 1934 óta minden hatodik évben kerül sor (előtte négyévenként volt 

elnökválasztás). 1994-ig azonban nem minden választás felelt meg az átláthatóság és a 

becsületesség nemzetközi elveinek.  

Az elnököt közvetlenül, egyszerű többséggel választja a nép. 

Az elnök hivatalba lépésekor az Unió Kongresszusa előtt ünnepélyes esküt tesz az 

Alkotmány betartásáról, és arra, hogy hűséges és hazafias elnöke lesz az Uniónak, melynek 

lakói felruházták őt a hatalommal.
1407

 Az alkotmány értelmében az államfő egyben a kormány 

feje és a hadsereg fővezére is. 

Ha az elnök a hivatali idejének első két évében alkalmatlanná válik feladatai 

elvégzésére, a Kongresszus névszerinti titkos szavazással és kétharmados többséggel 

ideiglenes elnököt jelöl ki. Az ideiglenes elnöknek a hivatalba kerülésétől számított tíz napon 
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belül ki kell hirdetnie az új választások időpontját, melyet leghamarabb tizennégy, legkésőbb 

tizennyolc hónap múlva kell megtartani. 

Ha azonban az elnök hivatalának utolsó négy évében történik meg ugyanez, akkor a 

Kongresszusnak ki kell jelölnie egy helyettesítő elnököt, aki befejezi a hatéves ciklust. 

Azokban az esetekben, amikor a Kongresszus nem ülésezik, és a fentebb említett probléma 

bekövetkezik, össze kell hívni azt rendkívüli ülés erejéig, hogy az említett eljárást 

lefolytassa.
1408

 

Amennyiben csak pillanatnyilag van akadályoztatva feladati ellátásában az elnök, 

akkor szintén ideiglenes elnököt kell kijelölni a már korábban említett módon, aki ellátja az 

elnöki teendőket a kérdéses időszakban. Az elnöki posztról lemondani csak komoly indokkal 

lehet, mely indokot a Kongresszusnak el kell fogadnia. 

Az elnök hatáskörébe tartozik
1409

kinevezni a legfőbb ügyészt, a főváros államának 

legfőbb ügyészét és rendőrfőnökét, az államtitkárokat és a kabinet tagjait, a nagyköveteket, a 

Legfelső Bíróság bíráit. Ő a hadsereg, a haditengerészet és a légierő legfelső parancsnoka, 

hatáskörébe tartozik háború és béke kinyilvánítása, jogában tárgyalni a külföldi országokkal 

és jogában áll megvétózni a Kongresszus döntéseit, amint ez általában, de különösen az elnöki 

rendszerekben szokás. 

Mexikóban ugyanakkor az is szokás, hogy az új elnök hivatalba lépése után a réginek 

kötelessége visszavonulni, és a háttérben maradni. Újraválasztása kizárt, de még alelnökként 

sem kerülhet hivatalba, ezzel is kivédve a diktatúra létrejöttét, amitől a mexikói 

alkotmányozók a leginkább félnek. 

Ami azt illeti, van mitől tartaniuk Trinidad és Tobago állampolgárainak is. Trinidad és 

Tobago alkotmányos berendezkedésének vizsgálatakor különös gondot kell fordítanunk arra a 

történelmi tényre, hogy a terület korábban a Spanyol Királyság, majd az Egyesült Királyság 

koronagyarmataként funkcionált, miközben bár nem egyenletes intenzitású, de folyamatos 

francia hatások is érték. Mivel a ma is hatályos alkotmány az Egyesült Királyságtól történő 

elszakadást követően, 1976-ban született meg, célszerű, ha összehasonlító elemzésünket az 

akkori alkotmányos szabályozásból, illetve a jogintézmény akkor érvényesülő formájából 

merítjük. 

Mindjárt az alkotmány preambulumának 5.§ (2) bekezdése olyan operatív jogosítványt 

ad az elnök kezébe, mely európai szemmel igencsak kritikus hatalmat biztosít az államfő 

számára. E rendelkezés szerint ugyanis az alkotmány hatályba lépését követő három éven 
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belül az elnök – ha véleménye szerint szükséges vagy hasznos volt – az alkotmánnyal való 

konformitás érdekében fenntartások nélkül módosíthatott bármely jogszabályt.
1410

 Bár nem 

kétséges, hogy ez a bekezdés tekintélyes hatalmat adott az államfő kezébe, két esszenciális 

tényezőt feltétlenül meg kell vizsgálnunk, mielőtt értékítéletet mondanánk a rendelkezés 

demokratikus volta felett. Az egyik a konkrét történelmi háttér, a közjogi helyzet, melyben az 

alkotmány született; a másik pedig az elnök legitimitása, a választópolgárok általi elismertség 

révén elnyert politikai hatalma. 

Az alkotmány megszületését megelőző több mint egy évtized közjogi szempontból 

meglehetősen problematikus volt Trinidad és Tobagóban. A volt koronagyarmat már 1962-

ben elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól, ám az alkotmányozási folyamat olyan 

hosszúra nyúlt, hogy viszonylag erős jogosítványokkal kellett felruházni egy közjogi 

méltóságot a jogrend minél hatékonyabb és gyorsabb átalakítása érdekében. Az államfő 

kiemelt szerepének alkotmányba foglalása ebben az esetben politikailag merész választás volt, 

hiszen az első elnök – aki egyébként az alkotmány egyik készítője is volt – korábban a brit 

királynőt szolgálta, mint az Egyesült Királyság domíniumának kinevezett főkormányzója. 

A köztársaság kikiáltásakor semmiképp nem segítette elő a nemzetközi jogi színtéren 

„újszülött” állam függetlenségének plauzibilitását, hogy továbbra is a királynő által kinevezett 

főkormányzó irányította az országot. Rendkívül fontos volt tehát, hogy az újonnan létrehozott 

elnöki pozíciót egyértelműen megkülönböztethetővé tegyék a korábbi főkormányzói 

tisztségtől, valamint tisztázzák a korábban a királynőt, illetve a főkormányzót megillető 

jogosítványok jövőbeli gyakorlását. Ennek megfelelően az alkotmányban deklarálták, hogy a 

továbbiakban minden létező jogszabályban az Őfelségére, illetve a Koronára történő utalásnál 

az Államot, a Főkormányzóra való utalásnál pedig az Elnököt kell érteni.
1411

 

Utóbbi esetben az alaptörvény részletesen kifejti, hogy a hatályba lépés napjától az 

elnökre a korábbi főkormányzó hatásköre, jogai, privilégiumai, kötelezettségei és funkciói is 

átszállnak.
1412

 

Ezzel a meglehetősen széles halmazzal azonban korántsem merítettük ki az elnököt 

megillető jogosítványokat, illetve az őt terhelő kötelezettségeket. Többek között joga van a 

miniszterelnök akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége esetén kijelölni a 

miniszterelnököt helyettesítő minisztert, ha a miniszterelnök valamilyen oknál fogva ezt nem 
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tette meg.
1413

 A kétkamarás törvényhozás együttes összehívása szintén az elnök feladatát 

képezi, melyet azonban csak a miniszterelnök tanácsára, annak megfelelően tehet meg, csak 

és kizárólag abban az esetben, ha a miniszterelnök véleménye szerint a törvényhozás 

összehívására az alkotmány szükséges vagy hasznos módosítása miatt van szükség.
1414

 

A Trinidad és Tobagói Alkotmány az elnökjelölt ajánlását a Jegyzékében részletezett 

formai követelményekhez köti. Jelöltet az Elektori Kollégium – vagyis a törvényhozás két 

házának összes tagjából álló, alkotmánymódosításra is feljogosított testület – több tagja 

ajánlócédulán indíthat, melyen a jelölt teljes nevén, lakcímén és foglalkozásán (!) kívül 

szerepelnie kell az őt ajánló kollégiumi tagok (képviselők) által képviselt 

választókerületeknek is.
1415

 

Érdekességként megjegyzendő, hogy a jelöltek érdekében felszólalók beszédét 

legalább huszonnégy órával a beszéd tervezett elhangzását megelőzően meg kell küldeni a 

házelnöknek, akinek joga van minden olyan részletet visszautasítani a beszédekből, melyek 

szerinte egy jelölt személye ellen irányulnak.
1416

 

Az eljárási szabályok a továbbiakban igen sajátos megoldást követnek. Abban az 

esetben, ha a megadott határidőig egyetlen jelöltet állítottak, az Elektorok Kollégiumának 

elnöke egyszerűen deklarálja a jelölt elnökké történő megválasztását.
 1417

 Ez történt az elnöki 

posztot korábban is betöltő George Maxwell Richards újraválasztásakor is 2008-ban. Ha több 

jelöltet állítanak, az alkotmányos szabályozásnak megfelelően szavazást kell kiírni az elnök 

személyére.
1418

 Az Elektorok Kollégiuma – a törvényhozás két házának képviselőiből állván – 

erős politikai befolyást gyakorolva meghatározhatja a jelöltek számát és személyét.
1419

 

Elnöknek csak olyan személy jelölhető, aki betöltötte a 35. életévét, trinidad és 

tobagói állampolgár, továbbá legalább a jelölést megelőző tíz évet az országban töltötte.
1420

 A 

jelölés akkor érvényes, ha a jelöltön kívül legalább tizenkét alsóházi képviselő aláírta. Az 

elnök hivatali ideje öt év, de semmilyen megkötést nem találunk az alaptörvényben arra 

vonatkozóan, hogy az elnököt akár egymás után többször is újraválasszák.
1421

 (Átmeneti 

rendelkezések expressis verbis rendelkeznek arról, hogy az alkotmány hatályba lépésekor a 

korábbi főkormányzónak kell elfoglalni az elnöki széket, amíg választást nem tartanak, és az 
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új elnök hivatalba nem lép.
)1422

 Az államfő elmozdításakor követendő eljárás nagyon hasonlít 

az Egyesült Államokban alkalmazott impeachment eljárásra. 

Az elnökválasztási metódust illetően azonban érdemes egy pillantást vetni egy 

látszólag távoli európai példára. Mint ismeretes, Franciaországban az Ötödik Köztársaság 

Alkotmánya egy politikailag erős elnöki pozíciót hozott, ám a Sárközy elnök által inicializált 

2008-as alkotmánymódosítás több helyen is az államfő politikai státusának mérsékelt keretek 

közé terelését jelentette. Többek között az elnök újraválaszthatóságát is szabályozta, egymás 

után maximum két hivatali időt engedélyezve a mindenkori köztársasági elnöknek. Ide 

sorolható az a rendelkezés is, mely az elnök különleges körülmények fennállása esetén 

gyakorolható kivételes jogosítványait korlátozza, valamint az a passzus, mely szerint a 

parlamenti bizottságok ellenezhetik az elnökjelölteket.
1423

 

Ez esetünkben azért fontos, mert a trinidad és tobagói alaptörvény az 

újraválaszthatóság kérdésében a módosítás előtti, míg az elnökjelölttel való 

szembehelyezkedés tárgyában a módosítás utáni francia alkotmánnyal rokon. Utóbbi 

kizárólag abban az értelemben, hogy a választás elé beékelődött egy „lépcső”, mely Trinidad 

és Tobagóban a jelöltek indítására, Franciaországban pedig a valaki által már javasolt 

jelöltekkel való szembehelyezkedésre korlátozódik. Különbség a két politikai „fék” között, 

hogy míg előbbi az összes alsóházi és felsőházi képviselőből álló Elektorok Kollégiumának, 

utóbbi a parlamenti bizottságoknak képezi jogkörét. 

Fontos különbség a két rendszer között, hogy a francia alkotmányos szabályozás nem 

teszi lehetővé azt az európai demokratikus hagyományoktól meglehetősen idegen hivatalba 

lépési alternatívát, mely egyetlen jelölt esetén – a választás mellőzésével – közvetlenül 

lehetővé teszi a jelölt elnökké történő kinevezését. A francia megoldás ráadásul a választás 

első körében abszolút többséget követel a leendő elnöktől, s e feltétel ki nem elégítése esetén 

egy második – a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között döntő – fordulót ír elő.
1424

 

Trinidad és Tobago államfői intézményt érintő alkotmányos szabályozása leginkább az 

Egyesült Államok alkotmányában foglalt releváns rendelkezésekkel rokon. Az öt éves hivatali 

idő kivételével – mely a francia elnökével megegyező – számos rendelkezés az alapító atyák 

által elkészített alkotmány analógiájára épül fel. Többek között ide sorolhatóak az elnökkel 
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szembeni elvárások: az állampolgárság, a 35. életév betöltése, valamint a meghatározott ideig 

az országban való tartózkodás követelménye.
1425

 

Utóbbi a közép-amerikai országban a jelölést megelőző tíz évet jelenti, míg az 

Egyesült Államokban ennél szigorúbb, tizennégy éves minimum korlátot határoztak meg. 

Kiemelendő, hogy az Egyesült Államok Alkotmányának gyakran bírált szakasza, mely csak 

azoknak teszi lehetővé az elnöki cím betöltését, akik az országban születtek, a 

szigetországban nem került be az alaptörvény passzusai közé. Nem kizárt, hogy szerepet 

játszott ebben a döntésben az ország azóta is rendkívül szoros kapcsolata az Egyesült 

Királysággal, melynek következtében nem akart egyértelműen és kizárólagosan az Egyesült 

Államok által kikövezett úton járni. 

Az Elektorok Kollégiuma is egy sajátos jogintézmény, mely szinte csak nevében 

emlékeztet az Egyesült Államok közvetett választást megvalósító elektoraira. Trinidad és 

Tobago a tekintetben követi az Egyesült Államokat, hogy az elektorok összlétszáma 

megegyezik a törvényhozás két háza tagjainak összlétszámával, ám míg az Egyesült 

Államokban az alkotmány expressis verbis kizárja, hogy szenátusi vagy képviselőházi tag, 

azaz szenátor vagy képviselő elektor lehessen, addig a szigetország alkotmánya az Elektorok 

Kollégiumát a Szenátus és az Képviselőház tagjaiból álló egykamarás testületként írja le.
1426

 

Ráadásul az Egyesült Államokban a kötött mandátum miatt az elektorok szerepe 

formális, kimerül a választópolgárok által kinyilvánított akarat továbbításában. Ezzel szemben 

Trinidad és Tobagóban az elektoroknak már a jelöltek állításában is kiemelkedő szerepük van, 

nem is beszélve arról az eshetőségről, ha ellenfél hiányában az általuk javasolt egyetlen 

jelöltet érvényesen elnökké nevezik ki. Több jelölt esetén a választási eljárásban játszott 

szerepük, a folyamatban elfoglalt helyük éppen az Egyesült Államok releváns 

szabályozásának tükörképe, ott ugyanis az esélyes jelöltek egy viszonylag nagy halmazból, a 

választópolgárok általi közvetlen támogatás folytán emelkednek ki, s ezt a kiemelkedést a 

választópolgárok választással kinyilvánított döntését követően az elektorok formális 

szavazása követi. Itt ez megfordul ugyan, ugyanis a jelöltek állításában szerepet játszó 

elektorok feladatai több jelölt esetén a választási eljárás korai szakaszában, s nem a végső 

szavazásban koncentrálódnak, de természetesen nem ez a fő különbség. 

A fő különbség természetesen az, hogy Trinidad és Tobago Köztársaságban az államfő 

minden tekintetben közvetett, azaz a törvényhozás általi választással kerül hatalomba, míg az 
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amerikai kontinens legtöbb köztársaságában – beleértve a formálisan elektori rendszert 

alkalmazó Egyesült Államokat is – közvetlenül, a nép általi választással kerül hivatalba.
1427

  

Trinidad és Tobago esetében különösen fontos, hogy az államfő szerepének, politikai 

hatalmának vizsgálatakor a kormányfői intézményt is megfelelően körbejárjuk. A két 

intézményt nem tudjuk egymástól függetlenül kezelni, hiszen az elnöki intézmény első 

olvasatra könnyen értelmezhető a főkormányzói cím szurrogátumaként. Éppen ezért 

elengedhetetlen a kormányfő alkotmányban meghatározott szerepét, legitimációs bázisát 

komparatív nézőpontból az államfőhöz viszonyítva pozícionálni. 

A végrehajtó hatalmat a Trinidad és Tobagói alkotmány az elnökre ruházza, s egyben 

kiköti, hogy ezt a jogkörét közvetlenül, vagy neki alárendelt hivatalnokain keresztül is 

gyakorolhatja. Az alkotmány a fegyveres erők főparancsnokaként is az elnököt jelöli meg. Az 

alaptörvény szerint azonban ezen szakaszban található egyetlen rendelkezés sem 

akadályozhatja meg a parlamentet abban, hogy bizonyos funkciókat más személyre, illetve 

hatóságra ruházzon át.
1428

 A kabinet, mely a végrehajtó hatalom általános irányítását látja el, 

kollektív felelősséggel tartozik a parlamentnek. Tagjait, vagyis a miniszterelnököt és a 

minisztereket az elnök nevezi ki, utóbbiakat a miniszterelnök tanácsára.
1429

 

Az alaptörvény az alkotmányon vagy egyéb törvényeken alapuló elnöki funkciók 

gyakorlását a kabinet, vagy a kabinet általános felhatalmazása birtokában egy miniszter 

tanácsával való összhanghoz köti. Kivételt jelentenek azok az esetek, ahol az alkotmány vagy 

más törvény rendelkezése az általa gyakorolható funkciót kifejezetten diszkrecionális 

jogkörként szabályozza, vagy a kabineten kívül más személlyel vagy hatósággal történő 

konzultációt követeli meg, illetve az ezek tanácsával való összhang kötelezettségét írja elő.
1430

 

Az alaptörvény rögzíti azokat a jogköröket, melyek gyakorlása során az elnököt csak 

saját megfontolt értékítélete köti. Utóbbiak közé tartozik többek között a miniszterelnök 

kinevezésével kapcsolatos jogköre, valamint az ellenzék vezetőjének kinevezése.
1431

 

A kormányfő hivatalba kerülésének alkotmányjogi szabályozása finoman szólva 

többféle interpretációt tesz lehetővé. Az alaptörvény egyrészt kiköti, hogy az elnököt csak 

saját megfontolt értékítélete köti a kormányfő kinevezésekor, másrészt viszont meghatározza, 

hogy csak alsóházi képviselők közül választhat, sőt ezek közül is kizárólag olyat, aki az 
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alsóházi képviselők többségének támogatását bírja, vagy véleménye szerint legvalószínűbb, 

hogy a többség támogatását meg tudja szerezni.
1432

 

A miniszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki.
1433

Miniszterelnök lehet a 

képviselőház egy tagja, aki a többséggel rendelkező párt vezetője, ám ha nincs többséggel 

rendelkező párt, vagy a pártnak nincs vitathatatlan vezetője, akkor az elnök a képviselőház 

azon tagját nevezi ki, aki saját meglátása szerint a legalkalmasabb a többség irányítására.
1434

 

Szintén feltétele a kinevezésnek az is, hogy az adott személy elfogadja azt.
1435

 A 

minisztereket a köztársasági elnök nevezi ki, ám a miniszterelnök tanácsával összhangban kell 

eljárnia. A kormány tagjait a képviselőház és a szenátus tagjai közül nevezik ki.
1436

 

Abban az esetben, ha a képviselőház többségi támogatással elfogadja a 

miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványt, akkor a miniszterelnök az azt követő 

hét napon belül vagy lemond, vagy kéri az államfőt, hogy oszlassa fel a parlamentet. Ilyenkor 

az államfő visszavonja a miniszterelnök kinevezését.
1437

 További két eset van, amikor a 

miniszterelnök lemondhat. Az egyik ezek közül az, ha a kormány feloszlatása után az államfő 

őt újra ki akarja nevezni miniszterelnökké, vagy egy másik személyt akar kinevezni.
1438

 A 

második eset pedig akkor következik be, ha a miniszterelnök már nem tagja a 

képviselőháznak, és ennek oka független a parlament feloszlatásától.
1439

 

Az államfő, a miniszterelnök véleményével összhangban bármikor elnapolhatja, vagy 

feloszlathatja a parlamentet.
1440

 A parlament mandátuma az első üléstől számított öt évig tart, 

kivéve, ha ennél korábban oszlatják fel.
1441

 Ha az ország háborúban áll, akkor a parlament 

időtartamát maximum tizenkét hónappal meg lehet hosszabbítani, de egyéb esetben nem 
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haladhatja meg az öt évet.
1442

 Amennyiben a parlament feloszlatása és a képviselőház 

tagjainak megválasztása közötti időben valamilyen vészhelyzet merül fel, és a miniszterelnök 

szükségét látja annak, hogy a két házat összehívja az általános választások előtt, akkor az 

államfőnek lehetősége van arra, hogy a korábbi parlamenti házakat összehívja. A 

képviselőház tagjait a korábbi parlament feloszlatását követő három hónapon belül kell 

megválasztani.
1443

 

A Trinidad és Tobagói Köztársaság általános jellegéről szólva emlékezetbe idézhető, 

hogy az állam általános jellege az alkotmányok leginkább kultúra-közeli és gyakorlatilag 

folyamatosan háttérben lappangó alapelveinek számbavételével ismerhető meg. Ezen 

princípiumok az állam olyan minőségeire, jellemzőire és irányvonalaira mutatnak rá, melyek 

természetüknél fogva csak az általános rendelkezések, még inkább a preambulum kebelében 

foglalhatnak helyet. 

Esetünkben az alkotmány preambuluma annyit deklarál, hogy a nemzetet Isten (God) 

mindenhatóságának, az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásának, a család 

szabad emberek és szabad intézmények társadalmában való elismerésének, az emberi 

méltóságnak és az emberiség Teremtőtől (Creator) kapott egyenlő és elidegeníthetetlen 

jogainak princípiumaira építették.
1444

 

A fő cél a közjó (common good) biztosítása, mely kizárja a nyers gazdasági 

szükségből fakadó kihasználás, illetve embertelen feltételek melletti dolgoztatás lehetőségét 

és a mindenkinek megfelelő életfeltételeket tűzi zászlajára.
1445

 Biztosítani kell az érdemeken, 

képességeken és tisztességen alapuló előmenetelt. Már a preambulumban megjelenik azon hit, 

mely minden személy (!) számára – képességeik függvényében – biztosítja a nemzeti élet 

intézményeinek működésében való részvételt, így ezek fejlesztését és fenntartását is, persze 

mindig a törvényesen létrehozott hatóságok tiszteletben tartásával.
1446

Egyfajta egyediség a 

preambulumban felsorolt institutio-k szinte mindegyikén tetten érhető. Még a brit 

hagyományokból eredő „rule of law” is sajátos színezetet kap, ugyanis kinyilvánítják, hogy az 

emberek és intézmények szabadsága csak akkor lehet tartós, ha az a „rule of law” morális és 

spirituális értékeinek tiszteletén alapul.
1447

 E megfogalmazás, bár a kontinentális jogérzék 

számára szokatlan, a brit alkotmányos rendszer esszenciájának mélyebb megértését sejteti. Az 
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alapvető emberi jogok és szabadságok kérdése még egyszer felbukkan az alkotmányban, 

méghozzá egyfajta önkorlátozó követelményként. Az alkotmány rendelkezéseinek ugyanis 

biztosítania kell ezen jogok és szabadságok érvényesülését, valamint az állam jellegét 

meghatározó alapelvek (principles) és hitek (beliefs) megőrzését.
1448

 

Az első konkrét rendelkezés a Trinidad és Tobagói Köztársaságot független, 

demokratikus államként definiálja.
1449

 Az állam általános jellegének fontos tényezője, hogy az 

alkotmány a második bekezdésben önmagára reflektálva kimondja, hogy az alkotmánnyal 

inkonzisztens jogszabályok az inkonzisztencia terjedelméig – ipso jure – érvénytelenek.
1450

 

Ismeretes, hogy Trinidad és Tobago politikatörténete (bár az ország köztársasággá 

válása után is a Nemzetközösség tagja maradt) időnként nem volt mindig és minden 

tekintetben méltó a veretes alkotmányi szavakhoz. A politikai eseményekre itt nem reflektálva 

befejezésül – mielőtt a térséget elhagynánk – már csak egy jelenségre tartunk érdemesnek 

utalni, a nők politikai szerepvállalásának látványos növekedésére. 

Argentína, Brazília, Chile és sok más ország után Dominikán (Mary Eugenia Charles, 

miniszterelnök 1985-1995), Guyanaban (Janet Jagan, miniszterelnök 1997, majd elnök 1997-

1999) és Jamaicában (Portia Lucretia Simpson-Miller, miniszterelnök 2006-2007) már 

láthattuk ennek jeleit.
1451

 Később Trinidad és Tobagóban Kamla Persad-Bissessar csatlakozott 

a sorhoz.
1452

A női politikai és közjogi vezetők köre egyre bővül – a világszerte tapasztalható 

jelenségnek az amerikai kontinens országaiban is akadtak példái az utóbbi évtizedekben. 

Mielőtt azonban az ewig weibliche tovább húzna minket az el nem érhető 

magasságokba (vö: zieht uns hinan), nagyon is leszállunk a valóságba, midőn 

jegyzőkönyvezzük, hogy Trinidad és Tobago jelenlegi elnöke férfi, Anthony Carmona, aki – 

reprezezentatív funkciókat ellátván – alkotmányosan úgy jár el, mintha a brit korona 

politikailag semleges képviselője lenne egy köztársaságban. A szenátus tagjait semlegesen, a 

kormány elnökét az alsóházi többség figyelembe vételével nevezi ki. Megbízatását akkor látja 

el helyesen, ha ebben a szellemben képviseli az országot. 

A monarchiából a köztársaságba való békés átmenet e történelmi példája más országok 

számára is tanulságként szolgálhat, mi azonban immár nem távoli földrészek exkluzív 

megoldásaival, hanem – a következő nagyobb részben – saját hazánkkal szeretnénk 

foglalkozni. Az amerikai kontinens számos államának államfőváltásaira visszapillantva 
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ugyanakkor érdemesnek tartjuk a levonhatóságig érzékeltetni azokat a tanulságokat, 

amelyeket a megelőző nagyobb részben igyekeztünk levonni. 

Ezekre az összefoglaló megállapításokra itt is utalva hagyjuk el az amerikai földrész 

államait, hogy vizsgálódásaink középpontjába immár Magyarországot helyezve végül a 

magyar államfőváltás közjogát tekinthessük át. Erre teszünk hát egy hosszabb kísérletet a 

következő nagyobb, egyúttal befejező részben. 
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KÍSÉRLET JÁRJA BE MAGYARORSZÁGOT (1848-49) 

 

 

A magyar államfőváltások történetéről és történeti körülményeiről szólva 

mindenekelőtt a magyar történeti alkotmány hagyományaiból célszerű kiindulni, hiszen e 

hagyományok meglehetősen világosak. Ebből a perspektívából érdemes megítélni az első 

államformaváltás kísérletét is, amely az államfőváltás megváltoztatásával is együtt járt volna, 

ha eredményes – és érvényes – lett volna. 

E kísérlet voltaképpen az első jelentős próbálkozás volt az államfőváltás addigi 

gyakorlatának megszakítására és felváltására, holott e gyakorlat az évszázadok során lépésről-

lépésre alakult olyanná, amilyennek megismertük, és elsősorban stabilitásával, szervességével 

és meggyökerezettségével tűnik ki. 

Az államforma kérdésében Magyarország – hasonlóan a kontinens többi régi 

királyságához – története során kilenc évszázadon át nem mutatott különösebb 

változatosságot. Hazánk az első ezredforduló óta a huszadik század derekáig királyságként 

működött, a monarchia utolsó négyszáz évében Habsburg-jogar alatt.
1453

 

Mint ismert, Magyarország a szabad királyválasztás talaján állott 1687-ig, amikor is a 

Habsburg-ház örökletes uralkodása került a történeti alkotmányba, egészen 1723-ig, amikor a 

Pragmatica Sanctio által kimondatva a Habsburg-ház leányági öröklése is a történeti 

alkotmány része lett. 

A történeti alkotmány alapján a Habsburg-ház törvényesen uralkodott Magyarország 

felett Mohácstól az első világháború végéig (1526-ban a törvényes király meghalt, a rendek új 

királyt választottak). Ténylegesen először Habsburg-uralkodó 1437-ben lépett magyar trónra 

(Albert néven), de a folyamatosságot megkezdhető Ferdinánd is csak tulajdonképpen 1540-

ben lett uralkodásának teljes birtokában – Szapolyai János halálával. Végül Mária Terézia 

ugyancsak a nevezetes negyvenes évben, 1740-ben léphetett a trónra. 

1848-ban V. Ferdinánd lemondásával vagy lemondatásával Magyarországon nem 

átmeneti, interimisztikus, vagy ex lex állapot jött létre, hanem beállott a trónöröklés rendes 
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szabálya, vagyis a trónöröklési láncolat következő – pontosabban az arra következő – tagja, 

Ferenc József került a trónra.
1454

 

A kedves, de az uralkodásra nem feltétlenül alkalmas (helyette gyakorlatilag 

Metternich intézte az államügyeket), gyermektelen V. Ferdinánd lemondása után a sorban 

öccse, a nálánál alkalmasabb, de nem tökéletes megoldás, a művészetek iránt jobban, a 

politika iránt kevésbé vonzódó Ferenc Károly következett volna, ő azonban ugyancsak 

lemondott elsőszülött fia, vagyis legidősebb gyermeke, a fiatal Ferenc József javára.
1455

 

Ferenc József 1848 augusztusában érte el a Habsburg-ház belső szabályzata szerint is 

uralkodásra érett kort, és a trónutódlást ekkor lehetett volna zökkenőmentesen lebonyolítani, 

de – mint tudjuk – időközben óriási változások indultak meg a birodalomban, különösen a 

magyar korona országaiban.
1456

 

Az 1848 áprilisában királyi szentesítéssel – nádori közreműködéssel – parlamentáris 

útra tért Magyarországon iszonyatos események vették kezdetüket. 1848-49-ben a 

forradalmak Európában nem lehettek sikeresek. Néhány évvel később azonban annál 

inkább.
1457

 

Mint ismeretes, Magyarország nem az európai utat járta.
1458

 Az ország egy része 

háborúba került a másik részével, valamint a királyával. És e lázadók, mint tudjuk, 1849. 

április 14-én a végsőkig mentek el. 
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E nap eseménytörténetét ugyanakkor – mint ismeretes – sajátos módon a végzetes év 

eseménytörténetének elbeszélésével kell kezdeni, méghozzá már mindjárt az első napon, sőt 

az első órában, valójában már az első percekben. Az 1849-es év ugyanis – mint minden év a 

Gergely-naptár bevezetése óta – természetesen ugyancsak január elsején kezdődött. Az 

események főszereplői ezen a napon – mint tudjuk – éppen menekülőben voltak, és a 

nevezetes évet a hideg pesti pályaudvaron kezdték meg. 

Mint ismert ugyanis, 1848 utolsó napján a kormány és a nemzetgyűlés egy része 

elhagyta a fővárost, és Debrecenbe menekült. Szilveszter éjszakáján Kossuth, a családja, a 

barátai, a kormány és a képviselők egy része a pályaudvaron gyülekeztek, köszöntötték az 

újévet, majd 1849. január elsején hajnali háromkor vonatra szálltak.
1459

 

A kormány ideiglenes fővárosul Debrecent választotta, mert ez a város esett az 

előretörő királyi seregektől a legmesszebbre, és a magyar protestantizmus központjaként a 

katolikus jellegű Habsburg-uralom elleni küzdelem jelképének is számított.
1460

 

Amint megérkeztek a képviselők Debrecenbe, máris ülésre hívták az országgyűlést. 

Először meg kellett állapítani, hogy ki hiányzik, és el kellett dönteni, hogy mi történjék 

azokkal, akik nem jöttek el.
1461

 

Fontos számok ismertetését kell elvégeznünk. Az országgyűlés első debreceni ülésén, 

január 9-én a 415 képviselő közül csak 145 jelent meg, de a későbbiekben ez a szám 300 

körülire emelkedett. A főrendi ház esetében az arányok még rosszabbak. Először alig 20 

mágnás jelent meg Debrecenben, és számuk sohasem emelkedett 35 fölé.
1462

 A katolikus 

klérus távolmaradása még feltűnőbb volt, az egész magyar püspöki karból csak ketten jelentek 

meg az országgyűlésen. Az országgyűlés két házának elnöke, Majláth György és Pázmándy 

Dénes ugyancsak nem követték Kossuthot Debrecenbe.  

A viszonylag kevés képviselőnek és még kevesebb főrendiházi tagnak csupán egy 

része ült össze április 14-én, de még ezeknek is csupán egy része ment át a debreceni 

Nagytemplomba, hogy ott a Függetlenségi Nyilatkozatot elfogadja. Ott az első sorokat 
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fenntartották ugyan a képviselőknek és a főrendeknek, de a templom többi részét megtöltötte 

a nép. „Tömegtüntetés volt ez inkább, mint parlamenti ülés.”
1463

 

Valósággal érthetetlen, hogy ezt a társaságot, amelyben néhány képviselő talán 

valóban jelen volt, és talán valóban kiáltott is, amikor kiáltani kellett, hogyan lehet törvényes 

nemzetgyűlésnek tartani, és miként lehet érvényesnek tekinteni azt a határozatot, amelyet 

elfogadott. Nem arról van tehát pusztán szó, hogy a nemzetgyűlésnek formálisan volt-e 

egyáltalán joga a dinasztia kérdésében dönteni, hanem elsődlegesen inkább arról, hogy ha volt 

is joga, hogyan dönthetett ilyen eljárással és módon. 

Magát a nyilatkozatot természetesen nem formális szavazással, hanem közfelkiáltással 

„fogadták el”. Senki sem tudta, hogy ki szavazott, vagy inkább ki kiáltott mellette, és ki 

ellene. Ráadásul Kossuth beszéde után Madarász László kérte a jelenlévőket, hogy fogadják 

el Kossuth javaslatait, és válasszák meg őt az ország kormányzóelnökévé.
1464

  

Kossuthot „megválasztották”. Ő rövid elfogadó beszédet tartott, amelyben annyit ígért, 

hogy csak a háború végéig akarja vezetni az országot, utána már nem óhajt vezető maradni. 

„Az örökkévaló Istenre, önbecsületemre esküszöm, azon percen túl egy pillanatig sem, nem 

semmi egyéb, mint szerény és szegény magánpolgár.”
1465

Az országgyűlés megbízta öt tagját, 

köztük magát Kossuthot, hogy fogalmazza meg a Függetlenségi Nyilatkozatot.
1466

 

A nyilatkozat érvényességéről már nem kell szólnunk, de érdemes megemlíteni, hogy 

ha e nyilatkozat érvényes lett volna, Magyarország akkor sem lett volna köztársaság április 

14-én. Az államformáról nem született döntés, de az volt az általános felfogás, hogy előbb 

vagy utóbb monarchia lesz.
1467

 A következő hónapokban Kossuth és Szemere 

(miniszterelnök) is több ízben megpróbálta felajánlani a koronát külföldi hercegeknek.  

Kossuth címe és jogköre vita tárgya volt, és világos, hogy sokan sokfélét szerettek 

volna, de a végső határozatba a „kormányzó elnök” kifejezés került. Kossuth nem akarta, és 

más sem akarhatta, hogy nyilvános vita támadjon erről a kérdésről. Kossuth néhány szóval 

elejét vette minden kétségnek: maradjunk az általánosságnál, és hagyjuk a cím 

meghatározását későbbre. Maga a nyilatkozat erre nézve így szól: „Az országot egyetemes 

kiterjedésében a nemzetgyűlés minden tagjainak egyajkú fölkiáltásával, s közmegegyezésével 
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kinevezett kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a maga mellé veendő miniszterekkel úgy 

saját magának, mint az általa nevezendő minisztereknek személyes felelősségük s számadási 

kötelezettségük mellett kormányozni.”
1468

 

Eötvös Károly népszerű könyvében amellett érvel, hogy Kossuth címválasztása nem 

volt véletlen. A kormányzó kifejezés a magyar közjogi hagyományoknak megfelelően 

utalhatott a korábban e címen tevékenykedő történelmi alakokra, Hunyadi Jánosra, Szilágyi 

Mihályra vagy Bethlen Gáborra, hiszen mindegyikük Gubernator Regi Hungariae volt. 

Ugyanakkor az elnök kifejezés arra utal, hogy az államforma mégiscsak köztársaság.
1469

 Ez a 

címválasztás a nemzetközi szakirodalom egy részét arra a következtetésre vezette, hogy a 

döntés a köztársasági államformáról is megszületett. Ezzel szemben Deák István jelentős 

érveket vonultat fel.
1470

 

A magyar szakirodalom ma már többnyire úgy tartja, hogy a Függetlenségi 

Nyilatkozat nem köztársasági nyilatkozat. Néhányan azonban elgondolkodnak azon az opción 

is, hogy a döntéssel az államforma megváltoztatására is sor került-e. E szerzők közé tartozik 

Ács Nándor
1471

 és Mezey Barna.
1472

 

A legtöbb szerző egyértelműsíti azt a gondolatot, hogy az államforma kérdése 

szándékosan nem egyértelműsödött 1849 áprilisában, mert Kossuth tervei között mindkét 

lehetőség szerepelt, de – a maga kétségtelen republikanizmusa mellett is – úgy találta, hogy 

egyik opció véglegesítésének sincs realitása, illetve időszerűsége.
1473

 

Eötvös Károly a kor hangulatát érzékletesen visszaidézve meggyőzően szól arról, hogy 

a szavak kiválasztásával Kossuth nagyon is tudatosan homályosította a kérdést. Április 15-én 

eldöntötte, javasolta, és egyúttal el is fogadtatta a címet: „Kossuth Lajos, a nemzet 

parancsából Magyarország, s minden hozzátartozó országok, részek és tartományok 

kormányzó elnöke.”
1474

 

Volt, aki azt akarta, hogy „Isten kegyelméből”, vagyis „Dei gratia,” vagy „favente 

divina clementia”, mások „a magyar nemzet akaratából” formulát kívánták alkalmazni. A 

nemzet elhatározását a „mandato” szóval vagy az „ex mandato” kifejezéssel akarták jelezni, a 
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mandátum latin szóra azonban nem találtak jó magyar szót. A megbízás, a meghatalmazás és 

a rendelés nem látszott jó szavaknak. „Hunyadi János electus et deputatus gubernator volt. 

Választott és kirendelt kormányzó. Szilágyi Mihályt constitutus gubernator címmel tiszteli 

meg az 1458-ai országgyűlés. Ezt alig lehet magyarra jól lefordítani. Ezt kis szójátékkal 

alkotmányos kormányzónak nevezhetnénk. Bethlen Gábor kormányzói címét békekötés 

állapította meg. Végre is az akkori közszokás a mandátum szó helyett a magyarban a parancs 

szót használta, Kossuthnak is tetszett a szó. Így jött címébe: a nemzet parancsából.”
1475

 

Beszédes ugyanakkor, hogy néhány nap múlva már a címmel nem törődött senki. 

Maga Kossuth egy ideig a kormányzó elnök címet használta. Azután az országos kormányzó 

címet. Alig telt el egy hónap, már az országgyűlés is, a kormány is, a hadvezérek is csak a 

kormányzó szót használták, „így ismeri Kossuth állását a nemzet, az egész külföld, és a 

történetírás.”
1476

 

Eötvös Károly szerint az uralkodó fejedelem minden hatalma ott volt Kossuth 

kezében, amely csak alkotmányos államban az uralkodót megilleti. „A törvényjavaslatok az ő 

szentesítése által váltak törvénnyé, kormányokat alakíthatott és bocsáthatott el. Tábornokokat, 

hadvezéreket alkalmazhatott. Az ország minden hatósága tisztelettel, és híven 

engedelmeskedett neki. A felsőbíróságokat ő nevezte ki. A kitüntetések tőle függtek.”
1477

 

Ezzel a gondolattal azonban már a kormányforma kérdésénél járunk. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a kormányforma kérdése természetesen nem független az államforma 

kérdésétől, hiszen ha a tervek között valamiféle prezidenciális kormányforma szerepelt volna, 

az egyértelműen a köztársasági államformára való áttérést feltételezte volna. Parlamentáris 

berendezkedés ugyanakkor egyaránt elképzelhető lett volna monarchikus és republikánus 

viszonyok között. Tekintve, hogy Kossuth mellett valamiféle miniszterelnöki vagy ahhoz 

hasonló, bár más elnevezésű pozíció mindig is szerepelt, a prezidenciális kormányformára 

való áttérés szándékát ezen a ponton még elvethetjük. 

A parlamentáris kormányforma kivívása után kereken egy évvel, 1848. április 11-ét 

követően 368 nappal aligha akart volna bárki is elnöki rendszert egy olyan országban, 

amelynek parlamentáris hagyományait éppen csak megteremtették.
1478

 

Kossuth azonban ebben a kérdésben is radikálisnak számított. Az ő elképzelései között 

megvolt a helye az amerikai típusú prezidenciális berendezkedésnek is. Maga a Függetlenségi 
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Nyilatkozat azt az értelmezést is megengedi, hogy Magyarországon a miniszterelnöki pozíció 

megszűnésével is lehetett számolni. A nyilatkozat ugyanis kimondta, hogy az országot – mint 

ezt fentebb szó szerint láttuk – „a nemzetgyűlés minden tagjainak egyajkú fölkiáltásával, s 

közmegegyezésével kinevezett kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a maga mellé veendő 

miniszterekkel úgy saját magának, mint az általa nevezendő minisztereknek személyes 

felelősségük s számadási kötelezettségük mellett kormányozni.”
1479

 

Ez a szövegezés egyértelműen arra utal, hogy a kormányzó vagy kormányzó elnök 

mellett nincs helye miniszterelnöknek, mert a kormányzó elnök veszi maga mellé a 

minisztereket, akiket kinevez, mint felelősséggel és számadási kötelességgel bíró 

kormánytagokat. Ez a felismerés azt a következtetést vonja maga után, hogy a kormányzó 

elnök nem valamiféle királyt helyettesítő jogkörben járna el, hanem a végrehajtó hatalom 

tényleges vezetőjeként, egyfajta amerikai típusú prezidenciális rendszer elnökeként. Ha így áll 

a helyzet, akkor van értelme az államforma kérdésének is, mert ilyen tisztség monarchiában 

nem létezik.
1480

 

Ez az értelmezés arra utal, hogy Kossuth pozíciójának elnevezése csak erős kiterjesztő 

értelmezéssel vezethető vissza a hajdani gubernátori posztra. Ez a kormányzó nem az a 

kormányzó, vagyis a tisztség nem Hunyadi János, vagy – majdan – Horthy Miklós pozíciója, 

hanem – talán inkább – amerikai mintájú tisztség. 

Nemzetközi példákat említve ez nem Kanada vagy Ausztrália tartományainak 

kormányzója, akinek mindenekelőtt a tartományi miniszterelnök kiválasztása a feladata, 

hanem az Egyesült Államok államainak élén álló kormányzói tisztség, amely a tagállami 

végrehajtó hatalom megtestesítőjeként tényleges és gyakorlati végrehajtó funkciókkal 

rendelkezik.
1481

 

A helyzetet bonyolítja, hogy a „kormány”, „kormányzó” és „kormányfő” szavak 

használata a korban nem volt egységes. Maga Kossuth már a Honvédelmi Bizottmány élén is 

„kormányelnöknek” hívatta magát, és ez nincs nagyon messze a „kormányzó elnök” 

fogalmától, amely a Függetlenségi Nyilatkozattal került a fogalomtárba.
1482

 

A Függetlenségi Nyilatkozat érvényességéről mondottakat fenntartva érdemes jelezni, 

hogy amikor a kormányzó elnök által kinevezett miniszterelnök, Szemere Bertalan 1849. 
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május 2-án ismertette az általa vezetett kormány programját a képviselőházban, amelytől 

bizalmat kért, beszédében a kormányt nemcsak forradalminak és demokratikusnak, hanem 

köztársaságinak is minősítette, mondván: „a minisztérium magát respublikai irányúnak 

vallja”.
1483

 

Arra ezen a helyen nem vesztegetnénk sok szót, hogy Kossuth és a Szemere-kormány 

tagjai egyértelműen republikánus érzelműek voltak, mint ahogy arra sem érdemes külön 

kitérnünk, hogy a nemzetgyűlés tagjai között szép számmal találunk köztársaság-párti 

képviselőket is, hiszen erre a korszakkal foglalkozó valamennyi forrás, visszaemlékezés és 

szakmunka egyaránt utal. Nem azt tartjuk kérdésnek, hogy a történelem ezen szakaszának 

aktorai mit éreztek vagy hittek, hanem azt, hogy ténylegesen milyen kormányzás folyt, 

márpedig ez a háborús, forradalmi és „demokratikus” kormányzás erősen hasonlított a 

köztársasági kormányzathoz. 

Ugyanakkor a kor nagy tanúja, Kemény Zsigmond egyértelműnek találta, hogy „mind 

a két párt – egy tagját sem véve ki úgy az udvari, mind az ellenzéki pártnak – a legnagyobb 

mértékben idegenkedett a köztársasági eszméktől, melyek egyébiránt oly ismeretlenek, oly 

távoliak, és az Atlanticumon innen oly tehetetlenek valának, hogy a társalgási körökben is 

igen ritkán kerültek elő.”
1484

 Egyértelműen megállapítja, hogy „mind a két párt egyaránt volt 

monarchikus, és szilárdul ragaszkodott a pragmatica sanctióhoz”, de azt is világosan 

megállapítja, hogy „tettleg április 14-e óta köztársasági igazgatás alá kerültünk”.
1485

 

Így aztán az április 14-i trónfosztó döntés és az április 19-én megformulázott határozat 

a detronizáció és a függetlenség kérdésében határozottan szól, de az államformáról nem 

rendelkezik, ezért alakilag, az országgyűlés formális közjogi nyilatkozata hiányában az 

államforma továbbra is monarchia maradt.
1486

Az államszocializmus idején született művek 

egy része ugyanakkor azon az állásponton volt, hogy Magyarország ténylegesen köztársasági 

államformára váltott.
1487
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A kormányzat irányultságát tekintve érdemes egy pillantást vetni a Honvédelmi 

Bizottmány státuszára is, hiszen ennek ideiglenes jellege afféle átmenetet képez a 

parlamentáris berendezkedésű monarchikus közállapotból a forradalmi összevisszaság 

állapotába, egyfajta republikánus jövő felé vezető elképzelt úton. 

A Honvédelmi Bizottmány élén már és még maga Kossuth Lajos állott, miután a 

testület elnökévé „Kossuth Lajos honpolgárt és képviselőt” választották, de nem választással, 

hanem „egyetemes felállássali kijelentéssel”, miközben az országgyűlés a testületet felruházta 

„mindazon hatalommal, mellyel egy ország teljhatalmú kormányának bírnia kell”.
1488

 

Nem térünk ki most arra, hogy ebben az időben Bécsben miként alakultak a 

viszonyok, de az nyilvánvaló, hogy a királyi hatalom tényleges gyakorlásával kapcsolatban 

felmerülhettek bizonyos kételyek. Mindezek következtében a Honvédelmi Bizottmány 

rendkívül széles hatáskörökkel felruházott elnöke a királyi jogkör gyakorlása híján bizonyos 

államfői feladatokat is teljesített a felügyeleti jogtól a kinevezési jogokon át a katonai 

főhatalom jogáig és a pénzügyekkel kapcsolatos jogokig. Ezekkel a jogokkal a 

„kormányelnök” bizonyos elnöki jogosítványokat is gyakorolt.
1489

 

Tudvalevő, hogy a Honvédelmi Bizottmány elnökének biztosított széles hatáskörrel is 

elégedetlen Kossuth teljhatalmi törekvéseinek szolgálatában további jogköröket igényelt, de a 

Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezése után a kormányzó elnöki jogkör kezdetben 

egyfajta amerikanizált államfői jogkörként volt leírható. 

A teljhatalomba mindenesetre az országgyűlés feloszlatásának joga nem tartozhatott 

bele, miután kimondatott, hogy „míg az ország kormányrendszere elhatározólag meg nem 

állapíttatik, a legfőbb hatalom mindaddig a népfelséget képviselő országgyűlés birtokában 

marad, mely ennél fogva csak önmaga által oszlathatik el.”
1490

Ez az értelmezés azonban 

csupán értelmezés maradt, hiszen jónéhány képviselő kérése ellenére a parlament 

feloszlatásának joga a határozatban nem mondatott ki. 
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Ezzel Kossuthot komoly fegyvertől fosztották meg, hiszen kimutatható, hogy ő maga 

új – alkotmányozást is magára vállaló – országgyűlést szeretett volna.
1491

 

Azt természetesen csak feltételezni tudjuk, hogy Kossuth amerikai mintára kívánta 

berendezni az államot, de kétségtelen, hogy ebben a történelmileg nem hosszú korszakban a 

rendszer az amerikai modellre emlékeztetett.
1492

 Mindenesetre az nem kétséges, hogy a 

kormányzó elnöki pozíció a Függetlenségi Nyilatkozat alapján a király „megüresedett” 

helyébe akart lépni, ez pedig az amerikai függetlenedési mozgalom mintájára, és konkrétan a 

magyar nyilatkozatnak kifejezetten mintát szolgáltató amerikai Függetlenségi Nyilatkozatra 

emlékeztet.
1493

 

A nyilatkozat nyomán létrejött kormányzati rendszer azonban egyre inkább 

eltávolodott a mintául szolgáló amerikai modelltől, és egyre határozottabban parlamentáris 

képet kezdett mutatni. 1849. május 2-án, a Szemere-kormány megalakulásával világossá lett, 

hogy a kormányforma parlamentáris karakterű lesz, amelyben a kormányzó elnök az államfői 

feladatokat, a miniszterelnök pedig a kormányfői feladatokat látja el. 

A hatásköri villongások és viták ezt az időszakot sem kerülték el, hiszen – hasonlóan 

más korszakok államfő-kormányfő-vitáihoz – Kossuth és Szemere között is nézeteltérések 

bontakoztak ki az egyes jogköröket illetően. Ez a levelezésekben és szópárbajokban 

megnyilvánuló hatásköri vita viszonylag jól dokumentált. Az ilyen természetű viták már 

korábban kiéleződtek, és ennek is komoly nyoma van.
1494

 

A kormányzó elnök rendeleteket adhatott ki. A rendeletek érvényesítéséhez miniszteri 

ellenjegyzésre volt szükség. A miniszterek önállóan cselekedhettek a kormányzati politika 

keretein belül. Hadüzenet, békekötés, szövetségek kötése kérdésében a kormányzó elnök csak 

az országgyűlés jóváhagyásával hozhatott döntést. A törvényhozással kapcsolatos királyi 

jogköröknek csak egy részét kapta meg. A bírói hatalommal kapcsolatos jogkörök egy részét 

nem gyakorolhatta. A kegyelmezési jogot a kegyelmi szék döntéseinek aláírásával tudta 

gyakorolni.
1495
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Az államfő helyébe lépő államfő és az általa kinevezett kormányfő közötti 

hatáskörmegosztás, és egyáltalán a két külön funkció létrejötte nem teszi értelmessé azt a 

kérdést, hogy az így kialakult hatalom mennyiben hasonlítható az Egyesült Államok 

kormányrendszeréhez. Legfeljebb az a kérdés vethető fel, hogy a kormányforma egy 

klasszikus parlamentáris berendezkedéshez rokonítható inkább, vagy a korszakban még 

természetesen teljesen ismeretlen félprezidenciális, azaz 20. századi francia típusú 

kormányformához hasonlítható.
1496

 

Kossuth Lajos tekintélye, népszerűsége és autoritása természetesen joggal vethető 

össze De Gaulle népszerűségével, és akár karizmájával is, szónoki képességei, 

rábeszélőképessége és személyiségének súlya nyilvánvalóan hatalmi jogosítványainak 

folyamatos tágítását vonhatta volna maga után, de papíron meglévő tényleges jogosítványai 

nem mérhetők egy modern félprezidenciális rendszer elnökének jogosítványaihoz.  

Mindazonáltal mind a kormányforma, mind az államforma tekintetében lényegében 

egyetlen megállapítást kell tenni. Akárhogyan döntünk is e két – egymással is összefüggő – 

kérdésben, döntésünk legfeljebb a politikai és közjogi kuriózumokra vonatkozó döntésként 

lehetne értelmezendő, mert világosan csak az szögezhető le, hogy az egész politikai és közjogi 

berendezkedés érvénytelen és illegitim volt, vagyis mind legalitása, mind elfogadottsága 

tekintetében határozottan elutasító álláspontra kell helyezkednünk, nem szólva jogi és 

politikai relevanciájáról. 

Az nem kérdés, hogy a történeti alkotmány perspektívájából az egész időszak az 1848. 

április 11-én szentesített törvényektől egészen az 1867-ben véglegesített kiegyezési 

törvényekig a történeti alkotmány folytonosságán kívül esnek (ahogyan ez a kiegyezés valódi 

értelmezhetőségéből megállapítható), de számunkra az sem kérdés, hogy a történeti 

alkotmány perspektíváját elvetve is csak arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

Függetlenségi Nyilatkozat által felállított rendszer egészében is érvénytelenül jött létre.  

A történeti alkotmány kontextusában a fentiek teljességgel értelmetlenek. A tényleges 

történelem szempontjából ugyanakkor az események ilyetén elemzése éppen olyan valóságtól 

elrugaszkodott, mint a történeti alkotmány perspektívájából való elemzés. A Függetlenségi 

Nyilatkozatot „elfogadó” országgyűlés „nem országos gyűlés, hanem népgyűlés volt, hol 

lehetetlen vala bárminő ellentmondás”. Ebben a diktált és „diktatúrás” közegben született meg 

a valójában el nem fogadott nyilatkozat, amelynek tartalmára nézve a fenti fejtegetéseket 

megengedtük magunknak. 
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Április 14-én ugyanis „roppant néptömeg kezdé ostromolni a református főiskola 

ajtajait, hol a képviselők gyűlései tartattak, részt venni óhajtván a nagy fontosságú ülésben. 

De a terem szűk köre csak keveseknek adhatott helyet. Néhány képviselőnek a néphez intézett 

szavaira tehát, hogy az ülés a református nagytemplomban fog tartatni, a népesség azonnal 

odaözönlött, s pár perc alatt tömve lőn a roppant terjedelmű templom is.”
1497

 

Az államformáról és a kormányformáról döntő későbbi országgyűlések legitimitásával 

és legalitásával kapcsolatban – mint ezt később látni fogjuk – egy seregnyi kérdés és 

probléma merül fel. A történeti alkotmány jogfolytonosságában értelmezve a későbbi 

döntések egytől-egyig megkérdőjelezhetők. Az azonban nem kérdőjelezhető meg, hogy e 

később említendő döntéseket legalábbis olyan testületek hozták, amelyek létjogosultsága a 

történeti alkotmányok szempontjából erősen kérdéses ugyan, de legalább valamiféle 

országgyűlésnek, vagy országos gyűlésnek, vagy legalább egyfajta reprezentatív, 

törvényhozásra is hivatott népképviseleti szervnek minősülnek. 

A debreceni nagytemplomban 1849. április 14-én összeült „gyülevész” népségre ez 

nem mondható el. A Függetlenségi Nyilatkozat a forradalmi törvényhozás kontextusában is 

érvénytelen, pedig a forradalmi törvényhozás a történeti alkotmány kontextusában eleve 

érvénytelen. Hogy a Függetlenségi Nyilatkozat taktikai, katonapolitikai, sőt politikai okokból 

– sőt, tehetjük hozzá, morális okokból is – egyaránt értelmetlen, vagy legalábbis haszontalan 

volt, az már nem ennek az értekezésnek lehet tárgya.
1498

 

Erre a dolgozatra annak leszögezése tartozik, hogy Kossuth feltétlenül köztársaság-

párti volt, ugyanakkor – bár a valóságban ez nem a szándékok szerint zajlott le – arra 

törekedett, hogy, mint annyiszor a történelemben, a magyar állam- és kormányformát a 

nemzetközi konstellációkra való tekintettel állapítsa meg az a szerv, amely az államforma 

megállapítására hivatott. „Egyenesen tudassuk nyíltan a világgal” – mondta –, „hogy az 

országlási forma végleges megállapításában az európai viszonyok convenientiáját tekintetbe 

venni a magyar nemzet mindenkor kész leszen.”
1499

 

Kossuth és társai respublikanizmusa épp oly nyilvánvaló, mint az, hogy az államforma 

és a kormányforma kérdésében sem végleges, sem érvényes döntést nem hozhattak. 

Ugyanakkor e dolgozat legfőbb tárgyát illetően annyi szögezhető le, hogy ha egyszer egy 
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tervezett kormányformájú köztársasági államforma megvalósult volna, és az alkotmány az 

államfőváltás tekintetében Kossuth tervei szerint született volna meg, az államfőválasztás 

közvetlen, nép általi választással oldódott volna meg. 

A Függetlenségi Nyilatkozat alkalmával ugyanis az volt kimondva, „hogy az ország 

szerkezete megállapításában a nemzet kész legyen az európai viszonyok igényeit figyelembe 

venni.” Kossuth így fogalmazott: „Ha ennek következtében monarchicus kormányformát 

vélne a nemzet elfogadni tanácsosnak, következés volna, hogy a király személye 

sérthetetlennek ismertessék, de hogy ellenjegyzés nélkül a király semmi rendeletet ki ne 

bocsáthasson, a felelősség az ellenjegyzőt illesse, és annak terhétől őt királyi kegyelem sem 

fedezhesse. Ha monarchicus lenne a kormányforma, a nádori méltóság megtartására 

fontosságot helyezek.”
1500

 

Hogy ebben az esetben ki legyen a király, illetve a nádor, azt – mint tudjuk – Kossuth 

nem tette nyilvánvalóvá, vagy akár nyilvánossá se.
1501

 Az biztos ugyanakkor, hogy az illető 

nem lehetett volna a Habsburg ház tagja. Hiszen ebben a tekintetben a nyilatkozat világosan 

beszélt. 

„A Habsburg-Lothringeni-ház Magyarország, a vele egyesült Erdély és a hozzá tartozó 

minden részek és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében kizáratik, 

kirekesztettetik, a magyar koronához tartozó minden címek használatától megfosztatik, és az 

ország egész területéről és minden polgári jogok élvezetéből számkivettetik.” – mondja (mint 

jeleztük, aligha érvényesen) az 1849. évi II. törvénycikk. 

Az is biztos ugyanakkor, hogy a nemzetiségi jogok nem szerepeltek volna az új 

alkotmány palettáján, a nyilatkozat mégis valamiképpen egységes országgal számolt a 

jövőben, mondván: „Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzá tartozó 

minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai 

státusznak nyilváníttatik, és ezen egész státus területi egysége feloszthatatlannak, s épsége 

sérthetetlennek kijelentetik.” 

Kossuth azonban – mint világossá tette – köztársaságot kívánt, azzal a feltételezéssel, 

hogy ezen államforma felel meg a demokrácia követelményeinek. Demokrácián a kor 

szokásának megfelelően köztársaságot értett, és azt kormányformának nevezte, remélve, hogy 
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az államforma egykoron majd köztársasági fordulatot vesz, „mit óhajtok, hogy a körülmények 

megengedjenek, az európai haladás különben is a democratiai kormányformát mutatván ki a 

jövendő postulatumául.”
1502

 

Ne foglalkozzunk most azzal, hogy Kossuth mindezt helyesen látta-e, és (most 

legalábbis) azzal sem, hogy hogyan egyeztethető össze a köztársasági államfő esetleges 

közvetlen, nép általi megválasztása a végrehajtó hatalom törvényhozási felelősségével, amely 

csupán a huszadik században valósult meg néhány parlamentáris és félelnöki berendezkedésű 

országban. Itt és most csak azt a tényt kell leszögeznünk, hogy Kossuth mindenesetre 

közvetlen köztársaságielnök-választást tartott helyesnek a jövőre nézve. 

Ezt a fejezetet ezért ugyancsak az érvénytelen Függetlenségi Nyilatkozat 

megfogalmazójának gondolatával zárjuk: „ha köztársasági országlat fogadtatik el” – mondta 

Kossuth –, „a végrehajtó hatalom főnöke közszavazat útján leszen az országpolgárok összes 

egyeteme által választandó.”
1503

 

Mint tudvalevő, Kossuth nagyszabású terveiből – melyekben rendszerint 

mindenekelőtt ő maga játszotta volna a főszerepet – kevés ment át a valóságos történelem 

tényeinek terrénumára. A köztársasági államfő közvetlen, nép általi megválasztásának 

gondolata azonban – mint ahogy a történelem későbbi alakulása mutatta – éppenséggel „be is 

jöhetett” volna. 

Magyarország az idők során – a huszadik században – köztársaság lett – nem is 

egyszer –, de ez az elképzelés, a köztársaság államfőjének nép általi, közvetlen 

megválasztása, mint tudjuk, később sem, máig sem valósult meg. 
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AZ ELSŐ „NÉPKÖZTÁRSASÁGI” KÖZTÁRSASÁG (1918-19) 

 

 

 Amíg 1849-ben „formai és deklaratív értelemben nem született meg a 

köztársaság,”
1504

de – mint láttuk – semmi sem indokolta és semmi sem tette lehetővé, hogy 

megszülessék, illetve semmi sem jelentette, hogy megszületett, addig 1918-19-ben kétség 

kívül valami respublikaféle létrejött, de több lépcsőben, átmenetileg és aligha minden 

lépésében törvényesen, illetve érvényesen. 

Ám 1918-19 történéseinek törvényességét nem a történeti alkotmány alapján kell 

megítélnünk,
1505

mert a történeti alkotmány alapján az egész eseménysor, úgy, ahogy volt, 

érvénytelennek tekintendő (mint ahogyan erre később a közjogi fejlődés is – felemásan – 

visszamutatott, lásd az 1920. évi I. törvénycikket), hanem annak alapján, hogy az egyes 

közjogi aktusok saját logikájuk szerint és egymásból következőleg érvényesek voltak-e. E 

kérdésfeltevés alapján is erős kétségek, aggályok és kételyek merülnek fel az egyes 

események megítélésében, de az ítélet hátterében mindvégig ott munkált a kor, mely iszonyú 

volt, véres, végzetes és tragikus, méghozzá nemcsak önmagában, hanem az egész magyar 

történelem ezeréves perspektívájából nézve is. 

 E történelem, mint tudjuk, nem bővelkedett erős köztársasági tradíciókban, ennek 

ellenére e tradíciók feldolgozása nagyon erős, és könyvtárnyi magyar irodalom áll 

rendelkezésre a megértéséhez. Márpedig magunk is jeleztük már, hogy a köztársasági 

államformát tulajdonképpen egyedül az államfői funkció jellege választja el a monarchiától. 

Az európai köztársaságok kialakulása kapcsán az mindenesetre bátran megállapítható, hogy 

jelentős részük háború, forradalom vagy polgárháború (ha ugyan a kettő nem ugyanaz) 

nyomán született meg.
1506

 Így történt ez hazánkban is. Mint tudvalevő, a négy évig 

szakadatlanul tartó borzalmas és értelmetlen első világháború hatása, valamint az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlása szolgált alapul a köztársaság megalakulásának. 

Ismert az is, hogy a világháború első éveiben a Monarchiát még viszonylag kedvező 

megítélés jellemezte, Európa közepén a hatalmi viszonyok tartópillérének számított, 
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kompenzációs szerepe azonban az oroszországi cárizmus megdőlésével, valamint az osztrák-

magyar hadsereg német vezetés alá rendelésével nagyban csökkent. Jelentősen elősegítette az 

erőviszonyok gyengülését az etnikai megosztottság is, erősödtek a szeparatista nézetek, 

megnövekedett a nemzetállamok létrehozásának igénye. 1918 tavaszáig a monarchia teljes 

felosztásának programját az antanthatalmak erős fenntartásokkal kezelték, ám, mit tudjuk, 

Wilson amerikai elnök 1918. január 8-ai 14 pontos üzenetében a nemzetiségek részére 

biztosítandó széleskörű autonómia mellett érvelt. Elég nyilvánvaló volt, hogy ez az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlasztását volt hivatva bevezetni. Ettől kezdve gyorsult fel a 

felbomlási folyamat, ami a nemzeti önállóság elérése felé vezetett. A Monarchia nemzetiségi 

vezetőinek részvételével 1918. áprilisában tartott római kongresszus zárónyilatkozata célként 

tűzte ki a különböző népcsoportok nemzeti és politikai egységének megteremtését, valamint 

gazdasági és politikai függetlenségét.
1507

 

Az ausztriai-német állam ideiglenes nemzetgyűlésének október 21-én tartott alakuló 

ülésén még csak hosszú távú célként utaltak az új államforma bevezetésére. Október 30-án 

döntöttek az új állam ideiglenes alkotmányáról, de a monarchia vagy köztársaság kérdéséről 

nem született megállapodás. A Német Köztársaság létrejötte után Karl Renner államkancellár 

javaslatára az államtanács úgy határozott, hogy a másnapi ideiglenes nemzetgyűlésnek 

javaslatot tesz a köztársaság kikiáltására. Az uralkodó ugyan formálisan nem mondott le 

trónjáról, de elismerte a nép jogát az államformáról való döntéséről. Mindezen előzmények 

hatására a november 12-én tartott ideiglenes nemzetgyűlésen egyhangú törvénnyel Német-

Ausztriát demokratikus köztársaságnak nyilvánították. 

Világos, hogy a magyarországi történések szorosan kapcsolódtak az osztrák 

eseményekhez, a magyar őszirózsás forradalom ugyancsak jellemző szakaszokon ment 

keresztül. A Károlyi-párt javaslata Ausztria és Magyarország kapcsolatának rendezésére a 

perszonálunió megteremtése volt. Ezt követően a Wekerle-kormány október 20-án szintén 

hasonlóképpen vélekedett, felismerve a dualista berendezkedés tarthatatlanságát.
1508

 

A parlamenti ülésszak utolsó két napján – október 22-én és 23-án – Károlyi Mihály az 

azonnali különbéke mellett szólalt fel. Katonai lázadástól tartva az ülést felfüggesztették. A 

hosszan tartó szünet alatt a pártvezérek a miniszterelnök szobájában üléseztek, ahol is többen 

– köztük Andrássy Gyula, Tisza István – a kormány lemondása mellett foglaltak állást abban 

bízva, hogy elkerülhető lesz Károlyi felülkerekedése és a hatalmat a balközép, élén 

                                                 
1507 

Részletesebben lásd: ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 2010. pp. 

110. és kk. 
1508

 WIENER György: Az európai köztársaságok létrejöttének történelmi feltételei a 19-20. században. In: Feitl 

István (szerk.): Köztársaság a modern kori történelem fényében. Napvilág, Budapest, 2007. pp. 26-27. 



434 
 

Andrássyval, magához tudja ragadni. Wekerle végeredményben rászánta magát a lemondásra, 

és az ülésterembe visszatérve azonnal be is jelentette azt. 

Az október elején kirobbant kormányzati válság felerősödött. A kormányalakításért 

folytatott harc Andrássy és Károlyi, a korábbi ellenzék jobb- és balszárnya között látszott 

kibontakozni. Andrássy időközben külügyminiszteri kinevezést kapott. Károlyi népszerűsége 

bizonyos körökben egyre nőtt.
1509

 

Ezt követően az események még inkább felgyorsultak. A Károlyi-féle Függetlenségi 

Párt, az Országos Polgári Radikális Párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

részvételével 1918. október 25-én megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, melynek elnökévé 

Károlyi Mihályt választották. 

Wekerle lemondását követően néhányan arra számítottak, hogy IV. Károly Károlyit 

kéri fel kormányalakításra, de erre végül csak nagyobb tömegek tüntetésének, sőt a 

forradalom kitörésének eredményeként, október 31-én került sor.
1510

 

A köztársaság kikiáltásának gondolata még ekkor sem fogalmazódott meg, Károlyi-

kormány József főherceg homo regius előtt tett esküjében is a királyság fennmaradását 

ismerte el. Az ezt követő napon a miniszterelnök mégis felmentést kért és kapott az 

uralkodónak tett esküje alól, és felesküdött a Nemzeti Tanácsra. 

A november 9-én tartott kormányülésen szükségessé vált a királysághoz valamint a 

parlamenthez fűződő viszony tisztázása. A polgári radikálisok vezetője – Jászi Oszkár – 

sürgette a változást, úgy vélte, hogy a dinasztiához való kötődés nemzetközi viszonylatban 

hátrányosan érintheti az országot nemzetközi viszonylatban. Mások más véleményen voltak, 

sőt a kormány bizonyos tanácsokat is mérlegelt. Az egyik szerint az országgyűlés határozattal 

hagyja jóvá a szabad királyválasztást. 

A különféle javaslatok közül a végleges megoldásnak végül azt tekintették, hogy a 

parlament mondjon le, és a hatalmat ruházza át a kibővített Nemzeti Tanácsra, így a testület 

hajtana végre minden alkotmányjogi változást, és akár ideiglenes köztársasági elnököt is 

választhatna.
1511

 

A kormány programja ekkor már egy demokratikus köztársaság létrehozása volt. 

Ennek alapját IV. Károly eckartsaui nyilatkozata teremtette meg, melyben november 13-án 

lemondott az állami ügyekbe történő beavatkozásról. Miután az 1910-es országgyűlés is 
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beszüntette működését – egyes álláspontok szerint – a törvényhozó hatalmat a több száz 

tagúra bővített Nemzeti Tanács gyakorolta. A Nagy Nemzeti Tanácsot nemzetgyűléssé 

nyilvánították, mely az országgyűlés helyettesítésére szolgált. Ez abban merült ki a 

valóságban, hogy elfogadta a kormány által előterjesztett javaslatokat, amelyeket 

néptörvénynek neveztek. 

November 16-án megszületett a végleges döntés, a budapesti népgyűlés keretében a 

Nemzeti Tanács kimondta a köztársaság létrejöttét, melyet az 1918. évi Néphatározat I. cikke 

deklarált.
1512

Ez kimondta, hogy „Magyarország minden más országtól független és önálló 

népköztársaság.”
1513

 

Az első kihirdetett néphatározat az állami főhatalmat a kormányra ruházta át,
1514

 így 

annak III. cikke értelmében „addig, amíg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem 

határoz, az állami főhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja a 

Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának támogatásával.”
1515

 

E határozat a főhatalom kormányra történő átruházásával egyidejűleg kimondta a 

képviselőház, valamint a főrendi ház megszüntetését is. Utasítást adott további néptörvények 

alkotására is, melyek témáját is megjelölte. Törvényt kellett alkotni az általános, titkos, 

egyenlő, közvetlen és nőkre is kiterjedő választójogról, a földműves nép földhöz juttatásáról, 

a sajtószabadságról, az esküdtbíráskodásról, valamint az egyesülési és gyülekezési 

szabadságról. 

A november 16-án megszületett köztársaság afféle polgári köztársaság volt ugyan, de 

létrejöttének, valamint elnevezésének módja a nép és a tömegek jelenlétére utalt. Az 

államforma kérdésében bár a döntés egyértelmű volt, az ideiglenességet azért továbbra is 

fenntartotta. Az elnöki tisztség Károlyi javaslatára függő kérdés maradt, az alkotmányi 

alapelvek megteremtése a még meg nem választott alkotmányozó nemzetgyűlésre várt.
1516

 

Így aztán az alkotmányjogi helyzet sajátosnak volt mondható, és elsősorban a 

forradalom eseményeire volt visszavezethető. November 13. óta nem volt államfője az 

országnak, három napra rá az országgyűlés is határozott saját maga feloszlatásáról. A 

parlament helyét egy pártkoalíció konzultatív szerve foglalta el. 
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A köztársaság deklarálását követően Magyarország megszűnt ugyan monarchia lenni, 

de elnök és parlament híján a hatalom a „népkormány” kezébe került. Ez magába foglalta az 

államfői pozíciót is, sőt bizonyos szempontból a törvényhozó hatalmat is helyettesítette, és ez 

a helyettesítés a néptörvények alkotásában mutatkozott meg. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti 

Tanács visszavonult a politikától, formailag nem vette át a parlament helyét. 

Decemberre és januárra a fenyegető kormányválság nagy problémákkal állította 

szembe Károlyit. A megoldás a nem funkcionáló Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságától érkezett, aki visszamenőleges néphatározat-értelmezéssel közjogi szempontból 

elég különös álláspontra jutott.
1517

 

1919. január 11-én a Nemzeti Tanács Károlyit – ideiglenes jelleggel ugyan – 

köztársasági elnökké választotta, és felhatalmazást kapott a néptörvények elfogadására is. A 

Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága aznap tartott ülésén a következőkről döntött 

határozatában: „A Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága megállapította, hogy a néphatározat 

3. cikke arról rendelkezik, hogy amíg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem határoz, az 

állami főhatalmat Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja, vagyis 

Magyarország Nemzeti Tanácsa e cikkel Károlyi Mihályt ideiglenesen államfői hatáskörrel 

ruházta fel.  Felhívta ennélfogva Károlyi Mihályt, hogy addig is, míg Magyarország nagy 

Nemzeti Tanácsa vagy nemzetgyűlése másként nem határoz, nem mint miniszterelnök, hanem 

mint a köztársaság ideiglenes elnöke oldja meg a mai és netán felmerülő politikai válságot, 

mindazon tényezők bevonásával, akiknek részvételét szükségesnek tartja.”
1518

 

Mint tudvalevő, ezzel egyidejűleg Károlyi lemondott miniszterelnöki tisztéről, a 

külügyi tárca azonban az ő irányítása alatt maradt. Az új miniszterelnök Berinkey Dénes, az 

addigi igazságügyi-miniszter lett.
1519

 „Én pártok keretében többé nem maradhatok. 

Természetesen le fogok mondani a pártvezetőségről, mert pártok felett kell állnom és az 

ügyeket intéznem. Meg lehetek győződve, hogy a szükséges pártatlanság minden irányban 

meg fog valósulni.”
1520

– szögezte le beiktatási szövegében Károlyi. 

A fenti néphatározatban megjelenő teljhatalom tételéből következett a 

„Népköztársaság” elnöki jogkörének a meghatározása. A funkciót és ezzel a pozíciót a 
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Végrehajtó Bizottság határozatában szereplő jogosítványok valamint a Néphatározatban 

megjelölt széles jogkör határozta meg. Ezek alapján az ideiglenes köztársasági elnök 

hatáskörébe tartozott a kormány kinevezése és felmentése – erre közjogi szempontból is 

szükség volt, mert a korábban bevezetett struktúra szerint nem akadt olyan döntésre jogosult 

szerv, amely a Károlyi vezette kormányt felmentette, az új kormányelnököt és a tagokat 

kinevezhette volna. A külpolitika az ő jogkörébe tartozott, a kormány néptörvényei csak az ő 

aláírásával voltak érvényesek. Az államfő a kormányüléseken elnökölhetett, de részvétele 

tetszésétől függött. Az ideiglenes köztársasági elnököt munkájában titkári hivatal segítette. 

Kinevezési–felmentési jogköre a VI. fizetési osztályon felüliekre terjedt ki úgy, hogy azt a 

kormány előterjesztésére gyakorolhatta. Jogosítványai közé sorolták a lényeges királyi és 

főkegyúri jogokat, továbbá a kormányrendeletekre nézve is előzetes jóváhagyási jogosultság 

illette meg. 

Mint ismert, a „köztársasági elnök” e széleskörű hatáskörét rövid ideig – március 21-

ig – gyakorolhatta. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a Néphatározat a teljes főhatalmat a 

kormány hatáskörébe utalta, ami az államfőre szállt, megállapíthatnánk, hogy a 

forradalomban kialakult modell a prezidenciális formához állt közel,
1521

de természetesen 

ilyen megállapítást nem tehetnénk, hiszen létezett miniszterelnöki intézmény (úgy, ahogy), és 

létezett a forradalmi összevisszaság, amely mindennek, valószínűleg a szabályozatlanságnak 

is legfőbb oka volt. A valóságban Károlyi a reprezentatív működésen nem jutott túl.
1522

 

A kormány politikájának értékelése nem ezekre a lapokra tartozik. Az azonban 

leszögezhető, hogy e politikát a már említett határozat alapozta meg. Elsőként a földkérdést 

volt szükséges tisztázni.
1523

A végleges eredmény 1919. február 15-én elfogadott 

földreformtörvénnyel született meg, mely Károlyiék elképzeléseinek kedvezett.
1524

 Az 1919. 

évi 18. néptörvény 1. § kimondta: „A népköztársaság az ország termőföldjét ennek a 

törvénynek a rendelkezései szerint a földmívelő nép kezére akarja juttatni.” Ugyanezen 

törvény 14. § szerint: „A földmívelő nép földhöz juttatása végett felosztásra kerülő 
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földbirtokokból általában olyan területű családi kisbirtokokat kell alakítani, amelyeket egy-

egy földmívelő család a maga erejével meg tud mívelni s amelyek egy-egy földmívelő család 

rendes megélhetésére elegendők.”
1525

Nagy jelentőséggel bírtak az 1919. évi 25. és 26. 

néptörvények az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztásával és az új választójoggal 

kapcsolatban.
1526

A politikai demokrácia megteremtésének alapjául szolgált a gyülekezési és 

egyesülési szabadság állampolgári joggá nyilvánítása is, amiről az 1919. évi 3. néptörvény 

rendelkezett:
1527

„Az egyesülés és gyülekezés joga mindenkit megillet”
1528

A demokratikus 

politikai reformok kiegészültek több szociálpolitikai intézkedéssel is.
1529

A kormány 

nemzetiségi politikája kudarcainak köszönhetően a társadalmi-politikai élet szerteágazó volt, 

ami 1919 elejétől erős küzdelmekhez vezetett. A kormány támogatóinak száma egyre fogyott, 

mindemellett jobbról és balról is egyre hevesebb támadások érték őket.
1530

Bizonyosan 

megállapítható, hogy a kormány politikai bázisa igencsak leszűkült. Mindez akkor 

csúcsosodott ki, amikor a Károlyi-párt januárban lemondott.
1531

Károlyi a győztesek 

jóindulatára alapozó politikájával a Párizsban ülésező békekonferencián történt döntést 

követően hagyott fel. Március 20-án kézhez kapta ugyanis az ún. Vix-jegyzéket. Ez a győztes 
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 Megtiltották a 14 éven aluli gyermekek foglalkoztatását, béreket emeltek, munkanélküli-segélyt vezettek be, 

a kisiparosok és a kiskereskedők adóhátralékainak egy részét elengedték, a haza térő katonákat végkielégítésben 

részesítették. 
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 A jobboldali ellenzék képviselői a középosztály képviselői közül kerültek ki. Általános politikai felfogásuk 
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hatalmak ultimátuma volt.
1532

Eszerint a kijelölt övezetben a magyar közigazgatás és a 

rendőrség a helyén marad, de a szövetséges parancsnokság ellenőrzése alatt áll.
1533

 „Egy 

olyan kormány, amely ezt aláírja, egy napig sem tarthatja magát.” – mondta Károlyi 

Berinkey miniszterelnöknek, miután elolvasta a levelet.
1534

 A jegyzéket Károlyi március 21-

én visszautasította. Azt tervezte, hogy szociáldemokrata politikusokból álló kormányt nevez 

ki. Ebbe azonban hiba csúszott, mivel a szociáldemokraták időközben Károlyi háta mögött 

szövetkeztek a gyűjtőfogdában őrzött kommunista vezetőkkel a hatalom közös átvételéről. 

Károlyi még azon a napon lemondott és vele együtt a kormány is.
1535

 

Az új hatalom legfőbb irányítószerve a Forradalmi Kormányzótanács lett Garbai 

Sándor elnökletével. A tényleges irányítás azonban Kun Béla kezébe került, kommunista 

túlsúlyt, diktatúrát teremtve. A tanácskormány sem érte el a várt sikereket, sem katonai, sem 

gazdasági szempontból. A végső lökést a román csapatok Tiszán történő átkelése adta. Július 

30-án elindultak a főváros felé. A reménytelennek bizonyuló helyzet következtében augusztus 

1-jén a Forradalmi Kormányzótanács lemondott. A hatalmat a mérsékelt szociáldemokrata 

politikusokból álló új kormány vette át. A kormányfő Peidl Gyula lett.
1536

 

Peidl Gyula első intézkedési közé tartozott a korábbi köztársasági államforma 

visszaállítása. Megkísérelte kormányának koalíciós jellegű átalakítását. Az 1918 őszéhez 

hasonló állapotot szerette volna vissza állítani, de a feltételek már nem voltak adottak hozzá. 

A nagyhatalmak nem álltak ki a kormány által elképzelt polgári demokratikus politikai 

berendezkedés mellett. Augusztus 6-án egy ellenforradalmi csoport – Friedrich István 

vezetésével – le is mondatta a kormányt. A kormányfői poszton gyorsan váltották egymást a 

miniszterelnökök, és ezen a szakaszon mi is felgyorsítjuk az elbeszélést. 

Friedrich Istvánt Huszár Károly, a keresztényszocialista centrumhoz tartozó politikus 

követte. Új törvényhozó testület alakult, amit nemzetgyűlésnek neveztek.
1537

 Legfontosabb 

feladataként az államforma megállapítását valamint az államfői hatalom gyakorlását 

tekintette. Valamennyi parlamenti párt arra a nézőpontra jutott, hogy a köztársasági 

államforma – tekintve a forradalmakat – nem megfelelő. A királyság visszaállítása mellett 
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voksoltak. A nemzetgyűlés 1920. február 16-án tartott ülését követően elfogadták az államfői 

hatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikket.
1538

 

E törvény 12. §-a kimondja: „A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom 

gyakorlásának mikéntjét véglegesen rendezi és ennek alapján az államfő tisztét tényleg 

átveszi, az államfői teendők ideiglenes ellátására a magyar állampolgárok közül titkos 

szavazással kormányzót választ.” 
1539

 

A trón betöltésének kérdése tehát függőben maradt, az államfői jogkör betöltését a 

nemzetgyűlés titkos szavazással választott kormányzóra bízta. Maga a kormányzói jogkör a 

közepesen erős köztársasági elnökök jogállásához mérhető, a királyi hatalomhoz hasonló 

befolyás nem jellemezte, de ennek most nem tulajdonítunk jelentőséget, mert az első 

köztársaság tanulságainak összegzéseként azt szeretnénk leszögezni, hogy a magyarországi 

első köztársaság a fentiek alapján is két periódusból állt. Az első szakasz 1918. november 16. 

és 1919. március 21. között, a második periódus 2019. augusztus 1. és 1920. március 1. közé 

tehető, amit aztán ismételten a királyság államformája váltott fel. 

Köztársasági elnöki tisztségről természetesen csak az említett első periódusban 

beszélhetünk, ha egyáltalán. Károlyi Mihály köztársasági elnök nem választással, hanem – 

mint láthattuk – egyfajta „utólagos határozatelemzéssel” került hatalomba. Kinevezésének 

körülményei és alkotmányjogi helyzete nem mondható általánosnak. Ez elsősorban a 

körülményeknek volt köszönhető. A Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom 

kirobbanása, valamint a külpolitikai helyzet következtében az országnak bizonyosan 

államfőre volt szüksége, és Károlyi személye lényegében adott volt, de hosszabb távú 

fennmaradásának feltételeit – részben saját tehetségének hiánya, de mindenekelőtt tőle 

független politikai folyamatok hatására – nem tudta megteremteni.
1540

 

A köztársaság második, immár tartósabb megteremtésére a sajátos körülmények 

közepette egy újabb világháborúig, annak iszonyatáig és őrült elvesztéséig kellett várni. 
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A NÉPKÖZTÁRSASÁG ELŐTTI KÖZTÁRSASÁG (1945-46) 

 

 

1848-49 és 1918-19 kétes és kétséges történelmi kísérletei után 1989 előtt a 

legbiztosabb és legsikeresebb köztársaság-alapítási próbálkozás az 1940-es évek második 

felében történt – bizonyos fokig 1989-re is kihatással –; nem kell mondanunk, hogy ismét 

milyen iszonyú történelmi körülmények között. 

 A sajátos körülményekre visszatekintve a második világháború végének borzalmait 

idézhetjük fel, a német megszállást és az ország szuverenitásának korlátozott mivoltát, a 

magyar holokausztot, a szovjet hadsereg magyarországi harcait és bűneit, és a hadműveletek 

1945. áprilisának közepéig való elhúzódását. A normálisnak a legkevésbé sem tekinthető 

politikai életben rövid ideig bizonyos pluralizmus volt érzékelhető, de az idő múlásával egyre 

inkább érezni és szenvedni lehetett azokat a kommunista törekvéseket, melyek a hatalom 

birtoklására, a magántulajdon megszüntetésére, és nem utolsósorban a többpártrendszer 

megszüntetésére irányultak, amint ezt az újabb-kori kutatások világossá teszik
1541

 

Miután a front elvonult, nemzeti bizottságok alakultak. Erőre kaptak az ellenzéki 

pártok szervezetei is, így a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a 

Polgári Demokrata Párt, legerősebben azonban a Magyar Kommunista Párt. E pártok 

képviselőiből 1944. december 2-án jött létre a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. Céljuk 

egy új demokratikus rendszer kiépítése volt. Nyilatkozatukban szerepelt többek között a 

szomszédos államokkal, valamint a Szovjetunióval történő baráti kapcsolat kiépítése, a 

népellenes törvények hatályon kívül helyezése.
1542

 Hozzákezdtek egy ideiglenes törvényhozó 

testület megszervezéséhez is, amelyet Ideiglenes Nemzetgyűlésnek hívtak. Tagjai 

pozíciójukat nem választással, sokkal inkább a párttagokból történő delegálással nyerték el. 

Első ülésének határozatai között szerepelt, hogy magát a nemzeti akarat kifejezésére 

egyedül hivatottnak és a magyar állami szuverenitás kizárólagos letéteményesének 

nyilvánította.
1543

 Ennek kifejezésére megalkotta a Nemzetgyűlés Szózatát, melyben így szólt: 

„Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért ült össze, hogy legyen, aki a magyar nép, a magyar 

nemzet, a magyar állam nevében cselekszik. Az ideiglenes Nemzetgyűlés küldöttei a nép 
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választottai.”
1544

Ez a kitétel nem volt teljesen pontos vagy igaz, de az nyilvánvaló volt, hogy 

cselekedni kell. 

És e „nemzetgyűlés” cselekedett is. Kétnapi ülésezése alatt kinevezte az Ideiglenes 

Nemzeti Kormány tagjait, valamint Politikai Bizottságot választott. A miniszterelnök Dálnoki 

Miklós Béla lett. A bizottság az államfői jogok ideiglenes gyakorlására 1945. január 26-án 

háromtagú Nemzeti Főtanácsot választott. 

A Nemzeti Főtanács tehát a Politikai Bizottságtó kapta a mandátumát, az pedig az 

Ideiglenes Nemzetgyűléstől, az pedig senkitől, legfeljebb a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Fronttól, az pedig végképp senkitől, legfeljebb a benne összegyűlt pártoktól, amelyek 

ugyancsak senkitől nem kaptak felhatalmazást, de azért nem teljesen jogtalanul tekintették 

magukat a nép képviselőinek, és az sem vitatható, hogy rendkívüli időket éltünk, amelyek 

rendkívüli és gyors megoldásokat igényeltek. 

A Nemzeti Főtanács jogkörébe mindenesetre beletartoztak a közhivatali tisztségekre 

való azon kinevezések, amelyek a miniszterelnök vagy a kormány kinevezési jogát 

meghaladták, jogkörei között volt továbbá az elítéltek kegyelemben részesítése, valamint a 

kormány tagjainak kinevezése és felmentése. Legfontosabb döntései közé tartozott a 

közigazgatás újjászervezése, és egyúttal a háborúpárti politikusok felelősségre vonása.
1545

 Az 

ezzel foglalkozó rendeletek arról intézkedtek, hogy a korábbi közigazgatási szerveket új, 

politikailag megbízható emberekkel töltsék fel. A törvényhozó testület megváltoztatásával, a 

közigazgatás átszervezésével, valamint a földreformmal Magyarországon elég jelentős 

változáson ment keresztül a társadalmi és a politikai élet rövid idő alatt, de a külhoni hatalmak 

az ismert körülmények között végeredményben sem az új kormányzatot, sem a gyökeres 

változtatásokat nem ismerhették el, demokratikus választások megrendezését kérték, 

amelyekre 1945. november 4-én sor is került.
1546

 

A választójogról az 1945. évi VIII. törvény rendelkezett. Ennek értelmében minden 

20. évét betöltött magyar állampolgár választható és választó volt. Megszűnt a nemek közti 

különbségtétel is. A törvény az országot 16 választókerületre osztotta fel. Minden 12 000 

érvényes szavazatra 1 mandátum juttatását írta elő.
1547

 

Ekkorra már a fent felsorolt öt párt kiegészült egy hatodikkal, a Magyar Radikális 

Párttal. A Kommunista Párt tagjai a növekvőnek hitt népszerűségnek és taglétszámnak 
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köszönhetően szinte biztosra vették választási sikerüket. A végeredmény azonban rácáfolt 

minderre. Abszolút, 57%-os többséget a Kisgazdapárt szerzett. 

A nemzetgyűlési választások eredményeinek ismeretében azonnal megindultak a 

kormányalakítási tárgyalások. Ez alapján a nyertes pártnak megvolt a lehetősége az önálló 

kormányalakításra, ám a nemzetközi körülmények és a belső nehézségek arra ösztönözték a 

politikai feleket, hogy fenntartsák a koalíciót. A szovjet nyomás is arra ösztönözte a 

kisgazdákat, hogy a további együttműködést pártolják. 

A párt elnöke, Tildy Zoltán tehát a kommunisták bevonásával alakított kormányt 

1945. november 15-én. A kisgazdák hét tárcát kaptak, a kommunisták és a szociáldemokraták 

hármat-hármat, egy a parasztpártnak jutott.
1548

 A kommunisták kapták a 

belügyminisztériumot, a rendőrséget és a közigazgatás feletti felügyeletet is. A baloldal 

pozíciói a kormányban jelentősen megerősödtek. A Kisgazdapárt, mint tudjuk, a parlament 

útján szerette volna érvényesíteni politikai akaratát, a hatalom valódi birtokosa, a 

Kommunista Párt viszont inkább parlamenten kívüli eszközökkel kívánta elérni céljait.
1549

A 

kormány programja a kommunista párt hatására mindenekelőtt a gazdaságpolitikai 

követelések köré fonódott. A kormány számára papíron legfontosabb volt a dolgozók ellátása, 

értékálló pénz megteremtése, az állami kiadások csökkentése mellett a jövedelem fokozása és 

a földosztás befejezése.
1550

 

Tudvalevő, hogy az államhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1945. évi XI. törvény 

1. §. így rendelkezett: „(1) A magyar állami szuverenitás kizárólagos képviselője az 

1945:VIII. törvénycikk értelmében megtartott választások alapján megalakult Nemzetgyűlés; 

megalakulásával az ideiglenes Nemzetgyűlés megbízatása megszűnt. (2) A Nemzetgyűlés 

állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.”
1551

 

E törvény három fejezete – A Nemzetgyűlés, A Nemzeti Főtanács, A magyar felelős 

minisztérium – egyértelműen tartalmazta a kialakult három hatalmi szerv felépítését és 

egymáshoz való viszonyát. Az új nemzetgyűlés legfontosabb feladatának mindenesetre 

teljesen érthetően az államforma rendezését tartotta. Ekkoron Magyarország tulajdonképpen 

jogi értelemben véve még mindig királyság volt. 

Mint ismert, Mindszenty József hercegprímás a királyság fenntartása mellett érvelt, 

népszavazás kiírását kérte, erre azonban, mint tudjuk, nem került sor. A koalíciós kormányon 
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belül mérhetetlenül megoszlottak a vélemények. A szociáldemokraták már a kormányalakítás 

idején saját napilapjukban megjelenő cikkben is a kormány elsődleges feladataként jelölték 

meg az államformáról való döntést, ezen belül is a népköztársasági formát szorgalmazták. A 

kommunisták osztoztak ezen az állásponton. A Nemzeti Parasztpárt képviselői ugyancsak 

kiálltak a köztársaság mellett. A koalíción kívüli Magyar Radikális Párt, valamint a Polgári 

Demokrata Párt körében is kedvező visszhangra talált a kérdés. 

Nem alakult ki azonban egységes vélemény a koalíció legnagyobb pártjában, a 

Független Kisgazdapártban. A párt vezetői nem helyeselték az államforma kérdésének 

napirendre tűzését, véleményük szerint ez megzavarhatja a pártok közti együttműködést az 

ország előtt álló gazdasági feladatok megoldásában.
1552

 A kisgazdák részéről Dobi István volt 

az, aki egyetértését fejezte ki a köztársasági államformával kapcsolatban. Ez a 

miniszterelnökre is hatással volt. 1945 karácsonyi beszédében már Tildy Zoltán is 

egyértelműen az államforma kérdésének mielőbbi tisztázása mellett érvelt. A kisgazdapártiak 

számára az is ösztönzőül hatott, hogy a nyugati nagyhatalmak – az Egyesült Államok és 

Nagy-Britannia – budapesti követségei szintén támogatásukat fejezték ki az 

államformaváltással kapcsolatban. Az 1946. január 9-11. között megtartott képviselői 

értekezleten végül a képviselőcsoport a köztársaság megteremtése mellett foglalt állást.
1553

 

A pártok vezető testületei 1946 elején szakértők bevonásával hozzáláttak az 

államforma és az államfői jogok rendezésével kapcsolatos törvényjavaslatok kidolgozásához. 

Három tervezet született. A Kisgazdapárttól, a Kommunista Párttól és a tervezetek sorában 

középső helyet elfoglalva a Szociáldemokrata Párttól. Az 1946. január 16-án tartott pártközi 

értekezleten vitatták meg a benyújtott javaslatokat, melyeknek eredményeként az értekezlet 

Ries István szociáldemokrata igazságügy-minisztert kérte fel arra, hogy a koalíciós pártok 

jogi szakértőivel együtt véglegesítse a törvényjavaslatot. 

Több tárgyalásra is sorkerült, míg a szükséges módosításokat elvégezték. Ez annak 

köszönhető, hogy az államforma megváltoztatásának kapcsán alkotmányjogi és politikai 

aggodalmak egyaránt felmerültek. Végül sikerült egyezségre jutniuk, így a javaslatból 

megállapítható volt, hogy az a koalíciós kompromisszum jegyeit viselte.
1554

 

Mire a nemzetgyűlésnek döntenie kellett volna a javaslatról, addigra a pártok vezetői 

már minden fontosnak számító pontban megállapodtak. Az 1946. január 30-án lezajlott 
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formálisnak mondható általános vitát követően a nemzetgyűlés 1946. január 31-én elfogadta a 

köztársaság megteremtéséről szóló 1946. évi I. törvényjavaslatot, ami deklarálta: „1. § Az 

államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó 

hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott 

Nemzetgyűlés útján gyakorolja. 2. § (1) Magyarország köztársaság. (2) A köztársaság élén 

elnök áll. A köztársasági elnököt a Nemzetgyűlés négy évre választja.”
1555

 

A törvény üdvözlésére Magyarországon több városban munkaszüneti napot rendeltek 

el, népgyűléseket tartottak. Budapest népe délután kettő órakor a Kossuth téren lázasan 

hallgatta Nagy Ferenc szavait, aki felolvasta az új államformáról alkotott törvény szövegét, és 

hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet történelme során még nem iktatott be nagyobb 

jelentőségű törvényt. 

A törvény a hatalmi ágak elválasztásának klasszikus elvét követte. A törvényhozók 

fékeket és egyensúlyozó elveket is megfogalmaztak a hatalom megosztásának elvébe azzal a 

céllal, hogy megakadályozzák a hatalmi ágak bármelyikének a túlsúlyát. A törvény a 

végrehajtó hatalom élére a köztársasági elnököt állította, aki végrehajtó hatalmát a 

nemzetgyűlésnek felelős kormány által gyakorolja. 

A törvény első fejezete a Kisgazdapárt tervezete alapján felsorolta az alapvető emberi 

és polgári szabadságjogokat. A törvény szövege szerint az állampolgárok természetes és 

elidegeníthetetlen jogai a következők: „személyes szabadság, jog az elnyomatástól, félelemtől 

és nélkülözéstől mentes emberi élethez, a gondolat és vélemény szabad nyilvánítása, a vallás 

szabad gyakorlása, az egyesülési és gyülekezési jog, a tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, a 

munkához és méltó emberi megélhetéshez, a szabad művelődéshez való jog s a részvétel joga 

az állam és önkormányzatok életének irányításában.”
1556

 

A törvény ugyanakkor nem rendelkezett arról, hogy milyen állami szimbólum 

szolgáljon az új, demokratikus rendszer jelképéül, rendelkezés hiányában ezért egyelőre a 

királyi címer volt érvényben. Ez a tény több parlamenti képviselőt is aggasztott.
1557

Az állami 

címerrel kapcsolatos feladatokat a Belügyminisztérium Törvényelőkészítő Osztálya folytatta a 

történelmi hagyományok valamint az aktuális politikai szempontok alapján. Az elkészült 

törvényjavaslat az állami kiscímert szándékozott visszaállítani, elhagyva abból a királyi 

koronát. A miniszterelnök 1946. május 15-én szakvéleményt kért a Jogi Reformbizottságtól 
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annak kérdésében, hogy a szent korona tana a jelenlegi alkotmányjogi helyzetben is érvényes-

e, valamint elhagyható-e a szent korona a címerből. A válasz az volt, hogy a Magyar 

Köztársaság kialakulásával az addigi történelmi államforma megszűnt létezni, így a régi 

alkotmányjogi állapotot kifejező címer sem használható. Tekintettel arra, hogy egy teljesen új 

címer megalkotása feltételezhetően nem lett volna túl népszerű, célszerű volt egy köztes 

megoldást találni. Ez a nézet lényegében a Belügyminisztérium javaslatával megegyező volt. 

Magyarország állami címere így tehát a koronátlan kiscímer, más néven a „Kossuth-címer” 

lett.
1558

 

Az államforma kérdésének tisztázódásával Magyarország mindenesetre megszűnt 

királyság lenni, hatályukat veszítették a korábbi államformára vonatkozó jogszabályok. A 

köztársaság megteremtése természetesen politikai döntés volt. Külpolitikailag és 

belpolitikailag egyaránt megmutatkozott, hogy az ország mindenfajta kapcsolatot 

megszakított a korábbi rendszerrel. A belpolitikában eldőlt, hogy a legitimáció hívei politikai 

és hatalmi – erőszakos – vereséget szenvedtek. A kommunisták viszonylatában a köztársaság 

kikiáltása mindeneképpen egyfajta nyereségnek számított.
1559

De mindenki tudhatta, hogy ez a 

lépés csak egy állomás a sztálinizmusba, vagyis a diktatúrába vezető úton. 

Az új államforma megalakulását követően a diktatórikus 0baloldal egyre 

erőteljesebben igyekezett pozíciója megerősítésére. Arra törekedtek, hogy a kisgazdákat 

elhatárolják. Külön szervezetet is létrehoztak ennek céljából, így egyértelművé vált a 

koalíción belüli pártok szétválasztása. Az egyik oldalt azok a kisgazdák és az ő nézeteiket 

valló liberális és demokrata irányzatok képezték, akik a politikai és társadalmi átalakulást 

megállítani vágyták. A másik oldalon a kommunista, szociáldemokrata egység állt, ők viszont 

folytatni kívánták az átalakulást. A Kisgazdapárt gyengének bizonyult, engedtek a 

nyomásnak. A kisgazdák elnöksége a nemzetgyűlés képviselői közül számos politikus 

kizárásáról intézkedett. Ezekből a képviselőkből alakult meg – 1946. március 12-én – a 

Magyar Szabadság Párt.
1560

 

Ugyanezen a napon a nemzetgyűlés elfogadta a demokratikus államrend és a 

köztársaság büntetőjogi védelmével foglalkozó VII. törvényt. Ez a jogszabály volt hivatott 

szankcionálni a köztársaság-ellenes megmozdulásokat, és azokat is büntette, akik esetlegesen 

nem vettek részt hasonló szervezkedésben, de tudomásuk volt róla. Megkezdődtek az 
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államosítások és számos ifjúsági szervezetet tiltottak be. 1947-ben ötven képviselő lépett ki a 

Kisgazdapártból és megalakította a Magyar Függetlenségi Pártot.
1561

 

A Kommunista Párt új választások kiírását szorgalmazta, melyek célja az volt, hogy a 

törvényhozó testületben meg tudja szerezni a többséget. Minden eszközzel igyekeztek elérni 

céljukat, de ismét csalódniuk kellett. A magyar társdalom abszolút többsége ismét kiállt a 

parlamentáris demokrácia, valamint a magántulajdon védelme mellett. 

Választási propagandájában a baloldal nyíltan vállalta fel célját, a szocializmus 

megteremtését. Vereségük ellenére tovább folytatták a fokozatos hatalom átvételére irányuló 

törekvéseiket. A többpárti demokrácia jegyeit látszólagosan ugyan, de egyelőre fenntartották. 

A gyorsítás 1947 őszén következett be. Sztálin utasítást adott a „szovjetizálás” felgyorsítására. 

Másfél év alatt a Kommunista Párt a hatalom kizárólagos birtokosává vált. Megalakították a 

Magyar Dolgozók Pártját, aminek vezetője Szakasits Árpád lett. A párt első kongresszusán 

kinyilvánították, hogy céljuk a szocializmus felépítése, melynek alapja a marxizmus-

leninizmus. A többpártrendszer felszámolása 1949 nyarára fejeződött be. A kommunisták 

átvették a hatalmat. 

A parlament 1949. augusztus 18-án fogadta el a szovjet alkotmányra hajazó 1949. évi 

XX. törvényt, az alkotmánytörvényt.
1562

Ez kollektív államfői testületet hozott létre – az 

országgyűlés Politikai Bizottságának, valamint a köztársasági elnöki intézménynek az 

összeolvasztásával –, az Elnöki Tanácsot. Ezzel az ország megszűnt köztársaság lenni, 

elnevezésében is Magyar Népköztársaság lett.
1563

Az ismert tényeket nem sorolva azonban a 

magunk részéről immáron nem a politikai háttérrel és az általános eseménytörténettel, hanem 

az államfőváltás elbeszélésével és az államfői jogkörök alakulásával szeretnénk foglalkozni, 

úgyhogy egy kissé ismét visszatekerjük az időkereket. 

Mint jeleztük, a nagy jelentőségű köztársasági törvény, a később is mintául szolgáló 

1946. évi I. törvénycikk alapján a köztársasági elnök választása ugyancsak a nemzetgyűlés 

feladatkörébe tartozott. 

A pártok figyelme a köztársaság kikiáltása mellett erősen a lehetséges elnökjelöltek 

személyére fókuszált. Leginkább a Független Kisgazdapárt valamint a Szociáldemokrata Párt 

vezetőit érdekelte a kérdés.
1564

 Személyére három politikus neve merült fel. A 

szociáldemokraták és a Magyar Radikális Párt emberei Károlyi Mihály jelölését támogatták, 
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aki az angol és francia emigrációban töltött 25 éve után pozitívan fogadta jelölését. Nézetük 

az volt, hogy a frakció helyezkedjen az 1918. októberi jogfolytonosságának álláspontjára. 

Ennek azonban nem volt nagy valószínűsége, mivel a kommunistákhoz politikailag közel 

került politikust a Kisgazdapárt nem fogadta el. Azzal érveltek, hogy annak ellenére, hogy 

nemzetgyűlési képviselő, mégsem tért haza, és nem ismeri a jelenlegi magyarországi 

viszonyokat.
1565

 A kisgazdák mindenképpen saját jelöltjüket kívánták a köztársasági elnöki 

pozícióban látni. Két politikusnak volt esélye. Nagy Ferencnek, a Kisgazdapárt főtitkárának, 

aki nagy népszerűségnek örvendett, valamint Tildy Zoltánnak, a párt elnökének. Az előbbi 

esélyeit növelte, hogy a pártban és a képviselőcsoportban ő rendelkezett többséggel, az utóbbi 

esélyeit viszont az erősítette, hogy a baloldali pártok is az ő jelölése mellett foglaltak állást. 

A koalíciós pártok különböző fórumokon tárgyaltak a lehetséges elnök személyéről. A 

január 24-én tartott pártközi értekezleten a pártok többsége Tildy Zoltán jelölése mellett 

határozott. Az ezt követő napon a baloldal is egyeztette véleményét egy összekötő bizottsági 

ülésen, és szintén Tildy mellett döntöttek. A Kisgazdapárt bizottsági ülésén szintén döntésre 

jutott, Nagy Ferenccel szemben Tildyt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. 

A versengés következtében a két politikus szembekerült egymással. Bár mindketten 

szerették volna betölteni az államfői pozíciót, Tildy erősebben ragaszkodott a jelöléséhez. A 

tény, hogy a Szovjetunió bizalmát is Tildy bírta, eldöntötte a két vezető közötti vetélkedés 

kimenetelét.
1566

 A Független Magyarország című lap január 28-i számában megjelenő cikk 

szerint Tildy Zoltán a közös elnökjelölt. A felborzolt kedélyeket Nagy Ferenc próbálta 

csillapítani azzal, hogy ő maga jelentette be a politikai bizottság határozatát, és ezzel 

egyidejűleg a képviselőcsoport tanácskozásán nem hogy tudomásul vette, ő maga javasolta 

Tildy személyét a posztra.
1567

Nagy Ferenc az értekezleten mondott beszédére később is 

kedvezően emlékezett.
1568

 

A január 29-én tartott pártközi értekezleten minden párt megegyezett az immáron 

egyetlen elnökjelölt megválasztási módjában. Egyetértettek abban, hogy nem szavazással, 

                                                 
1565

 FÖGLEIN Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1993. 63. 
1566 

FÖGLEIN Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1993. pp. 65-66. 
1567 

FÖGLEIN Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1993. p. 74. 
1568

 „Beszédem alatt a megdöbbenés és a meghatottság érzései váltakoztak a képviselőkben, s mikor azt 

mondottam, hogy a magyar köztársaság fejlődése nem kezdődhet azzal, hogy a lerongyolódott és szenvedő nép 

feje fölött a vezetők a hatalomért viaskodjanak, mint sokszor történelműnk során, hanem szeretnék példát 

mutatni a demokrácia egész jövendőjére tekintetben, hogyan kell tudni gyakorolni a lemondást, amikor a nemzet 

érdekei ezt megkívánják – képviselőtársaim percekig tombolva ünnepeltek.” Idézi FÖGLEIN Gizella: 

Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944-1949. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. p. 74. 



449 
 

hanem közfelkiáltással fogják megválasztani Tildy Zoltánt. Ennek megfelelően 1946. február 

1-jén a nemzetgyűlés közfelkiáltással megválasztotta őt a Magyar Köztársaság elnökének.
1569

 

Az új miniszterelnök éppen Nagy Ferenc korábbi főtitkár lett, akinek politikai 

felfogása összhangban volt Tildyével.
1570

Maga a köztársasági elnöki intézmény az 1949. 

augusztus 20-ig, az alkotmánytörvény megalkotásáig létezett Magyarországon. Tildy Zoltán 

az államfői tisztségét körülbelül két és fél évig gyakorolta, 1948. július 30-án lemondott.
1571

 

Tildy lemondását az országgyűlés augusztus 3-án fogadta el. Az elnökségben őt váltó, akkor 

már a két munkáspárt 1948. júniusi egyesülése után a Magyar Dolgozók Pártjának az 

elnökeként köztársasági elnökként megválasztott Szakasits Árpád sem töltötte be sokáig 

hivatalát. A politikai játszmának ő is áldozatul esett. 1950. április 23-ig volt államfő, de 1949. 

augusztus 24-től már nem a köztársaság, hanem a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

elnökeként.
1572

 

Ezen események felidézésével azonban ismét előreszaladtunk, de csak azért, hogy 

visszatérjünk az államfői jogállás kérdéseihez. Az nem vitatható, hogy a nemzetgyűlés 

Politikai Bizottságának befolyása az új államforma törvénybe iktatásával folyamatosan nőtt. 

A parlament és a köztársasági elnök jogkörét mindez a hatalmánál fogva egyaránt szűkítette. 

E jogköröket illetően a három párt korábban említett tervezetében koncepcionális 

különbségek és bizonyos hasonlóságok egyaránt találhatók voltak. 

A köztársasági elnök jogállásával kapcsolatosan sokban hasonlítottak a koncepciók, de 

több mindenben különböztek egymástól. Közös vélemény született azzal kapcsolatban, hogy 

az elnöki tisztség elsősorban reprezentatív szerepet kap. Megállapodás született a köztársasági 
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elnök megválasztásának módjával kapcsolatban, de nem született egyértelmű egyetértés az 

elnökválasztás mikéntjével kapcsolatban.
1573

 

A baloldaliak azt szerették volna elérni, hogy az államfőt ne titkos szavazással, hanem 

nyilvánosan válasszák meg. A kisgazdapártiak azonban kitartottak a választás titkossága 

mellett, konkrét indítványt is előterjesztettek, azzal érveltek, hogy mivel maga a választójog 

általános, egyenlő, a szavazás pedig közvetlen és titkos, a voksolásnak a legmagasabb magyar 

közjogi méltóság megválasztásánál is annak kell lennie. A Közjogi- és Alkotmányjogi 

Bizottság részletes vitája során szavazással döntöttek a kérdésben, ahol is a titkosság elve 

győzött. A tervezet kiegészült továbbá a jelölés bevezetésével, az elnök hivatali idejének 

hosszával, valamint az újraválaszthatóság korlátozásával.
1574

 

A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk  így rendelkezett: „4. 

§ (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez a 

Nemzetgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést a Nemzetgyűlés 

elnökénél a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. A Nemzetgyűlés minden tagja csak egy 

jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. (2) Ha a 

szükséges ajánlást csak egy jelölt nyerte el, ez a Nemzetgyűlés tagjai legalább kétharmad 

részének jelenlétében közfelkiáltással köztársasági elnökké választható. Egyébként a választás 

titkos szavazás útján történik. A szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első 

szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki a Nemzetgyűlés összes tagjai 

legalább kétharmad részének szavazatát elnyeri. (…) 5. § Egymás után két ízben köztársasági 

elnökké senkit sem lehet megválasztani.”
1575

 

Első körben nem született egyezség a miniszterelnök kinevezésének módjában sem. A 

Kommunista Párt azon az állásponton volt, hogy csak a nemzetgyűlés Politikai Bizottságának 

állásfoglalása után nevezhesse ki a köztársasági elnök a miniszterelnököt. Az 1946. január 23-

án megtartott tárgyaláson kibontakozó vita során arra a kompromisszumos javaslatra jutottak, 

hogy az elnök „meghallgatja” a Politikai Bizottságot, és ezt követően nevezi ki a 

miniszterelnököt.
1576

 „A köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a Nemzetgyűlés politikai 
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bizottságának meghallgatása után a parlamenti többségi elv tiszteletben tartásával a 

miniszterelnököt, a miniszterelnök előterjesztése alapján pedig a minisztereket.”
1577

 

Az elnöki jogkör leszűkítése főként a végrehajtó hatalom gyakorlásának kérdésében 

mutatkozott meg. A kommunista párt jelen helyzetben is az elnöki jogkör leszűkítésére 

törekedett, a szociáldemokraták egy köztes megoldásban reménykedtek, a kisgazdapárt az 

elnöki jogkör bővítése mellett érvelt. A baloldal véleménye szerint a végrehajtó hatalmat a 

nemzetgyűlésnek felelős kormánynak kell gyakorolnia, és semmi esetre sem a köztársasági 

elnöknek. Szavaikkal ugyan azt hangsúlyozták, hogy féltik a törvényhozó hatalom 

szuverenitását, és a demokrácia megteremtésére törekszenek, a valóságban azonban tudni 

lehetett, hogy a Politikai Bizottságnak kívántak erősebb jogosítványokat szerezni az elnöki 

jogkör korlátozásával. Végül koalíciósnak mondható megoldás született, amely inkább a 

kommunista felfogásnak kedvezett,
1578

midőn a törvény szövegében mindez úgy jelent meg, 

hogy „a végrehajtó hatalmat a köztársasági elnök a Nemzetgyűlésnek felelős minisztérium 

által gyakorolja.”
1579

 

A nemzetgyűlés feloszlatásával kapcsolatban is többféle nézőpont alakult ki. A vita a 

megfogalmazás szerint a körül alakult, hogy az elnök mikor „köteles”, és mikor „jogosult” a 

nemzetgyűlés feloszlatására. A kommunista párt nyilvánvaló politikai szándéka abban rejlett, 

hogy törvényes bázist akart teremteni arra, hogy a nemzetgyűlés kisebbsége valamint a 

kormány – elégedetlenségük esetén – kérhesse a parlament feloszlatását.
1580

 A végleges 

eredmény így került a törvény szövegébe: „A köztársasági elnök jogosult a Nemzetgyűlés 

feloszlatására, ha eziránt a kormány előterjesztést tesz, vagy ha ezt a nemzetgyűlési 

képviselőknek legalább kétötöd része felterjesztésben kéri.”
1581

 

A köztársasági elnök a törvény szerint képviselte ugyan a magyar államot, de a 

kormányzásban nem jutott szerephez. Minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez a 

miniszterelnök vagy az illetékes miniszter ellenjegyzése volt szükséges. A köztársasági elnöki 

jogkört korlátozó intézkedések többnyire a Magyar Kommunista Párt javaslatát követően 

jutottak érvényre. 

Szintén a nemzetgyűlés előzetes felhatalmazásával volt jogosult az elnök a hadiállapot 

beálltának megállapítására, hadüzenetre, békekötésre, követek küldésére valamint fogadására, 
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a hadseregnek az ország határain kívüli bevetésére. Nem gyakorolhatta az abszolút vétó 

jogát.
1582

 A nemzetgyűlés által alkotott törvényeket megfontolásra csak egy alkalommal 

küldhette vissza, a másodszor kézhez kapott törvényeket köteles volt tizenöt napon belül 

kihirdetni.  Megillette a kegyelmezési jog. Mérvadó megítélés szerint szerepe főként címek és 

érdemrendek adományozására és reprezentációra korlátozódott.
1583

 

Az 1946. évi I. törvény – mint tudható – a legrészletesebben a köztársasági elnöki 

jogkört szabályozta. Van olyan felosztás, mely szerint e jogkör lényegében öt csoportra 

osztható. Az első csoportba a reprezentatív funkciók tartoznak, ami a nemzetközi 

viszonylatban történő képviseleti jogot is jelenti. A második csoport a szimbolikus funkciókat 

öleli fel, ezek mindenekelőtt a miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolható jogok. A harmadik 

csoportot a nemzetgyűlés által korlátozott rendkívüli hatáskör alkotja, mint például a 

hadiállapot megállapítása, békekötés. A negyedik csoport nem egy állandóan jelenlévő 

jogosultságot jelöl, időnként, bizonyos eseményekhez kapcsolódva jelenik meg, példának 

okáért kormányalakítás esetén az államfő nevezi ki a miniszterelnököt. Az ötödik csoporthoz 

az elnök önálló politikai hatásköre tartozik, mint a politikai vétó.
1584

 

A jogszabály több jogosultságot körültekintően nevesített. Az, hogy ez a valóságban 

hogyan jelent meg, már nem volt ilyen egyértelmű. A törvényben meghatározott jelölés, 

valamint megválasztás a valóságban teljesen máshogy alakult. A jelölés lényegében előzetes 

értekezleteken történő konzultációként jelent meg. A választás Tildy Zoltán esetében 

közfelkiáltással, Szakasits Árpád esetében pedig egyhangú szavazással történt. 

A törvény alapján az elnök felelősségre vonására 150 képviselő írásbeli indítványára 

lett volna lehetőség. Ennek gyakorlatban történő megvalósulása úgy történt, hogy Tildyt 

családi okok miatt egyszerűen lemondatták. Szakasits köztársasági elnöki tisztsége pedig 

„átalakult” az elnöki funkció megszűnésével az Elnöki Tanács elnökségévé. 

A nemzetgyűlés feloszlatásáról szóló paragrafus – melyre a törvény alapján a 

képviselők 40 százalékának kérése alapján került volna sor – ugyancsak nem realizálódott. A 

feloszlatásról első körben pártközi értekezleten döntöttek és csak ezt követően oszlatta fel 

Tildy, majd Szakasits is egy-egy alkalommal a nemzetgyűlést. 
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A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény 14. § tartalmazta az 

egyetlen olyan jogosultságot, amely a gyakorlatban is ennek megfelelően érvényesült:
1585

 „(1) 

A köztársasági elnök nevezi ki az illetékes felelős miniszternek a miniszterelnök útján tett 

előterjesztésére az V. és az ennél magasabb fizetési osztályba tartozó állami tisztviselőket, 

valamint fizetési osztályra való tekintet nélkül az összes ítélő bírákat. A köztársasági elnök 

tölti be az illetékes felelős miniszternek a miniszterelnök útján tett előterjesztésére azokat az 

egyéb tisztségeket, amelyeknek betöltését a törvényes rendelkezések az államfő hatáskörébe 

utalják. (2) A köztársasági elnök adományozhatja a Nemzetgyűlés által alapított 

érdemrendeket és a hivatali állások címeit.”
1586

 

A jogszabály lehetőséget biztosított arra, hogy a köztársasági elnök tisztsége ellátására 

külön hivatalt hozzon létre, amelynek költségeit az állami költségvetés biztosította.
1587

 

A törvény további részleteinek ismertetése helyett általános érvénnyel az szögezhető 

le, hogy a második – 1946-os – köztársaság immáron végleg megszüntette Magyarországon a 

királyságot, amennyiben ezen államforma, vagy annak erős követelése azóta sem támadt fel, 

hiszen a közvélemény a felvilágosodás republikánus eszméit követi, ha követ valamit. Ebben 

mindenesetre hasonlít a magyar köztársaságok elnökeire, Károlyira, Tildyre és Szakasitsra, 

akik egyaránt ezen eszme gyermekei voltak.  A törvény alapján megválasztott államfő – Tildy 

Zoltán – is ennek megfelelő nézeteket vallott, republikánus demokrata volt, valamiféle 

nemzeti elkötelezettségében erős, demokratikus köztársaság működtetésével próbálta 

Magyarország függetlenségét visszaszerezni, de a demokrata politikai erők fokozatosan 

elszigetelődtek a hatalomtól, míg végül kényszer hatására visszavonultak, vagy feladták 

korábbi elveiket, ha ugyan életben maradtak. Szakasits Árpád elnöki tevékenységének 

passzivitása is ezt igazolja, az ő elnöksége lényegében egy átmenetet jelentett az új alkotmány 

kollektív államfői státuszához. Az első köztársaság elnöke – Károlyi Mihály – a második 

köztársaság idején végül is nem jutott szerephez. Ám hatalmas és talán érdemtelen 

tisztelgéssel munkássága előtt a második köztársaság legelső jogalkotásaként a törvényhozás 

Károlyi Mihály érdemeit iktatta törvénybe. 
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A törvényjavaslatot a szociáldemokrata Faragó László ismertette eképpen:
1588

„Egy 

rehabilitációs törvény van a nemzetgyűlés előtt. A nemzet rehabilitálni óhajtja önmagát, 

miután a történelem igazolta Károlyi Mihályt. Igazolta azért, mert azok a problémák, 

amelyeket Károlyi Mihály annak idején felvetett: a béke kérdése, a földreform, a köztársaság, 

a demokrácia, a becsület és az országépítés problémája, íme, itt vannak megint előttünk 

huszonhét esztendő után, és huszonhét esztendős árat kellett fizetnünk érte milliónyi emberrel, 

tenger könnyel, vérrel és szenvedéssel azért, mert nem 1918-ban, hanem 1945-ben kellett e 

kérdések megoldásához hozzáfognunk.”
1589

 

Hogy a magyar történelemben mikor milyen minőségű döntés született, a magunk 

részéről az örvendetes béke nyugalmából nem kívánjuk megítélni. Hogy a nemzetgyűlésnek 

volt-e joga egyáltalán az államforma kérdésében dönteni, nem vitatjuk. 

Az mindenesetre bizonyos, hogy a nem választott, de létének okát legitimen indokolni 

képes ideiglenes nemzetgyűlés által demokratikusan meghozott választójogi törvény – a 

számtalan visszásság, mindenekelőtt a választójogból való akceptálhatatlan kizárások 

tömegessége és a hatalmas szovjet nyomás ellenére – a magyar történelem addigi 

legszabadabb választását tette lehetővé, márpedig e választásokon jött létre az a testület, 

amely az államformáról demokratikusan döntött, és amely az államfő személyéről határozott. 

A történeti alkotmány alapján ilyesmire nem volt joga, mivelhogy ezen alkotmány 

alapján létrejönni sem lett volna joga, aminthogy ezen alkotmány alapján nem is létezett 

(ahogyan az elődje sem). De a történelemben igenis létezett, és döntéseket hozott, melyeknek 

több évtizedes hatásuk volt. 

E hatástörténet máig íródik, és konkrét, szövegszerű nyoma a ma hatályos 

alkotmányon is meglátszik, az Alaptörvényben is bizonyíthatóan benne foglaltatik, 

látványosan is megmutatkozik. 

Ha valaha ennek az országnak egyszer még egy újabb alkotmánya lesz, ha ugyan lesz, 

az 1946. évi I. törvény hatása – efelől semmi kétségünk – annak szövegében is benne lesz.  
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A NÉPKÖZTÁRSASÁGOT VÁLTÓ KÖZTÁRSASÁG (1989-90) 

(A rendszerváltás államfőváltásának története) 

 

 

 A mából visszanézve az – ezen elbeszélés jelenidejében immár több mint 

negyedszázados – egykori demokratikus politikai átmenet, vagyis – ma már közkeletű nevén 

– a rendszerváltás
1590

hazánk történetének jelentős, romantikus, emelkedett, kritikusan 

szemlélt, de fényes időszakaként, érdekes, fordulatos és mégis egyenesen ívelő, figyelmünkre 

és az emlékezetre egyaránt méltó, bírálatokat is kiálló, nagyszerű eseménysoraként 

értékelendő.
1591

 

 Ez az eseménysorozat Magyarországon – szemben jónéhány más közép-európai 

ország hasonló eseménysorozatával – többnyire tárgyalásos, konszenzusra törekvő, 

kerekasztalos, kompromisszumos, megegyezéses, közepesen gyors és békés alkufolyamatként 

írható le.
1592

Természetesen ez a jelleg volt jellemző az államfőváltás szabályainak 

kialkudására is.
1593

 

 Tulajdonképpen különösnek tartható, hogy az államfőváltás szabályainak kialakulása, 

azaz a köztársasági elnök megválasztásának problémája – vagyis az elnökválasztás módja és 

ideje egyaránt – a rendszerváltás egész folyamatának egyik legérdekesebb és legfordulatosabb 

ténysorozatához szolgáltatott eseményeket, és valójában inkább meglepőnek kell értékelni, 

hogy a fontosabb szereplők mindegyikét, a teljes rendszerváltó politikai garnitúrát leginkább 

foglalkoztató, továbbá az egész rendszerváltás egyik leginkább vitatott és szó szerint a 

legfontosabb kérdésévé vált.
1594

 

 A történeti irodalomból – és a személyes emlékekből is – hallatlanul érdekes narratíva 

bontakozik ki, amelynek itt természetesen csupán néhány vázlatpontját van mód röviden 

összefoglalni. 
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Az mindenesetre világos, hogy kiindulópontként az a helyzet nevezhető meg, 

amelyben természetesen nem volt köztársasági elnök és egyszemélyi államfő 

sem,
1595

legfeljebb annak elhalványult egykori történeti emléke,
1596

és az Ellenzéki Kerekasztal 

eredetileg úgy is gondolta, hogy a köztársasági elnöki intézményt majd az országgyűlési 

választások után összeülő valódi parlamentnek kell megteremteni, miközben majd nyilván az 

gondoskodik az elnökválasztásról is. Az Ellenzéki Kerekasztal ezért kezdetben nem is kívánt 

tárgyalásokba bocsátkozni arról a kérdésről, hogy a köztársasági elnököt milyen módon és 

mikor válasszák meg, mint ahogyan arról sem, hogy milyen államfői jogosítványok 

szülessenek, az államfői intézmény hol helyezkedjék el a hatalommegosztás rendszerében, és 

egyáltalán: hogyan fessen hazánk alkotmányos berendezkedése a politikai alkotmány terén. 

 Ezt az eredeti álláspontját az Ellenzéki Kerekasztal arra alapozta, hogy az utolsó 

„rendi” országgyűlés Magyarország alkotmányának szabályozási elveit már elfogadta, 

méghozzá annak az előterjesztésnek megfelelően, amelyet Németh Miklós kormánya Kulcsár 

Kálmán igazságügy-miniszter által beterjesztett.  

 Ez a dokumentum már a második tervezet volt a maga műfajában. Az elsőt 1988. 

november 30-ai dátummal „A Magyar Népköztársaság új alkotmánynak szabályozási 

koncepciója” címmel nyújtotta be a kormány, a másodikat pedig 1989. január 30-i dátummal, 

és immáron – az államforma és az államnév kérdésében nem foglalva állást – „Magyarország 

alkotmányának szabályozási elvei” címmel terjesztette elő.
1597

 

 Az 1989. január 30-án beterjesztett koncepció az államnév kérdését nyitva hagyta, de 

viszonylag egyértelműen foglalt állást az államfői intézményről, kimondván, hogy 

amennyiben Magyarországnak erős vagy közepesen erős államfőre van szüksége, akkor az 

intézményt betöltő személyt a választópolgároknak közvetlen választással kell megválasztani. 

A korszak közjogi vitáira hallatlanul jellemző „erős”, „gyenge”, „közepesen erős” jelzők 

valódi tartalmára itt nem térve ki, azt világosan lehet látni, hogy az erős és a közepesen erős 

köztársasági elnököt az e jelzőket alkalmazó előterjesztők a végrehajtó hatalmon belül, e 

hatalmi ág vezetőjeként tételezték fel.
1598

 Választását ennek megfelelően – a kossuthi 

hagyományokat követve – közvetlen választásnak képzelték el.
1599
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 A kormány által előterjesztett alkotmánykoncepciót az országgyűlés 1989. március 8-

9-ei ülésén vitatta meg, és azt „az előterjesztésnek megfelelően hagyta jóvá”. Ez az 

alkotmánykoncepció – amely ekként hivatalos koncepcióvá, országgyűlési határozattá lépett 

elő – az első lépés a szövevényes történetben. Ezen a ponton tehát úgy fest, hogy az államfőt 

„köztársasági elnök” néven a végrehajtó hatalom élére a nép közvetlen választással választja 

meg. A köztársasági elnök megbízatási ideje hat vagy hét év lett volna.
1600

 

Bár az MSZMP Központi Bizottsága és az országgyűlés is egyaránt elfogadta a 

szabályozási elveket, az alkotmányozás mégis megakadt. Március 22-én ugyanis – a 

Független Jogászfórum kezdeményezésére – létrejött az Ellenzéki Kerekasztal, mely március 

30-ai nyilatkozatában e folyamat leállítását követelte. 

Az MSZMP megfontolta a dolgokat, és a kialakult új helyzetben döntést hozott. A 

megállapodás érdekében május 8-án a Központi Bizottság – a Nemzeti Kerekasztal-

tárgyalásokra vonatkozó ellenzéki javaslatot elfogadva – már csak az alkotmány nagyobb 

terjedelmű módosítását szorgalmazta, vagyis közvetve lemondott arról, hogy az új alkotmányt 

az utolsó egypárti parlament szavazza meg. 

Ily módon az alkotmányozás szempontjából is új politikai időszak kezdődött, melyet 

az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal, s a társadalmi szervezetekből létrejött Harmadik Oldal 

tárgyalássorozata, éles szembenállása, majd részleges kompromisszuma jellemzett.
1601

 

Igen ám, de az MSZMP felső vezetése és a kormány először úgy döntött, hogy a 

tárgyalásoktól függetlenül mégiscsak bevezeti az egyszemélyi államfő intézményét, s egyben 

megteremti a politikai pártokról, az Alkotmánybíróságról és az országgyűlési képviselők 

                                                                                                                                                         
társadalmi szervezetek tehetnek javaslatot. A szabályozási elvek tehát már számoltak a többpártrendszer 

elismerésével, ezt azonban még burkolt formában fejezték ki. A január 30-ai dokumentum szerint a köztársasági 

elnököt, hat vagy hét évre szóló megbízatással, a választópolgárok az általános európai gyakorlatnak 

megfelelően az abszolút többség elve alapján választják. Az első fordulóban a tisztséget az a jelölt nyeri el, aki 

legalább kétharmados részvétel esetén az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. A második körben is 

ez az előírás érvényesül, ám ekkor már csak az első két helyezett versenyezhet az elnöki mandátumért, s így – a 

szavazategyenlőség esetétől eltekintve – garantált az eredményes voksolás. Feltehetően a változó politikai 

helyzetre reagálva a dokumentum célszerűnek vélte, hogy az első köztárssági elnököt még az 1985-1990-es 

országgyűlési ciklusban válasszák meg.
 

Lásd minderről: A Magyar Népköztársaság új alkotmányának 

szabályozási koncepciója 1988. november 30. IN: Kilényi Géza (szerk.): Egy alkotmány-előkészítés 

dokumentumai (Kísérlet Magyarország új Alkotmányának megalkotására, 1988-1990), Államtudományi 

Kutatóközpont, Budapest, 1991, p. 154. old; valamint Magyarország alkotmányának szabályozási elvei 1989. 

január 30. IN: Kilényi Géza (szerk.): Egy alkotmány-előkészítés dokumentumai (Kísérlet Magyarország új 

Alkotmányának megalkotására, 1988-1990), Államtudományi Kutatóközpont, Budapest, 1991, p. 229. 
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 Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Szerk: Pajkossy Gábor. Budapest, 2003. Idézi: 

PÖLÖSKEI Ferenc: A köztársasági gondolat a magyar irodalomban. IN: Feitl István (szerk.): Köztársaság a 

modern kori történelem fényében. Napvilág, Budapest, 2007, p. 197 
1600

 Lásd ugyancsak: Lakos János (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi 

jegyzőkönyvei I. MOL, Budapest, 1993, pp. 436-437. 
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 A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások korszakformáló, óriási jelentőségéről itt nem áll módunkban kellően 

megemlékezni, de e lábjegyzettel adózni kívánunk a magyar történelem e kivételes pillanatának (és 

intézményének). 
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választásáról szóló törvények alkotmányos alapjait. Az áprilisban készült tervezetet az 

Igazságügy-minisztérium május 10-én hozta nyilvánosságra. Közben még zajlott az 

államigazgatási egyeztetés, s így lehetőség nyílt arra, hogy a dokumentumról kialakított 

álláspontokat a minisztertanács és az országgyűlés illetékes bizottsága figyelembe vegye.
1602

 

Az MSZMP eme lépései azonban nem befolyásolták az Ellenzéki Kerekasztalban 

tömörült pártok és társadalmi szervezetek álláspontját. Követelésükre a minisztertanács végül 

a törvényjavaslat visszavonására kényszerült, ami az egyoldalú alkotmányozás folyamatának 

lezárását is jelentette. Ezt követően az alkotmánymódosítás kérdéskörével a Nemzeti 

                                                 
1602

 A törvénytervezet a szabályozási elvekben kifejtett kiegyenlítő-kiegyensúlyozó funkciót normaszöveggé 

alakítva úgy fogalmazott, hogy Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki az alkotmányban megállapított 

hatáskörében őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. E definíció, mely lényegében a portugál 

alkotmányban szereplő meghatározást vette át, elsődlegesen a demokratikus berendezkedés biztosítékának 

nevezte az államfőt, ám névlegesen nem nyilvánította önálló hatalmi ágnak. Pozíciójának súlyát tovább növelte, 

hogy a törvénytervezet szerint feladatai ellátásában alelnök segíti, mivel így, a korábbi dokumentumokkal 

ellentétben, a prezidenciális kormányforma egy eleme került be a parlamentáris berendezkedésbe. Az alelnök az 

államfő megbízása alapján jár el egyes ügyekben, átmeneti akadályoztatás esetén pedig helyettesíti az elnököt. A 

törvénytervezet, a szabályozási elveknek megfelelően, a közvetlen elnökválasztás mellett foglalt állást, az 

államfő megbízatásának időtartamát azonban nem hat-hét, hanem öt-hat évben határozta meg, s legfeljebb egy 

alkalommal tette lehetővé újraválasztását. Nem szabályozta viszont a jelölés és a voksolás módját, feltehetően 

azért, mert e tárgykör rendezését külön törvényre kívánta bízni. Az alelnöki tisztséget a győztes mellett e 

funkcióra jelölt személy nyeri el, e téren azonban a tervezet kivételeket is megfogalmazott. Az országgyűlés 

választja meg ugyanis az új alelnököt, ha az előző megbízatása idő előtt szűnik meg, s ez a szabály érvényesül 

akkor is, ha az alelnök a ciklusidő lejárta előtt megüresedett államfői széket foglalja el. Ez utóbbi esetben a 

közvetett voksolást 30 napon belül bonyolítják le, az országgyűlés elnökének választására vonatkozó 

rendelkezések alapján. Végezetül a május 10-i törvénytervezet hatályba léptető előírásai az intézményi változás 

politikai menetrendjét is felvázolták. Az országgyűlés új jogosítványaira és az egyszemélyi államfőre vonatkozó 

szabályok az akkori elképzelések szerint a köztársasági elnök hivatalba lépésekor válnak hatályossá, s az elnöki 

tanács is azon a napon szűnik meg. A tervezet ezen részéből egyébként az is kitűnik, hogy az MSZMP felső 

vezetése és a kormány ekkor még 1989 évi parlamenti választásokkal számolt. Az ellenzéki politikai erők éles 

kritikájának hatására az országgyűlésnek május 29-én benyújtott alkotmánymódosító törvényjavaslat néhány 

területen szűkítette az államfő hatáskörét, illetőleg újabb garanciákat tartalmazott az elnöki hatalommal való 

visszaélés megakadályozása érdekében. A jogkörszűkítések mellett a törvényjavaslat ugyanakkor az elnök 

pozícióját erősítő előírást is tartalmazott, amely lehetővé tette, hogy politikai és alkotmányossági vétójoggal 

egyaránt rendelkezhessen.  Végezetül változtatást jelentett az is, hogy a hatályba léptető rendelkezések már nem 

utaltak az 1989 évi parlamenti választásokra. A május 29-én benyújtott törvényjavaslat általános és részletes 

indokolása egyébként az államfői funkció jellegét a normaszövegnél jóval alaposabban definiálta. Az előbbi 

megismételte a régebbi dokumentumok azon megfogalmazását, hogy a köztársasági elnök, mint önálló állami 

vezető, a hatalommegosztás egyik biztosítékának szerepét tölti be, s egyben érveket sorakoztatott fel az államfő 

mielőbbi, közvetlen megválasztása mellett. E lépés szükségességét mindenekelőtt a feszültebbé váló belpolitikai 

helyzettel indokolta, amely megköveteli, hogy még az új alkotmány elfogadását megelőzően a bizalmi válsággal 

küzdő országgyűlés és minisztertanács mellett megjelenjen egy szilárd, megfelelő legitimációval rendelkező 

hatalmi intézmény. A stabilizáló, kiegyensúlyozó szerepkör lényegét aztán a részletes indokolás tartalmazta, 

amely szerint az elnök sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalom döntési jogosítványaiból nem részesedik, 

hanem ezektől elkülönült, önálló államfői hatásköröket gyakorol. E megfogalmazás egyébként annak 

magyarázatául szolgált, hogy az elnököt miért nem ruházták fel rendeletalkotási joggal. A részletes indokolás 

szerint ezzel az eszközzel csak egy erős státusú, a végrehajtó hatalom fejének tisztségét betöltő államfő élhet, a 

törvényjavaslat viszont a közepesen erős elnöki funkció alkotmányos alapjait teremti meg. A lényeget 

megragadó definíció aztán az átfogó revíziót megvalósító 1989. évi XXXI. tv. részletes indokolásába is bekerült, 

s ennek révén később meghatározó jelentőségű alkotmánybírósági értelmezés tárgyává vált. Lásd minderről 

egyebek között: TORDAI Csaba: A Harmadik Köztársaság alkotmányának születése. IN: Bozóki András 

(szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben, Tanulmányok, Hetedik kötet, Új 

Mandátum, Budapest, 2000, pp. 483-484. 
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Kerekasztal-tárgyalások I/1. számú munkabizottsága foglalkozott, mely a hatályos 

normaszövegből kiindulva tett javaslatokat a szükségesnek ítélt változtatásokra. 

 A következő korszakos lépés éppenséggel e kerekasztal-tárgyalásokon történt. 

Kukorelli István arra hívja fel a figyelmet, hogy a döntő fordulatot Antall József készítette elő. 

A kerekasztal középszintű politikai bizottságában az Ellenzéki Kerekasztal szóvivői tisztjét 

betöltő Antall József 1989. augusztus 30-án tartott beszédében bejelentette, hogy az Ellenzéki 

Kerekasztal javasolja a köztársasági elnöki intézmény alkotmányba való bevételét.
1603

 

 E bejelentés szerint az államfői intézménynek koncepciójában az 1946. évi I. 

törvénycikknek kell megfelelnie, folytatva ezzel az 1848. évi III. törvénycikk 

hagyományát.
1604

 Antall József bejelentette továbbá, hogy a köztársasági elnököt – úgyis, 

mint a hadsereg főparancsnokát – az országgyűlésnek kell megválasztania, azután hogy a 

parlamenti választásokat követően az új országgyűlés megalakul.
1605

 Az addig tartó időben az 

országgyűlés elnöke gyakorolná az államfői jogokat, korlátozott jogkörben.
1606

 

 Ettől a pillanattól kezdve a „hogyan válasszunk köztársasági elnököt” és a „mikor 

válasszunk köztársasági elnököt” kérdése összenőtt, és a politikai tárgyalások egyik központi 

témájává vált. Kukorelli István rámutat arra, hogy e ponton túl a kérdés immár bevallottan 
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 Jegyzőkönyv a Háromoldalú Tárgyalások 1. Politikai Bizottságának 1989. augusztus 30-án (szerdán) 17 órai 

kezdettel a parlament épületében tartott üléséről, p. 30-33, idézi KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati 

rendszerben. Intézményszületés – hatalmi harcban. Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel 

László–Várnai Györgyi: Kormány a mérlegen, Korridor, Budapest, 1994. IN: Kukorelli István: Az 

alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995.p.72. 
1604

 Az 1946. évi I. törvénycikk, mint ezt Antall József az Ellenzéki Kerekasztal ülésén részletesen kifejtette, az 

1848. évi III. törvénycikkre támaszkodott, s emellett az 1920. évi I. törvénycikk egyes megfogalmazásait is 

átvette. A vele vitatkozó Tölgyessy Péter azt állította, hogy az államfői státus akkori szabályozása az 

alkotmányos monarchia modelljét követte, a konkrét jogi megoldások közelebb álltak a hazai hagyományokhoz, 

mint a külföldi mintákhoz. Ugyanakkor a köztársasági elnök, a korabeli politikai viszonyoktól függetlenül is, 

pusztán a „kisalkotmány” normaszövege alapján csekélyebb hatalommal rendelkezett, mint régebben az 

uralkodó, illetőleg a kormányzó. Lásd erről az előző fejezetet. 
1605

 Az I/1. számú munkabizottság tanácskozásán sokszor kizárólag az államfői intézmény alkotmányos 

szabályozásának kérdésével foglalkoztak. A tárgyaló felek kompromisszuma alapján e tisztség jellegét úgy 

definiálták, hogy a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus 

működése felett. Ily módon az intézmény meghatározásába egyaránt bekerült a protokolláris, illetőleg a 

kiegyenlítő-kiegyensúlyozó funkció egy-egy sajátos vonása, jelezve, hogy a szabályozás végső formája az 

MSZMP eredeti elképzelése és az Ellenzéki Kerekasztal augusztus végén kialakított egységes álláspontja között 

helyezkedik el. Megegyeztek abban is, hogy a köztársasági elnök tölti be a fegyveres erők főparancsnoki 

tisztségét, s így Antall József közjogi hagyományokhoz ragaszkodó felfogása és a január 30-ai szabályozási 

elvekben megfogalmazott politikai szándék egyaránt érvényesült. A megválasztás módjában és időpontjában 

viszont nem született megállapodás. E tárgykörben az egyezség csupán arra terjedt ki, hogy a köztársasági 

elnököt az előző államfő megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, a mandátum idő előtti megszűnése 

esetén pedig a voksolás közvetlen vagy közvetett módjától függően 60, illetőleg 30 napon belül kell 

megválasztani, s újraválasztásra kizárólag egy alkalommal nyílik lehetőség. 
1606 

Jegyzőkönyv a Háromoldalú Tárgyalások 1. Politikai Bizottságának 1989. augusztus 30-án (szerdán) 17 órai 

kezdettel a parlament épületében tartott üléséről. p. 30-33. Idézi KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati 

rendszerben. Intézményszületés – hatalmi harcban. Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel 

László–Várnai Györgyi (szerk.): Kormány a mérlegen, Korridor, Budapest, 1994. IN: Kukorelli István: Az 

alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995, p. 72.  
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nem közjogi, hanem hatalmi természetűvé lett, „lényegében egy záradékkérdésről” volt 

szó.
1607

 

 Ezzel az új fejleménnyel eljutunk a szövevényes történet második nagyobb lépéséig: 

ebben a pillanatban, 1989 szeptemberében úgy fest, hogy az új államfőt „köztársasági elnök 

néven” az újonnan megválasztandó országgyűlés a majdani megalakulása után fogja 

megválasztani parlamenten belüli választás keretében. Tekintve azonban, hogy a kérdésben 

vita alakult ki, Antall József azt javasolta, hogy a Nemzeti Kerekasztal kezelje e kérdést 

politikai kérdésként, és „a politikai fő kérdésekkel együtt a tárgyalások befejező szakaszában 

való eldöntését fogadja el”.
1608

 

 A Nemzeti Kerekasztal hallatlanul fontos, alkotmányozást megalapozó tárgyalásai 

1989. szeptember 18-án zárultak le. A megállapodás hivatalosan az egyeztetések 1989. június 

13-a és szeptember 18-a közötti szakaszát zárta le. Ez a megállapodás azt mondja ki, hogy „a 

politikai stabilitás érdekében kívánatos a köztársasági elnök ez évi megválasztása”.
1609

 

 A szövevényes történet harmadik megállójánál tehát úgy látszik, hogy a jövendő 

köztársasági elnököt nem az országgyűlés választja meg, tekintve, hogy még az országgyűlés 

sincs megválasztva, hanem még 1989-ben sor kerül egy – feltehetően közvetlen – 

elnökválasztásra. Ezt a különös eredményt szülte ki magából a magyar közjogtörténelemben 

óriási szerepet játszott Nemzeti Kerekasztal. 

 Az ismert politikai körülményeket ezen a ponton nem visszaidézve elmondhatjuk, 

hogy a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások záródokumentumának érvényesülését az Ellenzéki 

Kerekasztalt alá nem író szervezetei az aláírásuk megtagadásával nem kívánták 

veszélyeztetni, de el kívánták érni, hogy ebben a kérdésben, vagyis az államfőválasztás módja 

és ideje kérdésében új helyzet teremtődjék. Ennek érdekében az aláírást megtagadó két 

szervezet – az SZDSZ és a FIDESZ – népszavazást kezdeményezett. A kezdeményezéshez 

később az ekkor már éppen felbomló Ellenzéki Kerekasztal néhány további szervezete – az 

FKGP, az MSZDP és a Liga Szakszervezetek – is csatlakozott.  
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 Antall Józsefet idézi KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati rendszerben. Intézményszületés – 

hatalmi harcban. Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László–Várnai Györgyi (szerk.): 

Kormány a mérlegen, Korridor, Budapest, 1994. IN: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, 

politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995, p. 72.  
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Lásd a Politikai Bizottság 1989 szeptember 11-i ülésének jegyzőkönyvét, pp. 85-90, idézi KUKORELLI 

István: Az államfő a kormányzati rendszerben. Intézményszületés – hatalmi harcban. Első megjelenés: Gombár 

Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László–Várnai Györgyi (szerk.): Kormány a mérlegen, Korridor, Budapest, 

1994. IN: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek, 

Korona, Budapest, 1995, p. 72. 
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 Idézi KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati rendszerben. Intézményszületés – hatalmi harcban. 

Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László–Várnai Györgyi(szerk.): Kormány a 

mérlegen, Korridor, Budapest, 1994. IN: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai 

tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995, p. 72.  
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 Igen ám, csakhogy az utolsó „rendi” országgyűlés a maga részéről kénytelen volt 

folytatni a politikai megállapodásokat becikkelyező munkáját, és ennek során eljutott az 

újkori magyar történelem legjelentősebb alkotmánymódosításáig, az 1989. évi XXXI. 

törvényig. 

E lényegében új alkotmányszöveget megállapító törvény az 1949. évi XX. törvény 

szövegébe tárgyunkat illetően különleges szabályt iktatott be. Az alkotmányszöveg kimondta 

a köztársasági elnök országgyűlés általi választásának főszabályát, de a különleges helyzetre 

való tekintettel egy különleges szabályt is kimondott, mely szerint abban az esetben, ha a 

köztársasági elnöki tisztség betöltésére az új országgyűlés megválasztása előtt kerülne sor, 

akkor az államfőt a választópolgárok az általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és 

tikos választással választják meg, méghozzá négy évre.
1610

 E különleges helyzetnek 

megfelelően az országgyűlés mindjárt hozott is egy törvényt az államfő közvetlen 

választásának szabályairól.
1611

 

 Ez utóbbi törvény 1989. november elsején lépett hatályba, csakhogy egy nappal előtte 

az országgyűlés már ki is tűzte a népszavazást, méghozzá 1989. november 26-ára, majd a 

köztársasági elnök közvetlen választását pedig 1990. január 7-ére.
1612

 

 A szövevényes történet negyedik pontján tehát ott tartunk, hogy a majdani 

köztársasági elnököt az országgyűlés fogja választani, de csak jóval azután, hogy megalakult, 

feltehetően éppen négy évvel a megalakulása után, vagyis az első közvetetten választott 

köztársasági elnököt a második szabadon választott országgyűlés fogja megválasztani 

előreláthatólag 1994-ben. Az első köztársasági elnököt azonban nem az országgyűlés, vagyis 

az első szabadon választott parlament fogja megválasztani, hanem – közvetlen választással – a 

nép. 

 Ennek követeztében egyes pártok és szervezetek sorra jelentették be 

köztársaságielnök-jelöltjüket, készülve arra az esetre, ha a népszavazás a kezdeményezők 

szempontjából sikertelen lesz, és sor fog kerüli a közvetlen elnökválasztásra. 

Érdekességképpen érdemes jelezni, hogy még maga a FIDESZ is jelölt köztársaságielnök-

jelöltet (Rácz Sándor személyében), holott a párt nem írta alá a Nemzeti Kerekasztal-

tárgyalásokat lezáró megállapodást, és az SZDSZ-el együtt folytatott népszavazási 

kampányban éppen arról igyekezett meggyőzni a szavazókat, hogy a negyedik feltett kérdésre 

igennel szavazzanak, vagyis közvetlen államfőválasztásra ekkor ne kerüljön sor. 
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 Lásd az 1989. évi XXXI. törvény 40. szakaszát. 
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 Lásd a 26/1989. (XI.10.) OGY határozatot. 
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Csábító lenne a politikatörténet szálait felfejteni, és részletesen elmesélni, mely 

politikai szereplők miként szerepeltek ezekben a hetekben. Szigorúan a tényekre szorítkozva 

azonban annyit érdemes elmondani, hogy a népszavazás kezdeményezői sikeresen gyűjtötték 

össze a szám szerint 204152 aláírást, amelyből 114470 bizonyult érvényesnek, ezért az 

országgyűlés semmi mást nem tehetett, mint hogy kiírta a népszavazást, amelyen a 

választópolgárok 58%-a vett részt. 

Az MDF bojkottálta a népszavazást, és ezzel hozzájárult a népszavazás sikeréhez, mert 

a szavazólapon szereplő mind a négy kérdésre az igenek kerültek többségben. Az első három 

kérdés politikatörténetileg jelentős volt ugyan, de tárgyunkat nem érinti, a negyedik kérdés 

azonban éppen arra vonatkozott, hogy „csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor 

a köztársasági elnök megválasztására”. Mindössze 6101 szavazatnyi különbséggel erre a 

kérdésre a relatív többség igennel válaszolt.
1613

 

 A magyar történelem első országos népszavazásán, 1989. november 26-án tehát a 

választópolgárok akként döntöttek, hogy a köztársasági elnök megválasztására csak az 

országgyűlés megválasztása után kerüljön sor, bár abban a kérdésben természetesen legfeljebb 

csak közvetetten tudtak állást foglalni, hogy eme államfőválasztásra miként kerüljön sor. Az 

országgyűlés a népszavazás eredményének ismeretében visszavonta azt a határozatát, amely  

a köztársasági elnök 1990. január 7-i választásának kitűzéséről szólt, és kimondta, hogy az 

országgyűlési választásokig elnökválasztásra nem fog sor kerülni.
1614

 

 A szövevényes történet ötödik állomásán tehát ott tartunk, hogy Magyarországon 

köztársaságielnök-választásra csak az új országgyűlés megalakulását követően kerül sor, és a 

köztársasági elnököt feltehetően az országgyűlés fogja választani, méghozzá négy évre. Ezen 

a ponton azt állíthatjuk biztosan, hogy köztársasági elnökválasztásra nem fog sor kerülni az 

országgyűlési választások előtt, ugyanakkor jó eséllyel mondhatjuk ki azt is, hogy az 

elnökválasztást az új parlament fogja lebonyolítani. 

 A közjogi helyzetet értelmező bizonytalanság e pontján az országgyűlés maga is 

érzékelte az ideiglenesség elhúzódását. Abban a pillanatban tehát, amikor az 1989. október 

23-án hatályba lépett alkotmányszöveg különös módon arról rendelkezett, hogy az államfőt az 

országgyűlés választja, kivéve a legelsőt, akit a nép, az 1989. november 26-ai népszavazás 

eredményével valamit kezdeni kellett. 
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 Az igen szavazatok száma 2 151 926, a nem szavazatok száma pedig 2 145 825 volt. Az igen szavazatok 

aránya 50,07%, a nem szavazatok aránya 49,93%, a népszavazás érvényes és eredményes volt. 
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  A népszavazás eredményét megállapító országgyűlési határozat elfogadásának napján 

két képviselő módosító indítványt terjesztett be a köztársasági elnök választására vonatkozó 

szabályok megváltoztatásáról. Ennek nyomán a frissen felállt Alkotmánybíróság kénytelen 

volt azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a népszavazás milyen következménnyel jár a 

köztársasági elnök megválasztásának módjára nézve.
1615

 

 Tekintve, hogy a népszavazás nem a választás módjáról, hanem annak idejéről döntött, 

az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy az országgyűlésnek joga van módosítani az 

alkotmánynak az államfőválasztásra vonatkozó szabályait. E módosításnak a november 26-án 

lezajlott népszavazás „nem képezi alkotmányjogi akadályát.” Ezt a döntést a vadonatúj 

Alkotmánybíróság 1990. február 12-én hozta, a fordulatos 1990-es esztendő első 

határozataként.
1616

 

 Ennek nyomán az országgyűlés alkotmánymódosító indítványt fogadott el. Ezzel 

megszületett az 1990. évi XVI. törvény, amely kimondta, hogy a köztársasági elnököt a 

választópolgárok az általános és egyenlő választójog alapján közvetlenül és titkos szavazással 

négy évre választják. 

 A szövevényes történet hatodik állomásán tehát úgy állunk, hogy az akkor hatályos 

alkotmány abban a pillanatban hatályos szövege a köztársasági elnök közvetlen választását 

írja elő. Eszerint a köztársasági elnököt nem az országgyűlés, hanem a nép választja, de nem 

csak az első köztársasági elnököt, hanem az összes köztársasági elnököt, és az elsőt sem az 

országgyűlési választások előtt, hanem az országgyűlési választások után. Az alkotmányt 

módosító törvény azt is kimondta, hogy a köztársasági elnököt első alkalommal az új 

országgyűlés alakuló ülésének napjától számított hat hónapon belül kell a népnek közvetlenül 

megválasztani.
1617

 

 Mindez azt jelentette, hogy az új országgyűlést a közjogtörténetnek abban az 

állapotában kellett megválasztani, amikor az alkotmány éppen azt mondta ki, hogy az 
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 Lásd az 1/1990 (II.12.) AB-határozatot. 
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 1/1990 (II.12.) AB-határozat. 
1617

 Ez utóbbi szabályozás közvetlen indokául az a vita szolgált, hogy a követlen elnökválasztást célszerű-e az 

országgyűlési választásoktól elkülönítetten megtartani. Volt olyan képviselői önálló indítvány is, amely arra 
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beszámolóját: KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati rendszerben. Intézményszületés – hatalmi 

harcban. (Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László–Várnai Györgyi (szerk.): Kormány 

a mérlegen, Korridor, Budapest, 1994.) IN: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai 

tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995, pp. 74-75.  
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államfőt nem az országgyűlés, hanem a nép választja, az országgyűlési választások után. Ez a 

közjogi helyzet azonban nem felelt meg a vezető politikai pártok elképzeléseinek. 

 Az 1990. március 25-én, illetve április 8-án megválasztott új országgyűlés – a 

közjogtörténet addig legszabadabban választott magyar parlamentje – ezért azzal szembesült, 

hogy módosítania kell az alkotmányt, mert különben hamarosan köztársaságielnök-választás 

kiírásáról kell gondoskodnia. A probléma megoldása már csak azért is sürgető volt, mert az 

ideiglenes államfői posztot a mindenkori házelnök töltötte be. 

 Hogy ki számít mindenkori házelnöknek, arra vonatkozóan az Alkotmánybíróság 

sietett az alkotmányozók segítségére. Az Alkotmánybíróság 1990. április 23-án hozott 

határozatában kimondta, hogy az országgyűlés elnökén az országgyűlés mindenkori elnökét 

kell érteni, és mivel a házelnök a következő országgyűlés alakuló üléséig tölti be házelnöki 

tisztségét, e jogkörében látja el az ideiglenes köztársasági elnök feladatait is.
1618

 

Az újonnan megválasztott országgyűlésnek természetesen már az alakuló ülésén új 

házelnököt kellett választani. Az MDF-SZDSZ-paktum következtében az ideiglenes házelnök 

Göncz Árpád lett, aki ezzel az alakuló ülésen, 1990. május 2-án átvette az ideiglenes 

köztársasági elnöki jogkört az országgyűlés elnöki tisztségét korábban betöltő Szűrös 

Mátyástól. De még kereken három hónap kellett ahhoz, hogy az ideiglenes köztársasági 

elnökből végleges köztársasági elnök legyen. 

 Az országgyűlés e tárgyban esedékes következő feladata ugyanis mindenekelőtt az 

alkotmány módosítása volt. Az alkotmány akkor hatályos szövege – mint ezt többször láttuk 

már – a köztársasági elnök nép általi közvetlen választását írta elő. A választásokon győztes 

MDF elég nagy részének ez a megoldás kifejezetten tetszett ugyan, a párt vezetésének, így 

mindenekelőtt a hamarosan miniszterelnökké választott Antall Józsefnek és a nemsokára 

frakcióvezetővé választott Kónya Imrének, továbbá a párt néhány jeles képviselőjének 

ugyanakkor más elképzelése volt. Ezen elképzelések megvalósítására megállapodást kötöttek 

a párt nagy politikai ellenfelével, a választásokon második helyen végzett és végül ellenzékbe 

szorult SZDSZ-szel. 

 Kifejezetten nagy csábítást érzünk, hogy az 1990. május 2-án reggel nyilvánosságra 

került MDF-SZDSZ-paktum valamennyi közjogilag és politikailag releváns fordulatáról 

részletesen szóljunk, de kötve magunkat választott tárgyunkhoz, ezen a helyen csak azt a 

körülményt emeljük ki, hogy a nevezetes paktum – számos egyéb jótéteménye mellett – az 

elnökválasztásra nézve is jelentős eredményekkel járt. 
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 A tárgyunkat illető legutóbbi alkotmánymódosítást a reform-kommunista, vagy 

elterjedtebb nevén „utolsó rendi” országgyűlés hatalmas többséggel (309 igen, 13 nem és 9 

tartózkodó szavazattal) fogadta el, és ezzel a Nemzeti Kerekasztalnál megszületett 

kompromisszumos megállapodással szembefordulva politikai pályafutásának utolsó jelentős 

döntéseként magába fordult, és utoljára még letette névjegyét a magyar közjogtörténet 

asztalára. Az új országgyűlésnek az MDF-SZDSZ-paktum becikkelyezése során ezt a nyomot 

kellett eltüntetnie az akkor hatályos alkotmányból. 

 Az MDF-SZDSZ-paktum így aztán kénytelen volt kimondani, hogy az utolsó rendi 

országgyűlés eltért a Nemzeti Kerekasztalnál született megállapodásoktól, ezért helyre kell 

állítani az eredeti állapotot, és ezzel vissza kell térni az 1946. évi I. törvénycikk 

szabályozásának megfelelő államfői pozícióhoz, vagyis e törvénynek megfelelően állítandó 

helyre a „köztársasági elnök eredeti státusa”.
1619

 

 Az MDF-SZDSZ-paktum számos rendelkezését az 1990. évi XL. törvény cikkelyezte 

be. Ez a törvény – mint ismert – a második legfontosabb alkotmánymódosító törvény az 1989. 

évi XXXI. törvény után az újkori közjogtörténetben. Ám számos rendelkezése közül itt csak 

azt emeljük ki, amely a köztársasági elnök választására vonatkozik. 

A törvény az államfőről szóló fejezetnek jónéhány pontját érintette, de tárgyunkat 

illetően azt mondta ki, hogy a köztársasági elnököt az országgyűlés választja, méghozzá 

ötéves ciklusra. 

1990 nyarán tehát ott tartunk a szövevényes történetben, hogy – a történet hetedik 

lépéseként – a hatályos alkotmány azt mondja ki, hogy a köztársasági elnököt nem a nép, 

hanem az országgyűlés – méghozzá az új országgyűlés – választja öt éves időtartamra. 

Az időtartamot illetően az MDF-SZDSZ-paktum még mást tartalmazott. A paktum 

eredeti szövege négy éves elnöki ciklust állapított meg. A paktum vitájában – és később az 

alkotmánymódosítás vitájában – többségbe került az az álláspont, hogy az államfői és a 

parlamenti ciklust érdemes egymástól elválasztani.
1620

 

 A hetedik lépéssel tehát végtére is eljuthatunk a jelenbe, de a magyar közjogtörténet 

túl egyszerű volna, ha a múltnak ebből a pontjából egyenesen átugorhatnánk a mai időkbe. 

 Az országgyűlés ugyanis a köztársasági elnök választásának kérdésében újból 

népszavazást írt ki. Ez a népszavazás azonban nem változtatott a hetedik lépés véglegességén. 
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Az alkotmánymódosítás ugyanis utolsónak bizonyult ebben a lépéssorozatban, mert a 

népszavazás nem hozott eredményt. Az alkotmánymódosítás kritikájaként megfogalmazott 

népszavazási kezdeményezés – amelyet az MSZP indított – arra irányult, hogy az 

államfőválasztás mégiscsak közvetlen módon, a nép által bonyolódjék le. A népszavazás 

kérdése arra vonatkozott, hogy – idézve a szavazólapot – „kívánja-e Ön, hogy a köztársasági 

elnököt közvetlen módon válasszák meg?” 

 A népszavazást a nyár kellős közepére, 1990. július 29-ére írták ki, minek 

következtében azon csupán a választásra jogosultak 13,91%-a vett részt, így a népszavazás 

természetesen érvénytelen volt. A tudatosan kedvezőtlenül megválasztott időpont és a nagy 

meleg mellett az érvénytelenség okai között alighanem az is ott lehetett, hogy országunk 

polgárainak 1990 nyarán már éppen kezdett elege lenni a kérdés körül kibontakozott és tíz 

hónapja szűnni nem akaró vitákból, és inkább – így vagy úgy – le kívánta zárni ezt az 

egyébként talán nem érdektelen kérdést. Hogy természetes módja-e a kérdés valamilyen 

lezárásának egy népszavazás ilyetén meghirdetése és lebonyolítása, az további viták tárgya 

lehetett. 

 Az mindenesetre érdekes, hogy népünk két alkalommal is amellett döntött, hogy a 

közvetlen elnökválasztás jogával nem feltétlenül kíván élni. A döntés magyarázatai között 

azonban kétségkívül szerepet kell kapnia annak a körülménynek is, hogy az első 

népszavazáson – 1989 novemberében – a kérdés nem az államfőválasztás módjáról, hanem 

idejéről szólt, a második népszavazáson pedig – 1990 júliusában – lényegében az volt a 

kérdés, hogy az ország le kívánja-e zárni az átmenet időszakát. Ez utóbbi kérdésre a nemzet 

igennel felelt, de talán az a tény is méltó a figyelemre, hogy minden körülmény, nyár és nagy 

meleg ellenére majdnem egymillió választópolgár úgy döntött, hogy a népszavazáson részt 

vesz, és igen szavazatával támogatja a közvetlen elnökválasztás opcióját.
1621

 

  A szövevényes történet közjogilag releváns tényeit számba véve Kukorelli István 

érzékletesen állapítja meg, hogy 1989-90-ben számos alkotmányjogi lépés módosította a 

status quo-t.
1622

 Az Alkotmánybíróság két határozatban is foglalkozott a kérdéssel: az 1/1990 
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politikai megállapodás, három alkotmánymódosítás, két országos népszavazás s ugyanennyi alkotmánybírósági 

határozat.” KUKORELLI István: Az államfő a kormányzati rendszerben. Intézményszületés – hatalmi harcban. 

Első megjelenés: Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László–Várnai Györgyi (szerk.): Kormány a 

mérlegen, Korridor, Budapest, 1994. IN: Kukorelli István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai 

tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995, p. 76.  
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(II.12.) AB-határozatban és a 7/1990 (IV.23.) AB-határozatban. A kérdésről két népszavazást 

is tartottak: 1989. november 26-án és 1990. július 29-én. Ezen túl a főbb politikai erők két 

elhatározó jellegű megállapodást kötöttek az ügyben: 1989. szeptember 18-án (a Nemzeti 

Kerekasztal-tárgyalás lezárásáról született megállapodást) és 1990. május 2-án (az MDF-

SZDSZ-paktumot). Továbbá három alkotmánymódosítás írta át, illetve írta vissza korábbi 

alkotmánymódosítások szövegét. 

A harmadik alkotmánymódosítást azonban nem követte újabb. Az országgyűlés 

tudomásul vette a július végi népszavazás eredményét (illetve eredménytelenségét), és a maga 

részéről is gondoskodott az ideiglenesség korszakának lezárásáról. Az ideiglenes köztársasági 

elnököt 1990. augusztus 3-án titkos szavazással véglegesen elnökké választotta.
1623

 

Göncz Árpádot valamennyi frakció támogatta, jelölői között az ország legismertebb 

politikusai szerepeltek a parlament minden pártjából, és a választás a közönség 

megelégedésére is szolgált. A titkos szavazáson 295-en szavaztak mellette, és csupán 13-an 

ellene.
1624

 

A jelölés és a választás módjáról a következő fejezetben részletesebben szólunk, de itt 

is hangsúlyozzuk, hogy a köztársasági elnök választására vonatkozó eljárási szabályok 

alapjául a közjogtörténeten végigvonuló mintaként folyamatosan leginkább az 1946. évi I. 

törvénycikk szolgált. Így aztán az 1989. évi XXXI. törvény eredetileg ugyancsak átvette az 

1946. I. törvénycikk választási eljárásra vonatkozó szabályait. 

Mint szó volt róla, az 1990. évi XVI. törvény ezeket a rendelkezéseket a közvetlen 

elnökválasztás bevezetésével hatályon kívül helyezte, de az alkotmánynak ez a 

szövegváltozata csak 1990. március 11-e és június 25-e között volt hatályban. Az 1990. évi 

XL. törvény azonban visszatért ahhoz a választási eljáráshoz, amelyet az 1989. évi XXXI. 

törvény határozott meg, amely pedig – mint jeleztük – az 1946. évi I. törvénycikk szövegének 

felelt meg.
1625

 

Az 1990. évi XVI. törvény – amely végül is mindössze alig több mint három hónapra 

határozta meg a szöveget – arról rendelkezett, hogy a köztársasági elnök közvetlen 

választásának részletes szabályait külön törvényben kell megállapítani. Ezzel hasonlóvá vált 

az 1989. évi XXXI. törvény azon rendelkezéséhez – de csak ennyiben –, mely szerint külön 

törvényben kell rendezni a közvetlen elnökválasztást, amelyet az 1989-es szabályozás még 

egyszerinek és kivételesnek tételezett. 

                                                 
1623

 Lásd a 64/1990. (VIII.8.) OGY-határozatot a köztársaságielnök-választásról. 
1624

 Lásd az Országgyűlés ünnepi ülésének jegyzőkönyvét 1990. augusztus 3-án, pp. 2198-2203. 
1625

 Lásd: KOVÁCS Virág: 29/B § (A köztársasági elnök megválasztásának eljárása). IN: Jakab András (szerk.): 

Az alkotmány kommentárja. Századvég, Budapest, 2009, p. 1012. 



468 
 

Mindenesetre bizonyos jogászi pontossággal kifejezve azt mondhatjuk, hogy az 1990. 

évi XL. törvény 18. §-a az 1989. évi XXXI. törvény 16. §-ának a szövegével egyezett meg, 

amely pedig az 1946. évi I. törvénycikk 4. §-ának szó szerinti átvétele volt.
1626

 

A szavazás módja azonban 1990-ben egy ponton jelentősen különbözött az 1946. 

évitől, mint ahogyan minden korábbi elnökválasztástól is. 

Az 1946. évi I. törvénycikk ugyanis – mint korábban láttuk – a köztársasági elnök 

közfelkiáltással történő megválasztását is lehetővé tette. Ugyancsak láttuk már, hogy az 1946. 

évi I. törvénycikk alapján megválasztott mindkét köztársasági elnököt ezen a módon 

választották meg. Szintén volt módunk látni, hogy a korábbi köztársasági államfőket is – 

érvényesen vagy érvénytelenül – ugyancsak közfelkiáltással választották meg, ha ugyan. 

Ezért Göncz Árpád már mindjárt a megválasztásának első pillanatában egy seregnyi 

rekordot megdöntött. Ő volt az első köztársasági államfő, akit formális választással, titkos 

szavazással – igaz, csupán egy egykamarás parlament általi választással – választottak meg e 

magas tisztségre. Ráadásul az első, akit már az első fordulóban megválasztott a parlament – 

hatalmas, a kétharmadnál is nagyobb többséggel. Később ő lett az első, és 2017-ig az egyetlen 

elnök, akit újraválasztottak. Az első, és 2017-ig az egyetlen, akit másodszori ciklusára is már 

mindjárt az első fordulóban, kétharmaddal választottak meg. És kétségkívül ő volt a 

legnépszerűbb köztársasági elnök, talán minden idők legnépszerűbb köztársasági államfője is. 

„Minden időkről” már csak azért is indokolt beszélni, mert Göncz Árpád volt az első 

köztársasági elnök a magyar történelemben, aki kitöltötte elnöki mandátumát. Ráadásul az 

egyetlen, aki a teljes rendelkezésre álló időt (a két ciklust) is kitöltötte. 

Hiszen Göncz Árpád hivatali napjait egy nem jelentéktelen szempontból is érdemes 

volt számolgatni: az ő hivatali idejének már az első napjaiban elmondható volt, hogy a 

magyar nép még sohasem élt ilyen sokáig köztársaságban. Alighanem az elnök személyisége 

és személyes népszerűsége is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar társadalom elfogadta a 

köztársasági államformát, és ezzel az elfogadással utólag, hallgatólagosan (és viszonylag 

halkan is) legitimálta – legalábbis egy jó ideig – történelmünk egy kitüntetetten emelkedett 

pillanatát, az 1989-90-es rendszerváltást. 

                                                 
1626

 Leszámítva a szavazás módjának szabályozását.  
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AZ ÁLLAMFŐI MEGBÍZATÁS IDŐTARTAMA 

(A köztársasági elnök mandátuma) 

 

 

Értekezésünknek ebben a fejezetében a magyar államfőválasztás hatályos 

szabályozásának legfontosabb normáit és azok hátterét ismertetjük és értékeljük abban a 

beszédmódban, amelyen az előző fejezetek megszólaltak. Ez a mód lehetővé teszi számunkra, 

hogy a történetmondást arról a pontról folytathassuk, amelyen az előző fejezet véget ért, és 

értékelő megjegyzéseinket időnként elejthessük. 

Mindenesetre ekként arra is lehetőség nyílik, hogy – a bekövetkezett változások 

viszonylag csekély voltára tekintettel – a különbségekre egyenként kitérve egyként 

mutathassuk be a vizsgált időszakra, vagyis a jelenkorra leginkább ható két fő normát, az 

1990 nyarára tárgyunkat illetően véglegesnek mondhatóan kialakult köztársasági alkotmány 

releváns normaszövegét és a 2012. január 1. óta hatályban lévő alaptörvény 2017 júliusára 

ugyancsak véglegesen kialakultnak mondható vonatkozó passzusait.
1627

 

Márpedig a magyar államfőválasztás hatályos szabályozása – amint a korábban 

hatályos szabályozás is – a legélesebb kritikákat is megérdemli. E kritikai megjegyzések 

ugyanakkor itt nem kapnak helyet, hiszen az alábbiakban – ebben a fejezetben – kizárólag a 

köztársasági elnök mandátumának hosszával és az államfő újraválaszthatóságával 

foglalkozunk, mindenekelőtt az elnök továbbszolgálhatóságának tilalma szempontjából. 

Ez a feladat már csak azért sem egyszerű, mert a köztársasági elnök megbízatásának 

időtartamára vonatkozó szabályozás ugyancsak fordulatosan alakult ugyan a rendszerváltás 

időszakában – mint láttuk –, de a politikai átmenet végóráira ez a kérdés legalább 

megnyugtatóan rendeződött, amennyiben a hatályos szabály – hasonlóan az elnökválasztási 

metódus véglegesítéséhez – szintén az 1990. évi XL. törvénnyel került az 1989-ben átfogóan 

módosított köztársasági alkotmányba (a törvény 17. §-a módosította az alkotmány 29/A § (1) 

bekezdését), és 1990. június 25-től volt hatályos, hogy aztán 2012. január elsejével átadja 

helyét a korábbi szabályozással megegyező rendelkezéseknek az új alaptörvényben. 

Az 1989. évi XXXI. törvény ugyanis – ahogyan ezt az előző fejezetben bemutattuk – 

eredetileg a köztársasági elnök országgyűléssel azonos, azaz négyéves mandátumáról 

                                                 
1627

 Az egyszerűség kedvéért a közbeszédből átvett apró pontatlanságot is vállalva az 1949. évi XX. törvénynek 

2011. december 31-ig hatályban volt, vagyis a módosításokkal együtt hatályos szövegét „köztársasági 

alkotmánynak,” a 2012. január 1. óta hatályban lévő Alaptörvény 2017 januárjában hatályos – vagyis 

módosításait követően vizsgálható – szövegét pedig „alaptörvénynek” nevezzük. 
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rendelkezett, amiként így tett mintája és előképe, az 1946. évi I. törvénycikk is. 

Érdekességként kiemelhető, hogy a parlamentarizmus logikájától és a racionális államvezetés 

gyakorlatától való elmozdulásnak ezt a példáját nem csupán a kerekasztal vagy az „utolsó 

rendi országgyűlés”, hanem az MDF–SZDSZ-paktum is fenntartandónak tartotta, és csupán a 

paktum becikkelyezéséről folytatott országgyűlési vita során (mindenekelőtt az akkori Fidesz 

véleményének hatására) változott a nézet és a szabályozás, és vált el az államfői mandátum 

hossza a mindenkori országgyűlési megbízatás időtartamától.
1628

 

Meg kell ugyanakkor röviden jegyezni, hogy az országgyűlés mandátumának 

időtartamára vonatkozóan Magyarországon bizonyos tévképzetek keringenek a közvéleményt 

ebben a tekintetben sem segítő jog- és politikatudományi körökben. A parlamenti ciklus idejét 

a közjogászi szakma is – részben a hatályos alaptörvényre hivatkozva – rögzítettnek, és nem 

maximáltnak tartja, holott parlamentáris körülmények között – általában – a parlamenti 

megbízatás logikusan legfeljebb maximalizáltnak tekintendő, ellentétben az államfői 

megbízatással, amelynek – esetünkben – ötéves időtartama naptári pontossággal fixált.
1629

 

Hogy az államfői mandátum hosszának el kell válnia a parlamenti mandátum 

időtartamától, olyan evidencia, amely a parlamentáris kormányrendszer elvi jelentőségű 

karakterjegyei közé tartozik, és Magyarországon sem kellett sok idő ahhoz, hogy ez az 

igazság a gyakorlatban is kikristályosodjék. Ennek következtében – ha a mindenkori 

országgyűlés mindenkor kitölti a saját mandátumát, amelyre parlamentáris körülmények 

között általában csekély az esély, és az államfői mandátum is rendre kitöltődik, amelynek 

parlamentáris körülmények között általában nagy esélye van, vagyis rendkívüli esemény nem 

akasztja meg az időfolyamot – az államfői és a parlamenti ciklus rendszerint húszévenként 

találkozik. Ezt a számolást a gyakorlat 1990 és 2010 között igazolta, 2010 és 2012 között 

viszont nem.
1630

 Az első húszéves ciklusba kereken négy államfői és öt parlamenti megbízatás 

fért bele.
1631

 

                                                 
1628

 Mindezek hátteréről lásd egyebek között: BOZÓKI András (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve 1-4. 

kötet, Magvető, Budapest, 1999, illetve LAKOS János (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 

Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei I-II, Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1993. Az események 

feldolgozását lásd mindenekelőtt: KUKORELLI István: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai 

tanulmányok, parlamenti jegyzetek, Korona, Budapest, 1995. különösen pp. 11-94. Néhány adalékkal szolgál 

FARKAS Gergely: 16 éve a magyar jogállam alapja és födémje: az Októberi Alkotmány a Nemzeti Kerekasztal 

előtt, IN: Feitl István (szerk.): Köztársaság a modernkori történelem fényében, Napvilág, Budapest, 2007. pp. 

367-385. További dokumentumok szövegét lásd egyebek között: TORDAI Csaba: A Társadalmi Szerződéstől az 

Alkotmánybíróság határozatáig, Politikatudományi Szemle, 1998/4. pp. 79-83.  
1629

 Az utóbbi években a klasszikus parlamentáris berendezkedésű országokban ugyanakkor jelentős változások 

zajlottak le ezen a téren. Nagy-Britanniában és Kanadában egyaránt a fixed term elections gyakorlatára tértek át, 

s ennek új szabályozása bekerült – különböző módokon, természetesen – az adott országok közjogába is. 
1630

 Ciklustörő esemény volt Schmitt Pál lemondása 2012 tavaszán. 
1631

 Természetesen csupán az éveket, és nem a hónapokat (május, illetve augusztus havát) tekintve. 
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Bizonyos ésszerűségi és célszerűségi indokok – a parlamentarizmus belső logikájának 

is megfelelően – indokolttá tennék azt is, hogy az egyéb állami szervek és testületek 

megbízatásának időtartamai is összehangolódjanak, és az önkormányzati választások, az 

esetleges majdani regionális választások, valamint mindenekelőtt az európai parlamenti 

választások egy olyan rendszerben bonyolódjanak le, amelyben az egyes választások és 

mandátumok – egymásra tekintettel – összhangba kerülhetnek.
1632

 

Amíg a parlament megbízatási ideje négy évben maximalizált, a köztársasági elnök 

megbízatási ideje pedig öt évben, addig az országgyűlés esetében a négy év – egészen 

kivételes körülmények közepette – meghosszabbítható (bár a parlamentarizmusra nem a 

mandátum-hosszabbítás, hanem a parlamenti mandátum lerövidítése a jellemző), de az 

(egyszeri) államfői megbízatás időtartama semmilyen körülmények között sem haladhatja 

meg az öt évet. 

Mint ismert, kivételes viszonyok között az országgyűlési mandátum a magyar 

szabályok szerint is meghosszabbodhat.
1633

 Az Alaptörvény ugyanis kimondja, hogy 

„rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, 

és nem oszlatható fel”.
1634

 Az Alaptörvény ehhez azt teszi hozzá, hogy „az országgyűlési 

képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, 

és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot 

megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani.
1635

 Ha az 

országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még 

nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a 

szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.”
1636

 

Amíg az országgyűlési megbízatás vége rendkívüli helyzetekben kivételesen 

kitolódhat, a köztársasági elnök mandátumát nem lehet meghosszabbítani, és az 

                                                 
1632

 Az önkormányzati ciklus az 2014 őszén lebonyolított önkormányzati választások után ötévesre bővült. Az 

Alaptörvény a 35. cikk (2) bekezdésében ugyanis azt mondja ki, hogy „a helyi önkormányzati képviselőket és 

polgármestereket sarkalatos törvényben meghatározottak szerint öt évre választják.” 
1633

 Az Alaptörvény a pontos időhatárok megjelölésével feleslegessé tette azt a korábbi szabályt, mely szerint az 

országgyűlés maga dönthetett volna saját mandátumának meghosszabbításáról feloszlás vagy feloszlatás esetén. 

Vö: a köztársaság 2011. december 31-ig hatályban volt alkotmányának 28/A §-át az azóta hatályos Alaptörvény 

48. cikkének (7) és (8) bekezdéseivel. 
1634

 Lásd az Alaptörvény 48. cikkének (7) bekezdését. 
1635

 A köztársaság 2011. december 31-ig hatályban volt alkotmányának 28/A §-a ezt még ekként részletezte: „(1) 

Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki a feloszlatását és nem 

oszlatható fel. (2) Ha az Országgyűlés megbízatása rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején jár le, a 

megbízatás a rendkívüli állapot, illetőleg a szükségállapot megszűnéséig meghosszabbodik. (3) A feloszlott vagy 

feloszlatott Országgyűlést a köztársasági elnök hadiállapot, háborús veszély állapota vagy szükséghelyzet esetén 

ismét összehívhatja. Megbízatásának meghosszabbításáról az Országgyűlés maga határoz.” 
1636

 Ugyanezen cikk (8) bekezdése kimondja, hogy „a feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli 

állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.” 
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automatikusan sem hosszabbodhat meg. A kormány mandátuma ezzel szemben az 

országgyűléséhez kötött, és amíg a közjog ismeri az ügyvezető kormány intézményét, a 

köztársasági elnök esetében hasonló konstrukciót természetesen nem ismer.
1637

 Nincs 

lehetőség arra, hogy az államfő valamiféle ügyvivő köztársasági elnökként maradjon 

hivatalában, amíg az új köztársasági elnököt az országgyűlés meg nem választja. Ha az új 

köztársasági elnököt nem sikerül megválasztani, akkor a köztársasági elnök helyettesítésére 

vonatkozó szabályok az irányadók.
1638

 

A korábbi, köztársasági alkotmány szerint a helyettesítésre vonatkozó általános 

szabályok vonatkoztak egyébként azokra az esetekre is, amikor más – választott – közjogi 

tisztség vált betöltetlenné azáltal, hogy a tisztségre meghatározott mandátum idejének rendes 

lejártával az országgyűlés nem választotta meg a közjogi tisztségviselő utódját. Erre a 

köztársaság története számos példával szolgált, mindenekelőtt 2006 és 2009 között (Sólyom 

László köztársasági elnök mandátumának közepén), amikor több közjogi funkció – a legfőbb 

ügyész, az ombudsmanok és a Legfelsőbb Bíróság elnökének tisztsége – hónapokon át annak 

következtében volt betöltetlen, hogy az országgyűlésnek rendre nem sikerült megválasztania a 

köztársasági elnöknek az adott tisztségekre javasolt jelöltjeit. A hosszú átmeneti időre 

valamennyi esetben az adott tisztségre vonatkozó helyettesítési szabályok léptek életbe. 

A helyettesítési szabályok lépnek életbe – egyes közjogi tisztségviselők esetétől 

eltérően és e tisztségviselőkre vonatkozó egykori szabályozáshoz hasonlóan – az államfő 

esetében is, aki semmiképp sem maradhat hivatalban, ha utódját esetleg nem sikerül 

megválasztani. A köztársasági elnök semmi esetre sem „szolgálhat tovább”.
1639

 

                                                 
1637

 A kormány mandátumáról és az ügyvezető kormány mibenlétéről e dolgozat keretében nem szólunk. 
1638

 A köztársasági alkotmány 29/E. §-a a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetére írt elő szabályokat, 

vagy éppen arra az esetre, ha a köztársasági elnök megbízatása valamely okból idő előtt szűnt meg. Nem 

tartalmazott rendelkezést arra a szituációra, ha a köztársasági elnök mandátuma rendes körülmények között lejár, 

de nincs új köztársasági elnök. Erre a nem kívánt helyzetre is átmeneti megoldásként szolgált ugyanakkor – jobb 

híján – az az általános szabály, hogy (1) az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig „a köztársasági elnöki 

jogkört az Országgyűlés elnöke gyakorolja, azzal a korlátozással, hogy törvényt az Országgyűlésnek 

megfontolás végett, illetőleg az Alkotmánybíróságnak megvizsgálás céljából nem küldhet meg, az Országgyűlést 

nem oszlathatja fel, és a kegyelmezési jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet. (2) A köztársasági elnök 

helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés 

elnökének feladatát az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.” A szabály az Alaptörvényben annyiban 

változott, hogy a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök ideiglenes államfői jogosítványai immáron nem 

korlátozottak. Lásd az Alaptörvény még idézendő 14. cikkét.  
1639

 Elvileg felmerülhet, hogy mi történjék akkor, ha a köztársasági elnök mandátuma éppen abban az időben jár 

le, amikor az országgyűlés mandátuma is lejárt, de ennek a helyzetnek tökéletes megoldását adja az az egykoron 

egyébként lassan kikristályosodott szabály, hogy „az Országgyűlés működése az új Országgyűlés alakuló üléséig 

tart” (köztársasági alkotmány 28. § (7) bekezdés). Ugyancsak világos helyzetet teremtett a köztársasági 

alkotmány azon rendelkezése, miszerint „az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik” 

(köztársasági alkotmány 28. § (1) bekezdés). 
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Ha valamilyen okból a köztársasági elnök tartósan nincs hivatalában, akkor 

helyettesítésre szorul, és ez az elv arra az esetre is érvényes, ha az államfő végleg távozott a 

hivatalból, és utódja még nem lépett a helyébe. A közelmúlt története két különös példával is 

szolgált erre az esetre. Mint emlékezetes, 2010 nyarán Schmitt Pál házelnököt a parlament 

államfővé választotta, s ezzel – hivatalba lépéséig – maga lett volna az augusztusban távozó 

Sólyom László helyettesítője, ha a menesztéséről csak ekkor tudomást szerzett elődje a 

posztjáról netán idő előtt lemondott volna. 2012 tavaszán pedig Schmitt Pál lemondásával a 

megüresedett államfői székbe Áder János hivatalba lépéséig ideiglenesen az őt e tisztségre 

javasoló házelnök, Kövér László ülhetett – átmeneti időre.
1640

 

A főszabály természetesen a házelnök általi helyettesítés, méghozzá az Alaptörvény 

hatályba lépése óta teljes jogkörű házelnöki helyettesítés – ideiglenes jelleggel. Az 

Alaptörvény – a 14. cikk (1) bekezdésében – azt mondja ki, hogy „a köztársasági elnök 

átmeneti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig vagy a köztársasági elnök 

megbízatásnak megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági 

elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja”.
1641

 Az Alaptörvény arról is 

rendelkezik, hogy „a köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke 

országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének 

feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.”
1642

 

Ezek a szabályok lényegében megfelelnek a köztársasági alkotmány egykori 

rendelkezéseinek. Ama alkotmány 29/E. §-a abban tért el az Alaptörvény szabályozásától, 

hogy tartalmazta a „valamely okból idő előtt” fordulatot, és hiányzott belőle az 

„akadályoztatás megszűnéséig” fordulat, továbbá korlátozta a köztársasági elnök 

helyettesítésekor az országgyűlés elnöke által gyakorolható jogokat (valamint hiányzott a (2) 

bekezdés eljárási kérdéseket pontosító szabálya).
1643

 

Az „idő előtti” mandátum-megszűnés esetére a magyar közjogtörténet az Alaptörvény 

hatálybalépése után hozott példát, amidőn Schmitt Pál lemondásával az új köztársasági elnök 

hivatalba lépésig (vagyis az új köztársasági elnök megválasztását követő nyolcadik napig) az 

államfői jogköröket az országgyűlés elnökének kellett ellátnia. Mint ismert, Áder Jánost az 

                                                 
1640

 Ezeket az eseteket ebben a dolgozatban nem értékeljük. 
1641

 Lásd az Alaptörvény 14. cikkének (1) bekezdését. Ugyanezen cikk (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy „a 

köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét a köztársasági elnök, a Kormány vagy bármely 

országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapítja meg.”Lásd az Alaptörvény 14. cikkének 

(2) bekezdését. 
1642

 Lásd az Alaptörvény 14. cikkének (3) bekezdését. 
1643

 A változások magyarázatára lásd JAKAB András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati 

következményei. Hvg-Orac, Budapest, 2011, p. 253. 



475 
 

országgyűlés 2012. május 2-án választotta meg. Az új államfő május 10-én lépett 

hivatalba.
1644

 

A nyolc nap plusz-várakozási időről az Alaptörvény rendelkezik, amennyiben az 

állítja, hogy „a megválasztott köztársasági elnök, a korábbi köztársasági elnök megbízatásnak 

lejártakor, a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését 

követő nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés esküt 

tesz”
1645

(lényegében hasonló szabályt tartalmazott a köztársasági alkotmány 29/D. §-a). Áder 

János ugyanakkor közvetlenül a megválasztása után – néhány perccel az eredmény 

kihirdetését követően – már azon melegében esküt is tett a megválasztását éppen befejezett 

országgyűlés aznapi ülése előtt, mely aktus kétségtelenül a „hivatalba lépését megelőzően”, 

igaz, éppen nyolc nappal megelőzően történt. 

Ha a köztársasági elnök mandátuma nem idő előtt ér véget, hanem rendes 

körülmények között lejár, akkor az országgyűlésnek kellő idő áll rendelkezésére az új államfő 

megválasztására. Az Alaptörvény pontosítja az elnökválasztásra megjelölt időszakaszt, 

amennyiben kijelenti, hogy az elnökválasztásnak „a korábbi köztársasági elnök 

megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal” kell sorra kerülnie. 

Erről az Alaptörvény 11. cikkének (1) bekezdése rendelkezik, felülírva az egykori 

köztársasági alkotmány 29/C.§-át, amennyiben a hatvan napos határidő beemelésével a 

választásra kijelölt időszakasz kezdő- és végpontját egyaránt megjelöli. Az Alaptörvény arról 

is rendelkezik, hogy ha a korábbi köztársasági elnök megbízatása idő előtt szűnt meg, az új 

köztársasági elnököt „a megszűnéstől számított harminc napon belül kell megválasztani.”
1646

 

Hogy lehetőleg ne fordulhasson elő az a nem kívánt, valóban kivételesen kárhozatos 

szituáció, amelyben a rendszer a köztársasági elnöknek tartósan ilyen helyettesítésére 

kényszerülne (vagyis hogy az általános helyettesítési szabályok alkalmazódjanak egy olyan 

esetre, amikor nem átmeneti akadályoztatást, hanem végleges és megváltoztathatatlan 

mandátum-lejáratot kell orvosolni), arról a magyar alaptörvény kellően gondoskodik. Az 

államfőválasztás magyarországi metódusáról minden rossz elmondható, de azt el kell ismerni, 

hogy e módozat, ha másra nem is, egy dologra mindenképpen alkalmas: azt biztosítja, hogy 

minden körülmények között legyen megválasztott köztársasági elnöke az államnak. 

Ezt az egyetlen, de nagyon legitim célt szolgálja az államfő-választási rendszer 

második fordulója (korábban, a köztársasági alkotmány idején a választás harmadik fordulója 

                                                 
1644

 Az értekezésnek ebben a fejezetében a politikatörténeti vonatkozásokat nem hozzuk szóba. 
1645

 Lásd az Alaptörvény 11. cikk (6) bekezdését. 
1646

 Lásd az Alaptörvény 11. cikk (1) bekezdését. Vö: a köztársasági alkotmány 29/C.§-ával. 
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volt ez a forduló), amelynek megkonstruálásakor az alkotmányozó nyilvánvalóan (és ez 

ügyben sikeresen) arra törekedett, hogy az elnökválasztás eredménnyel fejeződjék be. A 

második fordulóban nincs szükség minősített többségre, sőt van olyan alkotmányértelmezés is 

(és éppenséggel ez az alkotmányértelmezés az elterjedt, bár a magunk részéről ezt az 

értelmezést nem osztjuk), mely szerint az államfőválasztás második fordulójában még a 

határozatképességhez szükséges létszámban sem kell jelen lenniük az országgyűlési 

képviselőknek az eredményességhez, vagyis az államfő megválasztásához még a képviselők 

felének részvétele sem szükséges.
1647

 Ez a szabályozási újítás (és különösen az elterjedt 

értelmezése) – amelyet számtalan okunk van kárhoztatni, és e kárhoztatást nem is kerüljük el 

másutt – semmi jóval nem szolgál, de azt lehetővé teszi, hogy, ha máshogy nem, néhány 

képviselő részvételével és a szavazatok relatív többségével, kevés vokssal, elszállt tekintéllyel 

és szinte nulla politikai legitimitással, de legyen államfője a magyar államnak.
1648

 

Amíg ugyanakkor az államfői mandátum semmi szín alatt nem hosszabbítható meg, a 

mandátum lerövidítésére természetesen van lehetőség. E lehetőségeket egyrészt a természet 

adja, másrészt ezek abból adódnak, hogy senki sem kötelezhető arra, hogy elnök legyen, ha 

nem akar, vagy nem tud az lenni, harmadrészt pedig abból, hogy bizonyos felelősség még a 

köztársaság elnökét is terheli, és a méltatlanná vagy képtelenné válás konzekvenciáit a 

parlament – különleges eljárással – mégiscsak képes levonni (akkor is képes lenne, ha nem 

maga választotta volna az államfőt). 

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök megbízatása hét esetben szűnik meg: a 

köztársasági elnök megbízatási idejének lejártával; az elnök halálával; akkor, ha kilencven 

napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására; ha a megválasztásához 

szükséges feltételek már nem állnak fenn; valamint az összeférhetetlenség kimondásával; az 

elnök lemondásával, továbbá a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással.
1649

 

A parlament határozhat az államfővel szembeni összeférhetetlenség kimondásáról, a 

köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapotának 

megállapításáról, valamint dönthet arról, hogy a köztársasági elnök megválasztásához 

                                                 
1647

 Lásd az Alaptörvény 11. cikk (2)-(5) bekezdéseit, különösen a (4) bekezdést. Vö: a köztársasági alkotmány 

29/B. §-ával. 
1648

 Erről a szabályról – és elterjedt értelmezésének bírálatáról – lásd e dolgozat későbbi fejezetét. 
1649

 Lásd az Alaptörvény 12. cikkének (3) bekezdését. A köztársasági alkotmány 31. § (1) bekezdése még úgy 

rendelkezett, hogy „az elnöki megbízatás megszűnik: a) megbízatás idejének lejártával, b) az elnök halálával, c) 

a feladatkör ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapottal, d) az összeférhetetlenség kimondásával, e) 

lemondással, f) az elnöki tisztségtől való megfosztással”. 
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szükséges feltételek már nem állnak fenn. Ez utóbbi döntéseit a Ház nem titkos, hanem nyílt 

szavazással, „a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával” hozza.
1650

 

Ugyanakkor immáron nem szükséges, hogy az államfőnek a lemondásáról szóló 

bejelentését a Ház elfogadja.
1651

A köztársasági alkotmány feleslegesen kívánt meg ilyen 

értelmű nyilatkozatot a Háztól, és a megfontolásra való felszólítás sem volt éppenséggel 

indokolt egy olyan esetben, amikor egy lemondási döntést komolyan illik venni. Világos, 

hogy ha valaki – akármilyen okból – nem kíván, vagy nem tud államfő lenni (vagy akármely 

más tisztséget ellátni), akkor döntésének megváltoztatását aligha lehet és aligha szükséges 

erőltetni, még ha ilyesmire bármilyen politikai vagy közjogi ok mutatkoznék is.
1652

 

Ugyancsak érdemes felfigyelni arra, hogy az államfői tisztség más tisztséggel való 

összeférhetetlenségének kimondásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges, míg a megválasztásához az összes képviselő kétharmada kell (de a 

második fordulóban a relatív többség is elég), ráadásul a megfosztás nyílt szavazással, a 

megválasztás pedig természetesen titkos szavazással történik. Emlékezhetünk, hogy a 

köztársasági alkotmány egykoron még mindkét döntéshez – az összeférhetetlenség 

kimondásához és a megválasztáshoz is – az összes képviselő kétharmadának szavazatát 

kívánta meg.
1653

 

Szintén úgynevezett kis-kétharmad szükséges az országgyűlési döntést igénylő másik 

két esetben (a lemondás elfogadása – mint jeleztük – már nem igényel országgyűlési döntést), 

vagyis a köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő 

állapotának, valamint a megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról 

szóló döntéshez.
1654

 

Ezzel szemben a megfosztási eljárás megindításáról szóló országgyűlési döntéshez a 

jelen szabályok szerint is az összes országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata 

                                                 
1650

 Lásd az Alaptörvény 12. cikkének (4) bekezdését. Ezt a rendelkezést és ugyanezen cikk (3) bekezdését vö: a 

köztársasági alkotmány 31. § (1) és (2) bekezdésével. 
1651

 A köztársasági alkotmány erről szóló rendelkezését az Alaptörvény nem tartalmazza. A köztársasági 

alkotmány ezekhez a döntésekhez bonyolultabb eljárást rendelt. Az egykori alkotmány 31. § (2) bekezdése 

szerint „ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok [30. § (1) 

bekezdés] merül fel, bármely képviselő indítványára az Országgyűlés határoz az összeférhetetlenség 

kimondásáról. A határozat meghozatalához a képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. A szavazás 

titkos”. A 31. § (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy „a köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett 

nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata 

szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja 

meg. Ha a köztársasági elnök elhatározását fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem 

tagadhatja meg”. Végül ugyanezen § (4) bekezdése úgy szólt, hogy „a köztársasági elnök a tisztségétől 

megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt szándékosan megsérti”. 
1652

 Ennek indoka az előző lábjegyzetből következően is világos, és másutt már mi is megemlékeztünk róla. 
1653

 Lásd a köztársasági alkotmány 31. szakaszának (2) bekezdését. 
1654

 Lásd az Alaptörvény 12. cikkének (4) bekezdését. 
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szükséges. A szöveg kimondja, hogy „a megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” Az Alaptörvény hozzáteszi, hogy „a 

szavazás titkos.”
1655

 

Az államfői megbízatás esetleges nem kívánatos megszűnéséhez is elvezető, egyfajta 

inpeachment-eljárásnak tekinthető procedúra részletező szabályozását az alkotmányozók 

ugyancsak nem szokták megspórolni. A világ alkotmányai általában passzusokon át 

foglalkoznak az államfő felelősségre vonási eljárásával, megmutatva egyben azt a tényt is, 

hogy az alaptörvények nem feltétlenül a legfontosabb szabályokat tartalmazzák, és különösen 

nem a társadalmi együttélés, vagy akár csak az állami élet leglényegesebb normáit, hanem 

azokat a szabályokat, amelyeket esetleg ritkán, vagy akár sohasem alkalmaznak, de amelyek 

alapvetők az állam zökkenőmentes működése szempontjából.
1656

 Hiszen az alkotmányokat 

arra találták ki, hogy akkor kelljen kinyitni őket, amikor valami baj van, vagy az élet normális 

menete nem ad választ a felmerülő kérdésekre. Ez a tény hallatlan fontosságú a politikai 

alkotmány mibenlétét illetően, és másutt mi sem hagyjuk további szó nélkül, de maguk az e 

körben említett részletszabályok a politikai alkotmány természete szemszögéből nem 

relevánsak, ezért ezekkel itt nem foglalkozunk (az inpeachment hazai fajtájának eljárását az 

Alaptörvény 13. cikke szabályozza).
1657

 

E szabályok alapján elmondható, hogy a köztársasági elnöki mandátum 

megszűnésének az Alaptörvény hét különböző esetét ismeri ugyan (szemben a köztársasági 

alkotmány által ismert hat esettel), de ezek közül csupán négy megszűnési oknál kívánja meg 

a parlament valamilyen határozatát (szemben a korábbi alkotmány ugyancsak négy esetével, 

de az a normaszöveg hatból választott ki négyet). E négy eset közül csupán egy döntéshez, a 

megfosztási eljárás elindításához igényli az összes képviselő kétharmadának szavazatát 

(szemben a korábbi alkotmány rendelkezéseivel, amelyek két esetben kívántak ilyen 

többséget, a további esetekben „hallgattak”), a többi esetben megelégszik a jelenlévő 

képviselők kétharmadának szavazatával (szemben, mint mondtuk, a korábbi alkotmánnyal, 

amely két esetben is nagy-kétharmadot kívánt). 

Az egykori köztársasági alkotmány az ismert megszűnési okok közül nem ismerte, 

illetve nem szabályozta azt az esetet, amidőn a köztársasági elnök megválasztásához 

                                                 
1655

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (3) bekezdését. 
1656

 Hazánkban különösképpen elterjedt az alkotmánynak ama „társadalmi alkotmány” jellegű felfogása, amelyet 

a közvélekedés az alkotmánnyal magával azonosít (tévesen), és népszerű az a nézet is, amely szerint az 

alkotmány fogalmának definíciós eleme, hogy az állami életre vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza. 

Az ettől elérő felfogásra lásd e dolgozat első részét. 
1657

 Az eljárásról a jelenleginél részletesebben és kissé bonyolultabb szabályokat lefektetve rendelkeztek a 

köztársasági alkotmány 31/A. és 32. §-ai. 
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szükséges feltételek már nem állnak fenn. E feltételekről alább még szólunk, de világos, hogy 

az Alaptörvény ebben a tekintetben indokoltan lépett fel hiánypótlóan. 

A megfosztási eljárás szabályozása ugyanakkor mind a megelőző alkotmányban, mind 

a jelenlegi alaptörvényben részletes, és ez így is van rendjén. Az efféle eljárást – ha egyáltalán 

sor kerül rá – egy jogállam alapvető garanciák egész sorával köteles végigvinni. 

Tény azonban, hogy az Alaptörvény némiképpen takarékosabb a szavakkal, mint a 

köztársasági alkotmány volt. De ez a normaszöveg is abból indul ki – hasonlóan a világ 

számos más alkotmányához, és természetesen az előző magyar (köztársasági) alkotmányhoz 

is –, hogy a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ezt az Alaptörvény a 12. cikk első 

mondataként, az (1) bekezdésben mondja ki, de további bekezdések kellenek ahhoz, hogy – 

immár a 13. cikkben – a konzekvenciát is levonja, miszerint „a köztársasági elnök ellen 

büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet indítani.”
1658

 

A megbízatás megszűnésének számtalan módja és eleganciája is lehet. A tisztségtől 

való megfosztásnak ugyanakkor egyértelműnek kell lennie, és ez az eljárásnak egyfajta 

drasztikusságával jár, hiszen nyilvánvaló, hogy a megfosztás természetéhez bizonyos 

kegyetlenség illik, és ezért a világ alkotmányai számtalan kötelező szűrőt, féket, 

megtorpanást, újragondolási lehetőséget és garanciát helyeznek el a megfosztási folyamat 

útján. 

A megfosztási eljárásokról külön dolgozatok születnek a világon, és a magyar eljárás 

is megér egy külön értekezést, és világos, hogy ebben az írásban a tárgyhoz tartás érdekében 

csak röviden van lehetőségünk a szabályok ismertetésére, és inkább a mandátummegszűnés 

normális (és gyakoribb) eseteinek értékelése tartozik ránk. 

Megfosztásra nemhogy ritkán, de többnyire soha sem kerül sor, és általában a 

folyamatnak még a megkezdéséről sem hallani a világ országaiból, a jelenig tartó magyar 

közjogtörténet pedig ugyancsak egyértelműen kerülte ezt az eljárást. Az eljárásnak ugyanis 

még a megkezdéséhez is csak súlyos cselekmény tud elvezetni. Az Alaptörvény azt mondja 

ki, hogy magát az Alaptörvényt, „vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely 

törvényt szándékosan megsértő, illetve a szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági 

elnökkel szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a tisztségtől való 

megfosztást.”
1659

 

                                                 
1658

 Lásd az Alaptörvény 12. cikkének (1) bekezdését és 13. cikkének (1) bekezdését. 
1659

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (2) bekezdését. 
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Mint jeleztük, „a megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges” és „a szavazás titkos.”
1660

Az is egyértelmű, hogy „az 

Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a megfosztási eljárás befejezéséig a 

köztársasági elnök nem gyakorolhatja hatásköreit.”
1661

 

A megfosztási eljárás lefolytatása ugyanakkor természetesen nem az országgyűlés, 

hanem az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
1662

„Ha az Alkotmánybíróság az eljárás 

eredményeként a köztársasági elnök közjogi felelősségét megállapítja, a köztársasági elnököt 

tisztségétől megfoszthatja.”
1663

 

A pontosan cizellált eljárásban tehát az országgyűlésnek eljárás-megindító funkciója 

van, de a továbbiakban nincs szerepe, és sem az eljárás, sem annak eredménye, sem valamely 

következménye nem tartozik rá, a megfosztást az Alkotmánybíróság mondja ki és végzi el, ha 

kell.
1664

 A megtörtént vagy elképzelt esetek kis száma miatt nem indokolt ugyan, de tény, 

hogy a köztársasági alkotmány a fentieknél mindenesetre részletesebben intézkedett az 

eljárásmódról is.
1665

 

Ugyanakkor természetesen az államfői megbízatás megszűnésének legnormálisabb (és 

egyben legkívánatosabb) esete az államfői mandátum lejárta, vagyis az idő múlása. 

A mandátum lejártát az Alaptörvény – szerkezeti okból – természetesen a további 

megszűnési okokkal együtt kezeli, hiszen nyilvánvaló, hogy amíg egy közjogi mandátum 

jogszerűen csak egyféleképpen keletkezhet, addig megszűnni sokféle módon képes; azt kell 

                                                 
1660

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (3) bekezdését. 
1661

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (4) bekezdését. 
1662

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (5) bekezdését. 
1663

 Lásd az Alaptörvény 13. cikkének (6) bekezdését. 
1664

 Márpedig ritkán kell. Ilyesfajta eljárás – jóllehet részletesen szabályozott – olyan jellegzetesen nem érdeke 

az államnak mint közhatalomnak és a köztársaságnak mint eszménynek és gyakorlatnak, hogy a befejezett 

eljárás a világban a fehér hollónál is ritkább. 
1665

 A köztársasági alkotmány a 31. szakaszától indítva rendezte a megfosztási eljárás legfontosabb szabályait. E 

paragrafus (4) bekezdésétől kezdve a szöveg az alábbiak szerint szólt. „A köztársasági elnök a tisztségétől 

megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt szándékosan megsérti. 

31/A. § (1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja. (2) A 

tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt megsértő köztársasági elnökkel szemben 

az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a felelősségre vonást. (3) A felelősségre vonási eljárás 

megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. A szavazás titkos. (4) Az 

Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a felelősségre vonási eljárás befejezéséig az elnök a 

hatáskörét nem gyakorolhatja. (5) A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. (6) Ha az 

Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés tényét megállapítja, a köztársasági elnököt 

tisztségétől megfoszthatja. 32. § (1) Ha a köztársasági elnök ellen a felelősségre vonási eljárás a hivatali ideje 

alatt a hivatali tevékenységével összefüggésben elkövetett, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt indult, az 

Alkotmánybíróság eljárásában a büntetőeljárás alapvető rendelkezéseit is alkalmazni kell. A vádat az 

Országgyűlés által a saját tagjai közül választott vádbiztos képviseli. (2) A köztársasági elnök ellen egyéb 

cselekménye miatt büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet indítani. (3) Ha az 

Alkotmánybíróság a köztársasági elnök bűnösségét szándékos bűncselekmény elkövetésében megállapítja, az 

elnököt a tisztségétől megfoszthatja, s egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvben az adott cselekményre 

meghatározott bármely büntetést és intézkedést alkalmazhatja.” 
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állítanunk, hogy a közjogi megbízatások megszűnésének több esete van, keletkezésüknek 

azonban csak egy. 

Ha – mint erről alább szó lesz – egy mandátum nem jogszerűen, vagyis nem a joghoz 

mindenben kötötten keletkezik, akkor azt nem keletkezettnek kell tekinteni (a megfelelő 

jogkövetkezményekkel), de az élet több – előre nem látott, ám a jog által a felkészülésre 

mégiscsak szabályt biztosító – helyzetet képes produkálni ahhoz, hogy egy megbízatás 

megszűnjék. 

Mindazonáltal világos, hogy a mandátum idő előtti megszűnését – vagyis a különleges 

eseményeket és a rendkívüli helyzeteket – leszámítva a hivatal akármilyen ünnepélyes 

átvétele természetesen csak akkor marad el, ha a hivatalban lévő tisztségviselő egy további 

mandátumra újabb megbízatást kap, esetünkben az államfőt az országgyűlés újraválasztja. 

Erre egyértelműen csak egy alkalommal van lehetőség.
1666

 

Halványan felmerülhet az a kérdés is, hogy az újraválaszthatóság egyértelmű tilalma 

vagy kizárása esetén egyáltalán lehet-e jelölni olyan személyt, akinek újraválasztását az 

alkotmány nem engedi meg, de a követendő alkotmányértelmezés e halvány kérdésre 

határozott nemmel felel.
1667

 

Kovács Virág helyesen hangsúlyozza, hogy az újraválasztás lehetőségének kizárása 

egyben választhatóságot kizáró ok is, ezért – jóllehet a választhatóságot kizáró okok között az 

alkotmány nem említi – az egykori köztársasági alkotmány 29/A. § (3) bekezdése, hasonlóan 

az Alaptörvény 10. cikkének (3) bekezdéséhez, világosan azt az értelmezést teszi lehetővé, 

hogy aki már kétszer betöltötte az államfői tisztséget, az harmadszor nem választható 

köztársasági elnökké, és mivel ez ugyan elvileg nem zárja ki az újrajelölést, ám tekintettel 

arra, hogy a jelölt megválasztása érvénytelen lenne, ez a feltétel (tényleges választhatóságot 

kizáró okként) már a jelölést is kizárja.
1668

 

A választhatóságot kizáró egyéb okokra nézve érdemes felütni az egykori köztársasági 

alkotmány 29/A. § (2) bekezdését, mely azt mondta ki, hogy „köztársasági elnökké 

választható minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki a választás napjáig a 

                                                 
1666

 Az Alaptörvény egyértelmű normaszövege ezen a ponton szó szerint megegyezik a korábbi, köztársasági 

alkotmány szövegével. A hatályos Alaptörvény 10. cikkének (3) bekezdése ugyanazt állítja, mint a köztársasági 

alkotmány egykori 29/A. § (3) bekezdése, jelesül, hogy „a köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy 

alkalommal lehet újraválasztani”.  
1667

 Lásd KOVÁCS Virág: A köztársasági elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 29/A. § kommentárja. 

IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 18. margószám. 
1668

 Lásd erről az előző fejezetet, de különösen KOVÁCS Virág: A köztársasági elnöki megbízatás időtartama és 

korhatára. A 29/A. § kommentárja. IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, Századvég, 

Budapest, 2009, 18. margószám. Vö: a köztársasági alkotmány 29/A. § (3) bekezdését az Alaptörvény 10. 

cikkének (3) bekezdésével. 
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harmincötödik életévét betöltötte”, illetve ennek értelemszerű inverzét, továbbá a passzus 

értelmezését ugyanott, és összevetni ezt a szabályt az Alaptörvény 10. cikkének (3) 

bekezdésével, mely kihagyta a választhatósági feltételek közül a választójoggal való 

rendelkezést. A hatályos szabály így szól: „Köztársasági elnökké megválasztható bármely 

magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte.” Hogy ezt az életkort a választás 

napjáig kell-e betölteni, arról a szöveg nem szól, de a szövegértelmezésből világos, hogy nem 

a hivatalba lépés, hanem a megválasztás napja számít.
1669

 

Az újraválaszthatóság elvi megfontolásai mellett ugyanakkor természetesen a 

mandátum hosszának konkrét kiszámítása is elvi erővel vetül fel, amennyiben a legkevésbé 

sem mindegy, hogy az újraválaszthatóság megtiltása csak a hivatalban lévő elnökre 

vonatkozik-e, vagy mindenkire, aki valaha elnök volt. Tekintve, hogy a köztársaság egykori 

alkotmánya és Magyarország Alaptörvénye egyaránt az egyszeri újraválasztást engedi (vagyis 

nem a kétszeri újraválasztás tilalmát állítja fel, hanem az egyszeri újraválasztás lehetőségét 

teremti meg), a szöveg értelmezéséből egy ugyancsak „megengedőbb” lehetőség is 

kiolvasható. 

A szöveg szoros olvasásából elvileg az is következhetnék, hogy a valaha volt, de 

hivataluktól már – legalább egy mandátum erejéig – elköszönt egykori elnökök (legalább egy 

ciklusra, vagy – egyes értelmezési lehetőségek szerint – esetleg két időszakra, netán – 

megszakításokkal – akár több ciklusra is) újra visszatérhessenek az államfői hatalomba.
1670

 

Mégis úgy véljük, az egyszeri újraválaszthatóság megengedése és a többszöri 

újraválaszthatóság tilalma nem szolgálhatja azt a célt, hogy az alkotmányos célokat nem elég 

precízen szolgáló alkotmányos szabályok a túlzottan széles, már-már kiforgatott értelmezést is 

lehetővé tegyék. 

Vonatkozik ez természetesen a köztársaság első polgárára is, akit éppen arra találtak 

ki, hogy a politikai alkotmány őre legyen, s aki megtestesíti, „kifejezi a nemzet egységét, és 

őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.”
1671

 

                                                 
1669

 Lásd a köztársasági alkotmány 29/A. § (2) bekezdését, és vö. ezt a szabályt az Alaptörvény 10. cikkének (3) 

bekezdésével. 
1670

 A magyar szakirodalomban Petrétei József képviseli azt az álláspontot, mely szerint egy volt köztársasági 

elnök korlátlanul újraválasztható, ha – természetesen – újraválasztása pillanatában nem köztársasági elnök. 

PETRÉTEI József: On the Regulation in Force of the Election of the President of the Republic, IN: Chronowski 

Nóra (szerk): Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the Occasion of His 75th Birthday, Studia iuridica 

autocritate Universitatis Pécs publicata, Pécs, 2005. pp. 144-165. 
1671

 Helyesebben szólna az alaptörvény, ha az államfőnek az államszervezet alkotmányos működése feletti 

őrködést tenné kötelességévé, amennyiben az államfő elsősorban az úgynevezett „politikai alkotmány” őreként 

funkcionál, de az Alkotmánybíróság által is nagy hatásfokkal értelmezett szövegrész pontatlanságával együtt is 

hagyományosnak tekinthető. Vö: az Alaptörvény 9. cikkének (1) bekezdésével. 
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Az újraválaszthatóság tilalma, illetve a legfeljebb két mandátum engedélyezése 

természetesen annak tükrében is vizsgálható, hogy a közjogtörténet milyen más tisztségek 

esetében vetette fel a mandátum hosszának korlátozását, és ezek a felvetések milyen sikerrel 

és meddig jutottak el a világtörténelemben.
1672

De nemcsak erről, hanem arról sem szólunk itt, 

hogy az újraválaszthatóság a világ néhány államfője esetében milyen körülmények között és 

miként alakult, mert ezt egy korábbi fejezetben már vázlatosan felmértük.
1673

 

Itt már csak annak rögzítése tartozik ránk, hogy a fenti szabály alapján Magyarország 

közelmúltjában – és teljes történetében – összesen egyszer került sor köztársasági elnöki 

újraválasztásra, mint már utaltunk rá, 1995-ben, Göncz Árpád esetében. 

Göncz Árpád 1995-ös ellenfelét, Mádl Ferencet ugyanakkor jelölő szervezete, a Fidesz 

nem kevesebbszer, mint háromszor kívánta jelölni, de végül csak kétszer jelölte,
1674

 és 

egyszer választtatta meg.
1675

Megválasztása – 2000-ben – mint jeleztük, csak a választás 

harmadik fordulójában sikerült, különös körülmények között.
1676

Harmadszori jelölési 

kísérlete felesleges volt. Ennek története röviden összefoglalható. 

Mádl Ferenc 2005-ben, nem sokkal elnöki mandátumának lejárta előtt több 

sajtónyilatkozatban világossá tette, hogy nem kíván újabb államfői mandátumot vállalni. Ha 

kívánt volna, a politikai erőviszonyok nem feltétlenül tették volna lehetővé a sikert, ezért a 

magyar történelem második elnöki újraválasztására Mádl Ferenc újraindulása esetén 

ugyancsak nem 2005-ig kellett volna várni. A Fidesz ugyanakkor a később kormányzati 

gyakorlatként is megvalósított társadalmi – nemzeti – konzultáció egyik korai kísérletével 

„megkérdezte az embereket,” hogy kit látnának szívesen az államfői székben. A válaszadási 

lehetőségek között – minden korábbi nyilatkozat ellenére – Mádl Ferenc neve is szerepelt, és 

a válaszadók a várt eredményt hozták: az összesítésből az derült ki, hogy az adott párt hívei 

legszívesebben Mádl Ferenc újrázását fogadnák. Az eredmény ismeretében Mádl Ferenc 

megismételte korábbi nyilatkozatát. 

Az említett konzultáción „a második helyen végzett” Sólyom László, akit végül – 

elképesztő körülmények között – az országgyűlés a harmadik fordulóban köztársasági 

elnöknek választott, 2005-ben.
1677

Ő maga 2010-ben szívesen újrázott volna – mint erről 

számos informális ismeret és gesztus tanúskodik –, de az új hatalomnak más tervei voltak. 

                                                 
1672

 Ez a kérdés természetesen nem képezheti e fejezet tárgyát. 
1673

 Lásd az első rész utolsó fejezetét. 
1674

 Első alaklommal – 1995-ben – esélytelenül. 
1675

 A jelölő szervezet kifejezés pontatlanságáról és általában a jelölésről lásd a következő fejezetet. 
1676

 A választásról lásd a következő utáni fejezetet. 
1677

 Erről ugyancsak lásd a következő utáni fejezetet. 
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A 2010-ben megválasztott Schmitt Pál esetében újraválasztásról nem lehetett szó, a 

2012-ben megválasztott Áder János esetében pedig korábban annyit sejthettünk, hogy ő maga 

a hírek szerint jó darabig csupán egyetlen ciklus perspektívájában gondolkodott, majd ez a 

gondolkodása az ismert körülmények között megváltozott. 

Minden továbbit megold majd, vagy legalábbis elhoz majd magával a végtelenül 

hömpölygő idő. 

 

 

 

AZ ÁLLAMFŐVÁLASZTÁST MEGELŐZŐ JELÖLÉS 

(A köztársasági elnök jelölése) 

 

 

Mielőtt a köztársasági elnök választására sor kerülne, a jelölés folyamatát kell 

végigvinni. Az Alaptörvény világosan fogalmaz. „A köztársasági elnök választását jelölés 

előzi meg.”
1678

 Ugyanígy fogalmazott az egykori köztársasági alkotmány is.
1679

 

Ez az Alaptörvényben szereplő és a korábbi alkotmányban is szerepelt – egymással 

azonos – szövegrész egyértelműen azt jelenti, hogy a köztársasági elnök választását jelölés 

nélkül nem lehet megkezdeni, jelölés nélkül nincs választás, a jelölésnek a választást meg kell 

előznie. 

Ebből a tényből tulajdonképpen az is következhetik, hogy jelölt nélkül nem lehet 

választást tartani. A jelölésnek ugyanis eredményesnek kell lennie, vagyis legalább egy 

jelöltnek lennie kell ahhoz, hogy a választást meg lehessen tartani. Jelölt hiányában nem 

kerülhet sor választásra.
1680

  

 A választást természetesen az Országgyűlés végzi, de – amint ez kimondatott – a 

jelölés is az Országgyűlés kezében van. Az Alkotmánybíróság (egy népi kezdeményezés 

kapcsán) egykoron megállapította, hogy a köztársasági elnök megválasztása a jelöléstől 

kezdve a megválasztásig a parlamentben helyet foglaló politikai erők kezében van.
1681

Ez jogi 

                                                 
1678

 Lásd az Alaptörvény 11. cikkelyének (2) bekezdését. 
1679

 Lásd a köztársasági alkotmány 29/B. szakaszát. 
1680

 PETRÉTEI József: On the regulation in force of the election of the President of the Republic. IN: 

Chronowski Nóra (szerk.): Adamante notare. Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the occasion of his 

75
th 

Birthday. Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 135. Pécs, PTE-ÁJK, 2005, (2.lj.), p.156. 
1681

 VI/2000. (III.17.) AB hat, ABH 2000, p. 44. 
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értelemben annyit tesz, hogy az egész folyamat az országgyűlési képviselők kezébe van 

letéve.
1682

 

Ez olyannyira így van, hogy maga a jelölt vagy jelöltek sem nyilatkozhat, illetve 

nyilatkozhatnak a jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról. Természetesen megtehetik, hogy a 

jelölés tényéről értesülvén kifejezik ellenakaratukat, de nem előírás, hogy ezt figyelembe 

kelljen venni. A jelölésnek nem feltétele, hogy a jelölt a maga jelölésével egyetértsen, és 

különösen nem feltétele, hogy ezen egyetértését szóban vagy írásban kifejezze. 

Az sem követelmény, hogy a jelölt egyáltalán tudjon arról, hogy valakik jelölték őt. 

Ugyanakkor nyilvánvalóan komoly morális – és praktikus szempontokból is célszerű – 

elvárás, hogy a jelölés szándékáról a jelöltet legalábbis értesítsék.
1683

 

 Az Országgyűlés természetesen megteheti, hogy vitát folytat a jelöltek személyéről, 

amelyben a képviselők pro és kontra kifejthetik véleményüket az egyes jelöltek 

alkalmasságáról, illetve hangoztathatják politikai nézeteiket a jelölt(ek) személyével 

kapcsolatban. Ez sem feltétele ugyanakkor a jelölésnek (még kevésbé a választásnak), és e 

vita megtörténte vagy meg nem történte a jelölésre (pláne a választásra) nincs jogi hatással. 

Az Országgyűlés elnöke dönthet arról, hogy ilyen vitát engedélyez-e, a vitát milyen 

mederben, milyen időkeretben és milyen hosszan engedélyezi, vagyis szükségesnek tart-e egy 

efféle politikai fejezetet a jelölési-választási eljárásban.
1684

 

Nem kell mondanunk, hogy az Országgyűlés elnökének eme jogosítványa túlzottan a 

házelnök személyes motivációinak szolgálatába állítja a procedúrát, és egy ideális világban 

helyesebb lenne, ha e kérdés normatíve szabályozva lenne. Mindez azonban csak akkor lenne 

kívánatos, ha a köztársasági elnököt továbbra is az Országgyűlés választaná, márpedig ez 

természetesen nem kívánatos megoldása egy államfőválasztásnak.  

 Hogy kiből válhat érvényes jelölt, az csupán az általános feltételeknek való 

megfelelésen múlik. Az Alaptörvény nem részletezi, hogy a jelölést mely személyi körből kell 

megtenni, de világos, hogy már a jelöltnek is meg kell felelnie a köztársasági elnökre 

vonatkozó passzív választójogi követelményeknek, vagyis csak az lehet jelölt, akiből elvileg 

válhat köztársasági elnök, azaz a megválaszthatóság és a jelölhetőség feltételei egybeesnek, 

annyi cizelláltsággal, hogy e feltételeknek természetesen nem a jelölés idején, hanem a 

megválasztás pillanatától kell érvényesülniük. 

                                                 
1682

 Lásd: KOVÁCS Virág: 29/B. § [A köztársasági elnök megválasztásának eljárása] IN: Jakab András (szerk.): 

Az Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, p.1012. 
1683

 KOVÁCS Virág: 29/B. § [A köztársasági elnök megválasztásának eljárása] IN: Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, p.1012. 
1684

 Az elnökválasztások lebonyolításának történetéhez lásd a korábbi házszabály 132.§-át. 
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Hogy hogyan kell megállapítani azt, hogy adott jelölt megfelel-e a választhatóság és – 

egyszersmind – a jelölhetőség feltételeinek, arra nézve nincs normatív szabály.
1685

 

Modern körülmények között ugyanakkor természetesen elképzelhetetlen, hogy a 

jelölés ténye, vagy egy komoly jelölésnek akárcsak a szándéka ki ne tudódjék, és 

elkerülhetetlen, hogy a közvélemény előtt e jelöltek ismertté váljanak.  

 Az sem valószínű, hogy egy olyan „jelölt”, aki a közvélemény szemében alkalmasnak 

mutatkozik, ugyanakkor az Országgyűlésben nem válik jelöltté, ismeretlen maradjon az 

országgyűlési képviselők előtt, vagyis ők ne értesüljenek arról, hogy a társadalomban 

különböző informális jelölések zajlanak. Sőt, általában úgy alakul a helyzet, hogy a jelöltté 

váláshoz a közvélemény és a média hozzásegítése is szükséges.
1686

 

 Az ajánlás intézménye ugyanakkor mindenesetre sokat segíthet abban, hogy a jelölt 

személye ismertté váljék. A jelöléshez ugyanis ajánlás szükséges. A köztársasági elnök 

választását megelőző jelölést a jelölést megelőző ajánlás vezeti be: előbb az ajánlás kell, 

amiből jelölés válik, az utóbbi az előbbiből következik, vagyis az ajánlás a jelölés feltétele, az 

előidejűség előzetes érvényességi kellék is. Ahogyan a választást jelölés, úgy a jelölést ajánlás 

előzi meg. Az ajánlást az országgyűlési képviselő teszi, vagyis az egyes országgyűlési 

képviselők ajánlása szükséges a jelöltté váláshoz, azaz a jelöléshez. Eszerint az ajánlás a 

jelölés feltétele. 

Az ajánlások száma jelentősen változott az Alaptörvény elfogadásával, míg ugyanis a 

korábbi alkotmány alapján ötven képviselő ajánlására volt szükség a jelöltté váláshoz, addig 

az Alaptörvény alapján a képviselők egyötödének ajánlása keletkezteti a jelölést. 

 Ennek a változtatásnak politikai és szakmai indokai egyaránt voltak. Utóbbiakról 

szólva elmondható, hogy a parlament illetékes bizottságai olykor már a megelőző két 

évtizedben is változtatásokat javasoltak – elsősorban a választási fordulók számát illetően.
1687

 

Az is egyértelmű, hogy a kisebb parlament létrehozására vonatkozó 2010-es választási ígéret 

feltétlen megvalósítása indokolttá tette az ajánlások számának az újragondolását is. 

Az a tény azonban, hogy az ötven képviselő ajánlására vonatkozó szabály praktikusan 

negyven képviselő ajánlására vonatkozó szabállyá módosult, egyértelmű politikai okkal 

                                                 
1685

 Ezt a tényt Petrétei József kifogásolja. PETRÉTEI József: On the regulation in force of the election of the 

President of the Republic IN: Chronowski Nóra(szerk.): Adamante notare. Essays in Honour of Professor Antal 

Ádám on the occasion of his 75th Birthday. Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 135. Pécs, 

PTE-ÁJK, 2005, (2. lj.), p.155. 
1686

 A köztársaság hajnalán ugyanakkor természetesen mindennek gyorsan – és a közvélemény előtt kevéssé 

ismerten – kellett lebonyolítódnia. 
1687

 Lásd az Alkotmányügyi és Igazságügyi Bizottság 1995. június  1-jei, valamint az Ügyrendi Bizottság 47-

50/2002-2006 számú állásfoglalásait IN: Háziné Varga Mária (szerk.): Az Országgyűlés Házszabálya, 2006-

2010-es ciklus, első kiadás, Budapest, 2006, pp. 140-141; 242-243. 



487 
 

magyarázható. Mivel jelöltté az új szabályozás szerint az válhat, aki a korábbi ötven ajánlással 

szemben immár a képviselők egyötödének írásbeli ajánlását megszerzi, a korábbi parlamenti 

létszám melletti hetvennyolc ajánlással szemben ez a jelenlegi, százkilencvenkilenc fős 

törvényhozás esetében negyven támogató aláírást jelent. 

Csakhogy a legutóbbi elnökválasztást az eredeti ciklusváltási sort megszakítva nem a 

2014-ben felállt – kisebb létszámú – parlament bonyolította le (2015-ben), hanem a 2010-ben 

megválasztott, nagyobb létszámú parlament végezte el 2012-ben. Ekként az ajánlások 

megkívánt számának ilyetén csökkentése valójában tényleges növekedést jelentett. 

A jelöléshez szükséges ajánlásokat az Országgyűlés kétharmados többsége arra 

számítva növelhette a képviselők számának egyötödére, hogy az Országgyűlésben helyet 

foglalt ellenzéki pártok – gyökeresen eltérő értékrendjük miatt – ilyen feltétel mellett 

valójában ne tudjanak elnökjelöltet állítani. A számítás bevált, így aztán az Országgyűlés 

2012. május 2-án – Schmitt Pál lemondását követően – Áder Jánost egyedüli jelöltként 

választotta államfővé. 

Kijelenthető, hogy egyes más tárgykörökkel ellentétben az elnökválasztás rendjét az 

Alaptörvény viszonylag jelentős mértékben módosította, hiszen megszigorította a jelölést, és a 

háromfordulós parlamenti szavazást kétkörös megoldással váltotta fel. Ez azonban az 

ajánlások rendjén is módosulást eredményezett, hiszen az új szabályok szerint a második 

szavazást nem előzi meg új ajánlás, hanem ekkor a két legtöbb voksot szerzett jelölt verseng 

az államfői funkcióért.
1688

Ha a második kör is érvénytelennek bizonyul, ismételt ajánlás 

alapján új választást tartanak. 

Akárhogy van is, a jelölés akkor érvényes, ha azt az Országgyűlés elnökének 

benyújtották. Nincs szükség az Országgyűlés elnökének elfogadó nyilatkozatára, mert erre a 

körülményre is áll, hogy nem az Országgyűlés elnöke (és nem is a jelölt személye) a jelölés 

„ura”, hanem az Országgyűlés képezi – pontosabban az országgyűlési képviselők együttesen 

alkotják – az eljárás „urát”. 

Az ajánlások érvényességéhez az Alaptörvény – implicite – ugyancsak kevés 

érvényességi feltételt ír elő, legfeljebb az írásbeliséget, az egyediséget, a 

visszavonhatatlanságot és az ajánlások számának korlátozottságát emelhetjük ki.
1689

 

                                                 
1688

 E fordulóban az elnöki tisztséget az nyeri el, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a 

legtöbb érvényes voksot kapta. 
1689

 KOVÁCS Virág: 29/B. § [A köztársasági elnök megválasztásának eljárása] IN: Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, p.1013. 
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 Az írásbeliség követelménye ellenőrizhetővé teszi az ajánlások egyéb érvényességi 

feltételeinek teljesülését, különösen az ajánlások korlátozott számának betartását, és egyben 

érvénytelenít bármiféle szóbeli ajánlást.
1690

 

 Egy képviselő csak egy jelöltet ajánlhat.
1691

 Aki több jelöltet ajánl, annak minden 

ajánlása érvénytelen. Az ugyanakkor elképzelhető, hogy valamennyi országgyűlési képviselő 

csupán egyetlen személyt ajánljon, azaz a választás csupán egyetlen jelölt megválasztásáról 

szóljon, illetve akár az is, hogy minden képviselő ugyanazt a személyt ajánlja. 

Az a tény, hogy egy képviselő csak egy személyt támogathat ajánlásával, azt jelenti, 

hogy a szavazásban legfeljebb négy jelölt mérkőzhet meg egymással. Korábban ez a szám hét 

volt, midőn – mint jeleztük – még ötven képviselő ajánlása kellett a háromszáznyolcvanhat 

tagú Országgyűlésben. 

 Az ajánlás visszavonhatatlansága azt jelenti, hogy ajánlását a képviselő nem 

gondolhatja meg azután, hogy írásban megtette, sőt még azután sem, hogy az elnökválasztás 

első fordulója esetleg sikertelenül zárult, új ajánlásra ugyanis immáron nincs lehetőség. 

 Arra nézve, hogy a képviselők mettől meddig adhatják le ajánlásaikat, nincs 

értelmezhető szabály. Arra a kérdésre azonban, hogy meddig nyújtható be jelölés, 

értelmezhető választ találunk akkor, ha a jelölési eljárás határidejének azt az időpontot 

tekintjük, amelyet az Országgyűlés elnöke a szavazás megkezdésére vonatkozó döntésében 

megállapít. A jelölés kezdete a választás kitűzésére vonatkozó döntés pillanata, befejezésének 

határideje pedig az e döntésben foglalt időpont, vagyis érvényes jelölést a szavazás 

megkezdésének időpontjáig lehet tenni.
1692

 

Mindezen részletszabályok ugyanakkor csupán lehetővé teszik, hogy a jelölés 

zökkenőmentesen folyjék le, de a legfontosabb szabály a jelölést illetően mindenekelőtt arra 

                                                 
1690

 KOVÁCS Virág: 29/B. § [A köztársasági elnök megválasztásának eljárása] IN: Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, p.1013. 
1691

 Ez a szabály az alkotmányjog, sőt a közjog, sőt a jog olyan elvi jelentőségű szabálya, amelynek minden 

valamirevaló választásra vonatkoznia kell. Éppen ezért érthetetlen, hogy a 2014-es országgyűlési választásokra 

és az azt követő időközi választásokra ez miért nem vonatkozott, illetve a törvény hogyan tehette lehetővé a fenti 

elvvel ellentétes szabály érvényesülését. Ennek történetével ebben az értekezésben nem foglalkozunk. 
1692

 Itt mondjuk el újra, hogy Kovács Virág helyesen állapítja meg az újraválasztás lehetőségének kizárása és a 

választhatóságot kizáró ok közötti kapcsolatot, ezért – bár a választhatóságot kizáró okok között az alaptörvény 

nem említi – az Alaptörvény 10. cikkének (3) bekezdésse az egykori köztársasági alkotmány 29/A. § (3) 

bekezdéséhez hasonlóan azt az értelmezést teszi lehetővé, hogy aki már kétszer betöltötte az államfői tisztséget, 

az harmadszor nem választható köztársasági elnökké, és mivel ez ugyan elvileg nem zárja ki az újrajelölést, ám 

tekintettel arra, hogy a jelölt megválasztása érvénytelen lenne, ez a feltétel (tényleges választhatóságot kizáró 

okként) már a jelölést is kizárja. Lásd erről az előző fejezetet, de különösen KOVÁCS Virág: A köztársasági 

elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 29/A. § kommentárja. IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány 

kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 18. margószám. Vö továbbá a köztársasági alkotmány 29/A. § (3) 

bekezdését az Alaptörvény 10. cikkének (3) bekezdésével. 
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az elvre vezethető vissza, hogy az államfőt ne a frakciók, hanem a képviselők jelöljék, még ha 

a két kategória sok esetben aligha választható is el egymástól. 

 A jelölési szabályrendszer legfigyelemreméltóbb eleme mindazonáltal kétségkívül az, 

hogy – szemben más tisztségviselők megválasztásával – a köztársasági elnök jelölését az 

Alaptörvény (ahogyan tette ezt a korábbi alkotmány is) kiveszi az országgyűlési frakciók 

kezéből, és az országgyűlési képviselők kezébe helyezi. 

 Praktikusan természetesen szinte törvényszerű, hogy egyes frakciók egységesen 

sorakoznak fel egy-egy jelölt mögött, de az alkotmányszöveg ezt nem várja el. 

Emlékezetes, hogy 1990 nyarán Göncz Árpádot az Országgyűlés valamennyi 

frakciójából jelölték, a jelölési íven a frakciók legfontosabb, legtöbbet szereplő 

vezéregyéniségeinek neve szerepelt, mint ahogyan a választás is zökkenőmentesen, már 

mindjárt az első fordulóban sikeresen és eredményesen lebonyolítódott. 

Göncz Árpádot második ciklusára 1995-ben ugyancsak már az első fordulóban 

megválasztották, de ez esetben a jelölés csupán két frakcióból érkezett (és Mádl Ferenc 

személyében ellenjelölt is volt), ugyanakkor e két frakció az országgyűlési képviselők több 

mint kétharmadát tette ki. 

2000-ben és 2005-ben Mádl Ferencet, illetve Sólyom Lászlót csupán a harmadik 

fordulóban sikerült megválasztani, és a jelöltségükhöz szükséges ajánlások három-három 

frakcióból érkeztek, amelyek összességükben az országgyűlési képviselők több mint felét 

tették ki. 

2010-ben Schmitt Pál, illetve 2012-ben és 2017-ben Áder János jelölése esetén az 

ajánlások csupán egyetlen pártszövetségből érkeztek, igaz, e pártszövetség az országgyűlési 

képviselők ugyancsak több mint kétharmadát tette ki. 

Az első és a 2012-es elnökválasztás nem volt „választás” a szó hétköznapi értelmében. 

Mind az 1990-es államfőválasztáson, mind pedig a 2012-es államfőválasztáson is egyetlen 

jelölt neve szerepelt a szavazólapon. 1995-ben, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2017-ben 

egyaránt két jelölt indult, mert a mindenkori ellenzék mindenkor önálló jelöltet állított. 2005-

ben fordult elő először – és máig egyetlenegyszer –, hogy az ellenzék jelöltje nyert. 

A frakciós „szétszavazás” legszembetűnőbb példáját ugyancsak a 2005-ös 

államfőválasztás szolgáltatta, amikor is az egyébként is megosztott SZDSZ parlamenti 

frakciójának egy része Szili Katalint támogatta, míg más része egy-egy fordulóban nem 

szavazott, vagy – alighanem – éppen Sólyom Lászlót támogatta, bár mindez – a szavazás 

titkossága miatt – legfeljebb utólagos nyilatkozatokból rekonstruálható. A jelölésnél 
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mindenesetre a frakció nem állt ki az MSZP jelöltje mellett.
1693

Ez azzal a következménnyel 

járt, hogy a számszerű parlamenti többséggel rendelkező kormánypárti frakciók (a harmadik 

fordulóban, amikor rajtuk múlt) nem voltak képesek politikailag hozzájuk közel álló 

köztársasági elnököt választani. 

Ez a választás nyilvánvalóvá tette azt az ismert tényt, hogy az államfőjelölésnek a 

személyek, és nem a frakciók általi lebonyolítása a pozícióhoz jobban illeszkedő módja. Az 

alkotmány/alaptörvény nem véletlenül a képviselők meghatározott, már említett számához, s 

nem a képviselőcsoportokhoz köti a jelölést. 

Merthogy – mint már jeleztük – igenis van értelme és jelentősége annak, hogy az 

alkotmányozó nem a frakciókhoz, hanem a képviselőkhöz mint individuumokhoz telepítette a 

jelölést, miképpen természetesen az ajánlást is. Az alkotmányozó – tételezzük fel – azért nem 

a frakciókhoz tette le a más tisztségek esetében természetes módon a frakciókhoz köthető 

jelölést, hogy ezzel biztosítsa az államfőjelölés politikai érdekeken kívánatosan felemelkedő 

jellegét, egyben megakadályozza, hogy túl kicsiny frakciók jelölési joghoz jussanak, illetve 

lehetővé tegye, hogy több frakcióból érkezzenek azonos jelölések, s ezzel az egyetértés és az 

együttműködés hídjai képződjenek az ország gyűlésében tevékenykedő egyes frakciók és 

képviselőik között. 

Ez annál is inkább indokolt, mert hiszen – mondhatjuk – az országgyűlés (ebben az 

egykamarás voltában) politikailag a nemzet egészét képviseli, illő hát, hogy az ezen egészet 

kifejező köztársasági elnököt lehetőleg konszenzussal jelöljék. 

Érdemes ugyanakkor itt már leszállni az illúziók lováról. Tudvalevő, hogy hazánkban 

az államfőváltás – voltaképpen kevéssé érthetően – politikai esemény, politikai érdek 

mutatkozik meg benne, és politikai értéke van, ugyanakkor a közjog száraz logikája a jelölés 

pontján elismerésre méltón és helyesen megteszi azt, amit a jog mint eszköz megtehet. 

Az államfőválasztás egész metódusát sok okunk van bírálni, de történetesen ezt a 

szabályt, a képviselők mint egyének általi ajánlás és a képviselők egy csoportjának mint adott 

esetben frakciókon átnyúlható, ad hoc csoportjának jelölését kedvezően kell értékelnünk, ha 

már az egykamarás parlament általi választás végső soron relatív többségi módját 

adottságként tudomásul vesszük. Ha ebből a szomorú adottságból indulunk ki (márpedig nem 

                                                 
1693

 Az emlékezetes eseménytörténet politikatörténeti aspektusai nem erre a dolgozatra tartoznak, de 

kiegészítésként annyi előadható, hogy az MSZP sem állt egységesen a jelöltje mögött, míg a jobboldali ellenzék 

néhány tagja alighanem inkább a kormánypárti jelöltet támogatta volna, ha a titkos szavazás emlékezetes kvázi-

nyílttá tétele nem rendezte volna a sorokat. 
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ebből kellene kiindulnunk), akkor a képviselők általi jelölés kicsiny jó a nagy rosszban, 

vagyis a jelölés az egész kedvezőtlen állapot egyik legjobb aprósága.
1694

 

Ha kellő alappal feltételezzük, hogy a jelölésben megmutatkozó alkotmányos szellem 

a hatályos alkotmányt, vagyis az alaptörvényt ekként hatja át, akkor meg kell állapítanunk, 

hogy az egyik parlamenti párt, az MSZP alapszabálya nem egyezik meg ezzel az alkotmányos 

szellemmel. E párt alapszabálya ugyanis kimondja, hogy a párt köztársaságielnök-jelöltjét a 

választás évében a párt legfontosabb döntéshozó szerve, a kongresszus jelöli, márpedig ez a 

jelölés a párthoz tartozó képviselőket, vagyis az MSZP-frakciót köti.
1695

 

Az MSZP-alapszabály eme pontja, mint ismert, számos galibát okozott 2005-ben, 

amikor az MSZP-kongresszus Szili Katalint jelölte, de más elnökválasztásokon is 

megmutatkozott e szabály tarthatatlansága. A szabály demokratikusságára vonatkozóan 

ugyanakkor ezen a ponton csak annak leszögezése szükséges, hogy az Alaptörvény az 

államfőválasztás demokratikusságát, és nem a jelölés demokratikus jellegét írja elő. 

Ez a demokratikus jelleg azonban a gyakorlatban az elmúlt évek során a választás 

során is gyakran sérült, mint tudjuk. Erről ugyanakkor nem a következő fejezet tudósít, hanem 

a magyar politikatörténet mesél, mindenesetre itt a magunk részéről a jelölés folyamatát 

elhagyva immár az elnökválasztási eljárás szabályainak bemutatását tarthatnánk 

feladatunknak, ám ezt a feladatot csak részlegesen igyekszünk elvégezni az alábbi oldalakon. 

 

 

 

AZ ÁLLAMFŐVÁLTÁS PRECÍZ MENETE 

(A köztársasági elnök megválasztása) 

 

 

Hosszú dolgozatunknak ebben a rövid fejezetében ahhoz a pillanathoz jutunk el, 

amelyről ez az értekezés eminensen szól, de e tényt visszafogottan nyugtázva mégiscsak 

elsősorban szűkszavúságot ígérhetünk, mert nincs okunk a bőbeszédűségre. Amikor egykoron 

azon indíttatástól vezérelve, hogy az elnökváltás titkait feltárjuk, ennek az értekezésnek 

nekifogtunk, még nem volt tudomásunk arról, hogy e tárgyban magyar nyelven részletes és 

kielégítő munka fog születni – ám midőn azzal szembesültünk, hogy ez a munka megszületett, 

                                                 
1694

 A választásra és jelölésre nézve e dolgozat végén egyfajta ajánlást teszünk (az Államfőváltás de lege ferenda 

című részben). 
1695

 Akkor is, ha az államfőválasztáson a szavazás – legalábbis elvben, papíron – titkos.  
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alig maradt szó, melyet elmondanunk indokolt lenne még. Petrétei József tanulmánya, mely A 

köztársasági elnök megbízatása címmel jelent meg a Kodifikáció és közigazgatás 

hasábjain,
1696

 lényegében megválaszolja azokat a kéréseket, amelyeket feltenni 

szándékoztunk, ezért az alábbiakban nem kiegészítésképpen, hanem kommentárok gyanánt 

azokat a megjegyzéseinket szeretnénk elővezetni, amelyek szóba hozására még ebben a 

helyzetben is látunk indokot. A vázolt körülmények között csupán két problémát tartunk 

szükségesnek érinteni: a jogforrási háttér és a quorum kérdését. 

 Mint ismeretes, az államfőváltásra vonatkozó alapvető szabályokat Magyarországon 

az Alaptörvény tartalmazza. Ennél természetesebb és magától értetődőbb kijelentést nemigen 

tehetnénk. A világon legfeljebb elvétve akadhat olyan állam – aligha alkotmányos államként –

, amely valamiféle írott alkotmánnyal rendelkezik ugyan, és az államfő váltásával kapcsolatos 

legfontosabb rendelkezéseit mégsem az írott alkotmányában rendezi. Ha egynémely országok 

– ezekre néhány példát láttunk magunk is a korábbiakban
1697

 – az államfő utódlását 

szabályozó passzusokat külön törvényben rendezik is, ez a törvény az alkotmány immanens 

részének számít, még akkor is, ha formálisan csatolt, hozzáadott formában, vagy más 

törvényekkel együtt képezi az alkotmány részét. A dolgozatunk elején megadott alkotmány-

fogalom nem enged olyan értelmezést, amely lehetővé tenné, hogy az ilyen természetű 

szabályok tartalmilag is az alkotmányon kívül legyenek. Ha van alkotmány, akkor ezek a 

szabályok benne vannak. Ha nincsenek benne, akkor az a papíros nem alkotmány.
1698

 

 Magyarországon az Alaptörvény alkotmány-mivoltát lehet vitatni,
1699

de alaptörvény-

mivoltáról aligha lehet értelmes vitát kezdeményezni.
1700

 Az Alapörvény rendelkezései között 

vannak ugyan olyan passzusok, amelyek nem illenek egy alaptörvénybe, és másutt akadnak 

olyan rendelkezések, amelyek hiányoznak belőle, de az nem kétséges, hogy az államélet 

legfőbb területeinek legfontosabb szabályai közül a legtöbb mégiscsak az Alaptörvényben 

                                                 
1696

 PETRÉTEI József: A köztársasági elnök megbízatása. Kodifikáció és közigazgatás 2014/2. 
1697

 Lásd például a svéd vagy a japán trónöröklési törvényt. 
1698

 Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy az alkotmányt éppen erre a célra szokták létrehozni, vagyis azért van 

alkotmány, hogy ezek a szabályok benne legyenek. Igazából: ez a kijelentés valójában nem is számít végletes 

túlzásnak. Vö: Herbert HART: The Concept of Law. London, 1961. 
1699

 Lásd például a Szalay-kör állásfoglalását a negyedik alaptörvény-módosítás után. Az alkotmányosság 

védelmében. A Szalay-kör állásfoglalása. Népszabadság, 2013. április 18. 
1700

 Az alkotmányozás alanyának – írott alkotmány esetében – az e dolgozat elején megadott alkotmánydefiníció 

alapján szükségképpen különböznie kell a törvényhozó hatalomtól. Az alaptörvény megalkotójának nem kell 

szükségszerűen különböznie. Ez elvi, és nem gyakorlati követelmény, de azért a gyakorlatot nézve vö: az izraeli 

alaptörvényekkel. 
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kapott helyet.
1701

 Így az államelnök megválasztásával kapcsolatos szabályok is természetesen 

itt szerepelnek. 

 Magyarországon létezik ugyanakkor egy külön törvény is a köztársasági elnök 

jogállásáról, ez azonban nem tartalmaz rendelkezéseket az államfő megválasztására 

vonatkozóan.
1702

 Az államfőről szóló külön törvény léte nem idegen a magyar közjogi 

hagyománytól, igaz, ez a hagyomány akkor keletkezett, amikor hazánkban kartális alkotmány 

megalkotásáról még nem volt szó.
1703

 Mindenesetre bizonyosan nemcsak helyes, de 

alighanem elkerülhetetlen is, hogy a részletesebb szabályokat külön törvény tartalmazza, 

amely olyan aprólékos és nüanszokba menő szabályokat rendez az elnök javadalmazásától az 

előző elnökök kedvezményeiig, amelyeknek nem lenne keresnivalójuk egy 

alaptörvényben.
1704

 Ennek alkotmányos alapja az, hogy az Alaptörvény ilyen törvény 

megalkotására természetesen felhatalmazást ad.
1705

 

 Ugyancsak felhatalmazást ad az Alaptörvény az országgyűlésnek, hogy működésének 

szabályait házszabályban rendezze.
1706

 Magyarországon jelenleg ilyesfajta „házszabályból” 

lényegében kettő van, és ezek egymással hierarchikus viszonyban állnak; a „törvényi” és a 

„határozati” házszabály egyaránt házszabály-típusú szabályokat tartalmaz.
1707

 Ennek a kettős 

szabályozásnak az indokoltságáról nem itt szólva feltűnő, hogy az egyik házszabály, a 

törvényi szint megismétli az Alaptörvény egyik rendelkezését, mely ezen ismétlés nélkül is 

világos, szólván: „a köztársasági elnököt az Országgyűlés titkos szavazással választja 

meg.”
1708

E szabályismétlés egyértelműen indokolatlan.
1709

 

A másik házszabály, a határozati formában elfogadott, ezért csak az országgyűlés 

működésének és tárgyalási rendjének szabályozásában kompetens normatív határozat 

ugyanakkor tartalmaz rendelkezéseket a közjogi tisztségviselők parlament általi 

megválasztásának választási eljárásáról, így a köztársasági elnök megválasztásáról is, 

melynek szabályozásában különösen a határozati házszabály negyedik melléklete jeleskedik, 

amely – a jelölési eljárást is ideértve – kifejezetten az államfőválasztás részletszabályait 

                                                 
1701

 Vö: JAKAB András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. Hvg-Orac, Budapest, 

2011. 
1702

 Lásd a 2011. évi CX. törvényt a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról. 
1703

 Vö: az 1920. évi I. tc-kel vagy az 1946. évi I. tc-kel, korábbi jogszabályokról nem is beszélve.  
1704

 Magáról az államfőváltásról azonban az alkotmánynak (alaptörvénynek) kell rendelkeznie. 
1705

 Lásd az Alaptörvény 12. cikkének (5) bekezdését. 
1706

 Lásd az Alaptörvény 5. cikkének (7) bekezdését. 
1707

 Lásd a 2012. évi XXXVI. törvényt az Országgyűlésről és a 10/2014. (II. 24.) OGY. határozatot. 
1708

 Lásd a 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (1) bekezdését. 
1709

 Vö: PETRÉTEI József: A köztársasági elnök megbízatása. Kodifikáció és közigazgatás 2014/2. (44. lj.). p. 

11.  
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rendezi.
1710

 Ez a melléklet korábban házbizottsági állásfoglalásként volt ismert, de ma egy az 

egyben a határozati házszabály mellékletét képezi.
1711

 

Ha tehát az ember egészében akarja látni az államfőválasztásra vonatkozó 

szabályozást, az alaptörvénytől nagyot kell ugrania a határozati házszabály mellékletéhez, és 

az ugrás közben tulajdonképpen nem kell érintenie a köztes szinteket, amelyeket lényegében 

átugorhat. Így aztán azt várhatja el, hogy a legrészletesebb szabályozást adó szint minden 

esetlegesen felmerülő eljárási kérdésre kielégítő választ fog adni, ha azonban ezt várja el, 

könnyen csalódás érheti, hiszen a szabályozás a jelen állapotában és formájában egyelőre 

nincs közel a kielégítő szinthez.
1712

 

Ennek a szabályozásnak ugyanakkor mindenre kiterjedő, részletes ismertetését és 

értelmezését adja Petrétei József említett tanulmánya, amely a hiányosságokat is feltárja. Ezen 

hiányosságok közül az alábbiakban csupán egyetleneggyel – mindazonáltal hitünk szerint a 

leglényegesebbel – foglalkozunk, a határozatképesség, vagyis a kvórum problémájával. 

Mint ismert, és számtalanszor elmondatott, a köztársasági elnök választása az 

Alaptörvény alapján legfeljebb két fordulóban történik. Alighanem helyes és kívánatos, ha az 

államfő már az első fordulóban megválasztatik, de ugyancsak helyes törekvés, hogy – 

sikertelenség esetén – legalább a második fordulóban megválasztassék. Említettük már – és a 

kérdéssel foglalkozó legtöbb szerző is erre hívja fel a figyelmet –, hogy a két forduló 

filozófiája és logikája, célja és jellege között jelentős különbségek vannak. 

E különbségek abból adódnak, hogy az Alaptörvény az első fordulóban a 

megválasztandó köztársasági elnök lehetőleg minél szélesebb támogatottságát, vagyis minél 

nagyobb legitimitását célozza meg, a második fordulóban pedig a választás eredményességét 

tekinti célnak. E két logika eltérő zsánerű szabályozást igényel. Az első forduló 

szabályozásánál a törekvés az volt, hogy a köztársasági elnök megválasztásához a lehető 

legnagyobb arányú szavazat kelljen. A második forduló modellezésénél pedig az volt a cél, 

hogy az elnökválasztáshoz a lehető legkisebb arányú szavazat is elég lehessen. Ezért az első 

fordulóban a jelölt megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára 

van szükség, míg a második fordulóban relatív többség is elegendő. Mindkét forduló 

szabályozása számos elvi és gyakorlati problémát vet fel, mindenekelőtt a határozatképesség, 

az érvényesség és az eredményesség tekintetében. 

                                                 
1710

 Lásd a 10/2014. (II. 24.) OGY. határozat 4. mellékletét. 
1711

 Lásd „A köztársasági elnök választásának eljárási rendje”címmel a Házbizottság 1998. november 26-án 

elfogadott, 2005. május 30-án, 2010. június 9-én és 2012. április 12-én módosított, és 1995. június 1-én [sic!], 

2002. szeptember 26-án és 2006. július 13-án megerősített állásfoglalását. Vö: PETRÉTEI József: A 

köztársasági elnök megbízatása. Kodifikáció és közigazgatás 2014/2. (45. lj.) p. 12. 
1712

 Vö: PETRÉTEI József: A köztársasági elnök megbízatása. Kodifikáció és közigazgatás 2014/2. 
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Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazatát megkapta.
1713

 Ez azt jelenti, hogy valamennyi 

megválasztott országgyűlési képviselő kétharmadának szavazatára van szükség, vagyis az 

összes képviselő kétharmadának igenlő szavazatára. Ezt az értelmezést az indokolja, hogy a 

köztársasági elnök megválasztása ebben a tekintetben összehasonlítható más közjogi 

tisztségviselők megválasztásával, amelynek indokoltságát korábban volt okunk bírálni, de 

ezen a ponton az eljárási szabályoknak csupán az ismertetésére szorítkozunk. 

Az első fordulót illetően világos tehát, hogy a képviselőknek nem elegendő csupán a 

határozatképességhez szükséges létszámban részt venniük a szavazáson, mert valamennyi 

képviselő legalább kétharmadának szavazatára van szükség.
1714

 Ez azt jelenti, hogy a 

köztársasági elnök megválasztásához az első fordulóban alkotmányozó többség szükséges.
1715

 

Ez pedig azt is jelenti, hogy a határozatképesség kérdése nem kérdés. Az országgyűlésnek a 

köztársaságielnök-választás első fordulójában egyértelműen határozatképesnek kell lennie, de 

ez távolról sem elégséges feltétel. A képviselőknek bőven a határozatképességen túli 

létszámban kell részt venniük a szavazáson, hogy a köztársasági elnök megválasztásához 

szükséges alaptörvényi feltételek teljesüljenek.
1716

 Ezért értelmetlen a házszabály azon 

rendelkezését citálni, amely a határozatképesség biztosításáról rendelkezik. Azt viszont 

érdemes hangsúlyozni, hogy a határozatképesség biztosítása a házelnök feladata.
1717

 

A második fordulóban ugyanakkor megítélésünk szerint a határozatképesség 

kérdésének már van jelentősége. Ezzel a megállapításunkkal azonban szembemegyünk 

mindazon nézetekkel, amelyek az e pontról való tudományos diskurzust meghatározzák. A 

legáltalánosabb szövegértelmezés szerint ugyanis a második fordulóban még a 

                                                 
1713

 Magyarország Alaptörvénye 11. cikk (4) bekezdés. 
1714

 Vö: PETRÉTEI József: On the Regulation in Force of the Election of the President of the Republic, IN: 

Chronowski Nóra (szerk): Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the Occasion of His 75th Birthday, 

Studia iuridica autocritate Universitatis Pécs publicata, Pécs, 2005. (2. lj.) p. 156 
1715

 Az alkotmányozó többség – mint ismeretes – megegyezik az alkotmánymódosító többséggel, és azzal a 

többséggel is, amely – a miniszterelnök megválasztásának kivételével – a közjogi tisztségviselők 

megválasztásához szükséges. (Az alaptörvény és az alkotmány fogalmakat itt szinonimákként használjuk, 

természetesen.) 
1716

 A határozatképesség ugyanakkor a második fordulót illetően már releváns körülménynek számít a magunk 

felfogása szerint. Lásd: CSINK Lóránt: Az Alkotmány egy vitatott bekezdése: a 29/b paragrafus (4). 

Publicationes doctorandurum juridicorum. TOMUS 5. FASC. 2. 2005. 33-52. és PETRÉTEI József: On the 

Regulation in Force of the Election of the President of the Republic, IN: Chronowski Nóra (szerk): Essays in 

Honour of Professor Antal Ádám on the Occasion of His 75th Birthday, Studia iuridica autocritate Universitatis 

Pécs publicata, Pécs, 2005. p. 156, valamint KOVÁCS Virág: 29/B. § (A köztársasági elnök megválasztásának 

eljárása) IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég, Budapest, 2009, p 1016. 
1717

 Petrétei József e tárgyat illető megjegyzésével a magunk részéről egyetértünk. Vö: a korábbi házszabály 43. 

§ (2) bekezdésével, és ennek kommentárjával.  PETRÉTEI József: On the Regulation in Force of the Election of 

the President of the Republic, IN: Chronowski Nóra (szerk): Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the 

Occasion of His 75th Birthday, Studia iuridica autocritate Universitatis Pécs publicata, Pécs, 2005. (2. lj.) p. 156 
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határozatképességhez szükséges létszámban sem kell jelen lenniük a képviselőknek. Tekintve, 

hogy ez az Alaptörvény-értelmezés a legelterjedtebb, elfogadjuk, hogy adott esetben a 

második fordulóra vonatkozó nem egyértelmű alaptörvényi szabályozás ekként is 

értelmezhető, de a magunk részéről vitatjuk az értelmezés egyértelműségét. 

A vitatott értelmezés szerint a második forduló érvényességéhez és 

eredményességéhez ad absurdum az is elég, ha összesen nem több mint három képviselő vesz 

részt a szavazásban. Ezen értelmezés elterjedtsége ellenére érdemes felvetni, hogy az 

alkotmányozónak – és a józan észnek – valóban ez volt-e a szándéka e szabályozás 

lefektetésével. Megítélésünk szerint nem szabad kizárni azt az értelmezést sem, amely azt 

állítja, hogy az országgyűlés valamennyi döntéséhez szükség van a határozatképességre. 

Az államfő-választás második fordulójának célja – mint ezt korábban jeleztük –, hogy 

a választás érvényes, eredményes és komoly legyen, vagyis – hacsak lehet – a procedúra 

végén legyen megválasztott elnöke az államnak. Az érvényesség és eredményesség 

követelménye mellé érdemes a komolyság követelményét is odahelyeznünk, hogy a 

szabályozást a jelentőségéhez mérten tudjuk értelmezni. 

A határozatképesség meg nem követelése azt jelentené, hogy a „szavazatok többsége” 

akár két szavazatot is jelenthet, szemben a szavazatok kisebbségével, amely adott esetben 

akár nulla szavazatot is jelenthet. Egynél több képviselő azért kell a választáshoz, mert egy 

képviselő esetén a „választás” kifejezés értelmetlen lenne, tekintve, hogy egy ember 

fogalmilag nem képes választani. Egy harmadik képviselő azért kell, mert szükség van a 

választást lebonyolító házelnökre is, vagy a helyettesére, aki elrendeli a szavazást, miközben 

magában a szavazásban természetesen nem kell részt vennie. Ez utóbbi esetben, vagyis 

összesen két résztvevő esetén az szükséges, hogy mindkét szavazat a jelöltre vagy az egyik 

jelöltre essék, ellenkező esetben szavazatok többségéről nem tudnánk beszélni. 

Az alaptörvényi rendelkezés fenti értelmezése ellenére felvetjük azonban, hogy a 

komolyságot, tekintélyt és legalábbis minimum-legitimitást az biztosítana, ha a második 

fordulóban is lenne valamilyen részvételi követelmény, és ez a minimum-részvételi arány a 

határozatképességi arány lehetne, ha figyelembe vesszük az országgyűlés döntéshozatali 

rendjét, jellegét, logikáját és értelmességét. Véleményünk szerint ugyanis az Alaptörvény 

azon fordulata, mely szerint a második forduló mindenképpen eredményes, „tekintet nélkül a 

szavazásban résztvevők számára”, nem értelmezhető a fenti extrém és nevetséges módon. 

E furcsa értelmezést az a logika indokolhatja, amely a közvetlen államfőválasztásokkal 

mutat analógiát, márpedig a közvetlen államfőválasztások a többségi (vagyis egyéni 

választókerületi) parlamenti képviselőválasztások lebonyolításával mutatnak analógiát, ezért 
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az Alaptörvény fenti szabályának értelmezésénél – tekintve, hogy sok értelmezési lehetőség 

magából az Alaptörvényből nem nagyon áll rendelkezésre – a választások, és különösen az 

államfőválasztások belső logikájából, karakteréből, sajátosságaiból, jellegzetességeiből, 

karakterológiájából kellene kiindulni. 

Igen ám, de az Országgyűlés általi választás nem választójog alapján történik, és a 

köztársasági elnököt nem az országgyűlési képviselők választják, hanem az Országgyűlés 

választja.
1718

 

Márpedig a dolog megítélése éppen ezen a körülményen múlik. Ha az Alaptörvény 

másként fogalmazna, akkor lehetne más az értelmezés. De ezen a ponton egyértelműen 

beszél. Nem a képviselők kezébe teszi le az államfő-választás jogát, hanem az Országgyűlés 

hatáskörébe helyezi. 

Az Alaptörvény fent emlegetett rendelkezései nyitva hagyják az értelmezés 

lehetőségét. De ezen a ponton nincs értelmezési feladat. Az Alaptörvény kimondja: „A 

köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja.”
1719

Majd később hozzáteszi: „Az 

Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja.”
1720

A helyzet világos: az 

Országgyűlés választ. 

Márpedig az Országgyűlés a döntéseit, így akár választásait is, ha már 

választ,
1721

testületként hozza meg. Döntései akkor érvényesek, ha határozatképes állapotban 

van.
1722

 A határozatképességhez az kell, hogy az országgyűlési képviselők több mint fele a 

döntésben részt vegyen.
1723

 

Az Alaptörvény ugyanakkor nagyon helyesen pontosítja a korábbi alkotmány azon 

rendelkezését, mely a jelöltek számát illetően bizonytalanságban hagyta az értelmezést. Az 

első fordulót követően a jelöltek maximális számáról már szóltuk. A második fordulóban 

azonban a legabszurdabb esetben is legfeljebb három jelölt vehet részt. A kétfordulós rendszer 

megszünteti az újabb jelölések lehetőségét, és világossá teszi, hogy a második fordulóba az 

első forduló alapján lehet bekerülni. A két legtöbb szavazatot szerzet jelölt csak abban az egy 

esetben lehet kettőnél több jelölt, ha az első fordulóban a második helyen szavazategyenlőség 

                                                 
1718

 A közvetlen államfőválasztását alkalmazó országok alkotmányai a legtöbb esetben nem úgy fogalmaznak, 

hogy az elnököt a nép (vagy valami hasonló általános alany) választja, hanem úgy, hogy az államfőt a polgárok 

(állampolgárok) többsége választja, vagyis az emberek választják – a választójoguk alapján. Ezzel szemben a 

magyar köztársasági elnököt nem az emberek (esetünkben a képviselők) választják meg, hanem egy testület, az 

Országgyűlés választja meg. 
1719

 Lásd az Alaptörvény 10. cikkének (1) bekezdését. 
1720

 Lásd az Alaptörvény 11. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatát. 
1721

 A választó parlament kritikáját lásd e dolgozat második nagyobb részében. 
1722

 Álláspontunk Petrétei Józsefével azonos. Lásd: PETRÉTEI József: A köztársasági elnök megbízatása. 

Kodifikáció és közigazgatás 2014/2. 
1723

 Vagyis: legalább részt vegyen. De mint később látni fogjuk, érvényesen kell szavaznia. 
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alakul ki. (Ha az első helyen alakul ki szavazategyenlőség, akkor a két első helyezett jelölt jut 

tovább, de ha a második helyen alakul ki szavazategyenlőség, akkor mindkét második 

helyezett jelölt továbbjut az első helyezett jelölttel együtt.) Az Alaptörvény szóban forgó 

rendelkezéseinek ugyanis aligha lehetséges más értelmezése. „A második szavazás során a két 

legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha az első szavazáskor az első helyen 

szavazategyenlőség alakul ki, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a legmagasabb számú 

szavazatot kapták. Ha az első szavazáskor csak a második helyen áll elő szavazategyenlőség, 

azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a két legmagasabb számú szavazatot kapták.”
1724

 

Az Alaptörvény – ugyancsak helyesen – továbbfejlesztette a korábbi alkotmány 

idevágó rendelkezését, és hatályos szövegében egyértelműen az „érvényes” szavazatokról 

beszél. Tekintettel arra, hogy a korábbi alkotmány csupán a szavazatok többségéről 

rendelkezett, és nem az érvényes szavazatok többségéről, értelmezési problémák merültek fel 

a tekintetben, hogy a többség megállapításakor az érvénytelenül leadott szavazatokat is 

figyelembe kell-e venni. A korábbi alkotmány 29/B szakasza ugyanis nyitva hagyta annak a 

lehetőségét, hogy az érvénytelen szavazatok elutasító szavazatokként értelmeződjenek, és 

ezzel a fordulót abban az esetben is eredménytelennek lehetett volna nyilvánítani, ha a 

győztes az érvényes szavazatok többségét megszerezte volna, de az érvénytelen szavazatok 

száma összességében nagyobb lett volna, mint a jelöltre adott érvényes szavazatok száma. Az 

Alaptörvény ezt az értelmezési dilemmát sikeresen lezárta azzal, hogy a szavazatok 

összeszámolásánál és a többség megállapításánál csak az érvényesen leadott szavazatokat 

engedi figyelembe venni. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, 

aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot 

kapta.
1725

 

Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell 

tartani.
1726

 Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy ebben a különös esetben nem a második fordulót 

kell megismételni, hanem az egész eljárást az első fordulótól kezdődően új jelölésekkel, új 

nap kitűzésével sat. Ez esetben ugyanis nem érvénytelenségről, hanem eredménytelenségről 

van szó, ami azt jelenti, hogy nem érvényesült az alkotmányos szabályozás szinte mindenáron 

követendő célja, vagyis hogy a második fordulóban meglegyen a köztársasági elnök, ezért a 

választás logikája is azt kívánja, hogy új kísérlet történjék, és ez a kísérlet az elejétől 

kezdődjék újból el. 
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 Magyarország Alaptörvénye 11. cikk (4) bekezdés 
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 Magyarország Alaptörvénye 11. cikk (4) bekezdés 
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 Magyarország Alaptörvénye 11. cikk (4) bekezdés 
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A szavazási eljárást legfeljebb két egymást követő nap alatt be kell fejezni.
1727

 A két 

egymást követő nap legfeljebb két napot jelent, vagyis természetesen a házelnök intézkedhet 

úgy is, hogy a két fordulóra azonos napon kerüljön sor. Nyilvánvaló, hogy az összes 

körülmény mérlegelésével a komolyságot és az átgondoltságot biztosító kellő idő 

rendelkezésre bocsátásával, a politikai és a jogi helyzet megítélésével a házelnök saját 

hatáskörében képes arról dönteni, hogy a szavazásnak milyen lebonyolítása látszik a 

legoptimálisabbnak. Föltehető, hogy ebbéli döntésében szerepet játszhat annak megítélése is, 

hogy az országgyűlés adott pillanatokra milyen határozatképességi állapotban van. 

A választás titkossága természetesen kivételt jelent az országgyűlés döntéseinek 

nyilvánossága alól, tágabb értelemben a parlamenti nyilvánosság elve alól. De nem jelent 

kivételt a parlament általi választások általános szabályai alól (a miniszterelnök 

megválasztását ide nem értve). A titkosság azt is biztosítja, hogy ne a pártfegyelem legyen az 

elsődleges szempont, amikor a képviselő a saját politikai kötődését mérlegeli. Ugyanakkor 

természetesen a titkosság elve nem zárja ki azt, hogy a képviselő a pártfegyelem alapján 

hozza meg döntését, ha úgy kívánja.
1728

 

A szavazás titkossága a választások alapelveinek egyike. Csakhogy a választások 

választójog alapján zajlanak, márpedig a választójog alapjog, amely az állampolgársággal van 

összefüggésben.
1729

 Csakhogy – mint jeleztük – az országgyűlési képviselők az egyes közjogi 

tisztségviselők megválasztásakor nem választójogukat gyakorolják, hiszen a parlament általi 

választásban való képviselői részvétel nem alapjog, hanem a parlamenti munka nyilvánossága 

alóli kivételnek tekinthető joggyakorlás, amelynek visszaszorítására a klasszikus 

parlamentáris rendszerek jelentős erőfeszítéseket tettek, de mint a dolgozat korábbi 

fejezeteiben jeleztük, a Közép-Európai országok nem tartoznak ezen rendszerek közé.
1730

 

Tekintve, hogy bírálatunkat másutt már megfogalmaztuk, ezen a ponton nem 

folytatjuk a kritikát. Az eljárási szabályok ismertetése során ezért csak annak megállapítására 

szorítkozunk, hogy a szavazás titkosságának biztosítása a házelnök feladata, aki a megfelelő 

eszközökkel köteles garantálni a titkos szavazás lehetőségét. A titkos szavazás előírása köti a 
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 Magyarország Alaptörvénye 11. cikk (5) bekezdés 
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 A köztársaságielnök-választás szabályain a jelöléstől a választás lebonyolításáig végigvonul az a törekvés, 

hogy az államfőválasztás kiemelkedjék a pártfegyelem által kötött frakciók egységes szavazásának általános 

gyakorlatából, és a tisztség pártok feletti jellegének megfelelően pártszempontokon túli megfontolások érvényre 

juttatását is lehetővé tegye. 
1729

 Itt és most nem lehet célunk a szavazás napján az ország területén kívül tartózkodó magyar állampolgárok 

tényleges szavazási lehetőségének vizsgálata, valamint nem térhetük ki a nem Magyarországon élő magyar 

állampolgárok, különösen a határon túli magyarok állampolgársággal együtt járó választójogának tényleges 

gyakorlását illető esetleges kritikákra. 
1730

 SZENTE Zoltán: Emberi jogok-e a parlamenti képviselői jogok? A képviselői szólásszabadság 

alkotmányjogi jellegéről. Állam- és Jogtudomány 2015/2. pp. 74-90. 
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képviselőket is, és természetesen a sajtót, valamint a közvéleményt is, mindez azonban nem 

zárja ki, hogy a képviselő szabadon nyilatkozzék arról, hogy a maga részéről a titkos 

szavazáson – legalábbis az emlékezete szerint – kire szavazott. A titkosság ugyanakkor azt is 

jelenti, hogy a képviselő e döntését nem köteles nyilvánosságra hozni, és nem köteles 

indokolni, érvelni, vagy magyarázni sem. Ha ennek ellenére magyarázatokba bocsátkozik, az 

természetesen szabadságában áll. Az alkotmánybíróság 2008-ban hozott határozata 

értelmében az országgyűlésnek – praktikusan azonban a házelnöknek – megfelelő feltételeket 

kell biztosítania ahhoz, hogy a képviselők szavazataikat a nyilvánosság kizárásával adhassák 

le, illetve hogy a leadott képviselői szavazatok ne legyenek beazonosíthatók. 

A választási eljárás lebonyolítása az országgyűlés elnökének feladata. A szavazás 

eredményének megállapítása ugyancsak az országgyűlés elnökének a feladata. Az 

országgyűlés elnöke – vagy a helyette eljáró levezető elnök, vagyis az országgyűlés 

elnökének helyettese – a szavazás eredményét minden forduló után bejelenti az 

országgyűlésnek.
1731

 Ez azt jelenti, hogy ha az adott forduló érvényes is és eredményes is, a 

levezető elnök bejelentésével a legtöbb szavazatot szerzett jelölt „president elect”-nek, azaz 

megválasztott köztársasági elnöknek minősül.
1732

 

A megválasztott elnök a megválasztásával – egyéb feltételek megléte esetén – 

jogosulttá válik arra, hogy hivatalát elfoglalja. A következő fejezetben azt fogjuk 

megvizsgálni, hogy ez a cselekmény, a hivatal elfoglalása mikor és hogyan történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1731

 Az országgyűlés elnökét helyettesítő levezető elnök az esemény fontosságra való tekintettel gyakorlatilag 

akkor helyettesíti a procedúrát egyébként levezényelni hivatott házelnököt, ha a házelnök akadályoztatva van, 

vagy ideiglenesen éppen a házelnök tölti be a köztársasági elnöki pozíciót, vagyis a köztársasági elnöki 

megbízatás idő előtti megszűnése esetén. Ebben az esetben az országgyűlés elnökének a legnagyobb frakcióval 

rendelkező pártból való helyettese jár el levezető elnökként. 
1732

 A „megválasztott köztársasági elnök” még nem új köztársasági elnök, még akkor sem, ha személye 

különbözik a korábbi köztársasági elnöktől, hiszen hivatalba lépéséhez további feltételeket kell teljesítenie, 

egyebek között esküt kell tennie, de hivatalba lépése nem az eskütétel időpontja, hanem az a nap, amikor 

megbízatási ideje megkezdődik, vagyis a hivatalt átveszi. Ez természetesen – mint a következő fejezetben látni 

fogjuk – nem az átadás-átvételi ünnepséget jelenti, hanem a hivatalba lépés „hivatalos napját”, amely az 

Alaptörvény szerint a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napot jelenti. Vö: Magyarország 

Alaptörvénye 11. cikk (6) bekezdés 
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A MAGAS HIVATAL ELFOGLALÁSA 

(A köztársasági elnök beiktatása) 

 

 

Ebben a fejezetben az államfői megbízatás kezdő időpontját kutatjuk fel 

Magyarországon, vagyis azt a pillanatot merevítjük ki a képre, amikor a megválasztott 

államfő átveszi hivatalát elődjétől, és elfoglalja a magas közjogi tisztséget. Már itt utalunk 

ugyanakkor arra, hogy ez a két momentum – az átvétel és az elfoglalás – a gyakorlatban nem 

feltétlenül azonos pillanat – jóllehet a közjog e két mozzanatot természetesen normatíve 

egyetlen pillanat egyetlen aktusának fogja fel –, noha érdekes, hogy e két momentum az 

úgynevezett beiktatással sem esik egybe, amely – mint látni fogjuk – teljességgel esetleges 

mozzanat a narratívában. 

Ennek a látszólag nem egyszerű jelenségnek a megértéséhez az államfői megbízatás 

időtartamáról fentebb mondottak
1733

azért hívhatók elő ezen a ponton, mert érdemes felidézni, 

hogy amíg az államfői mandátum végpontja rögzített, de – különös esetekben – lerövidíthető, 

addig a mandátum keletkezése eléggé világosan kötött: a köztársasági elnök megbízatásának 

kezdete az elnök hivatalba lépése.
1734

 Van ugyanakkor olyan álláspont is, mely szerint a 

megbízatás kezdete az elnök megválasztásának időpontja, de ez nem tekinthető elterjedt 

nézetnek.
1735

 

Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény a határidő-számítással kapcsolatban nem 

bőbeszédű, az ötéves mandátum számítását illetően a határidő-számítás általános szabályai az 

irányadók. Ezek szerint az államfő megbízatása – öt év elteltével – azon a naptári napon ér 

véget, amelyen egykoron hivatalba lépett. 

                                                 
1733

 Lásd az Államfői megbízatás időtartama című fejezetet ennek a résznek az elején. 
1734

 A köztársasági alkotmány 29/D. §-a még úgy rendelkezett, hogy „a megválasztott köztársasági elnök a 

korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízási idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás 

eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalába; hivatalba lépését megelőzően az 

Országgyűlés előtt esküt tesz.” 
1735

 E nézetet néhány szerző képviseli. Lásd PETRÉTEI József: On the Regulation in Force of the Election of the 

President of the Republic, IN: Chronowski Nóra (szerk): Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the 

Occasion of His 75th Birthday, Studia iuridica autocritate Universitatis Pécs publicata, Pécs, 2005. pp. 144-145; 

továbbá uő: A köztársasági elnök helyettesítéséről, Magyar Jog 8/2005. pp. 449-457; valamint uő: A köztársasági 

elnök összeférhetetlenségéről, Magyar Jog 6/2005. pp. 321-331. Vö. e mondattal: „A hatályos alkotmányi 

szabályok szerint az országgyűlés 1995. június 12-én két jelölt közül 259 szavazattal köztársasági elnöknek 

választotta Göncz Árpádot 2000. június 19-ig terjedő megbízatással.” Lásd: KUKORELLI István: Az államfő a 

kormányzati rendszerben, IN: uő: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti 

jegyzetek, Korona, Budapest, 1995. p. 92.  
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Ezért a számítás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a megbízatás lejárta 

munkanapra vagy munkaszüneti napra esik-e, vagyis az előző államfő hétköznap is leteheti, 

illetve az új köztársasági elnök akár munkaszüneti napon is elfoglalhatja a jeles hivatalt.
1736

 

Okkal merül fel azonban a kérdés, hogy ez az időpont, vagyis a megbízatás lejártának 

pillanata a nap melyik órájában érkezik el. Ez a látszólag jelentéktelen kérdés természetesen 

nagyon fontossá válthat az olyan, reálisan egyébként aligha előforduló esetekben, amikor 

egyes államfői aktusok érvényessége azon múlik, hogy vajon azokat a hivatalban lévő 

köztársasági elnök bocsátotta-e ki. Államfőváltás esetén nem közömbös, hogy a leköszönő 

államfő meddig a pillanatig, illetve az új államfő melyik pillanattól élhet jogaival. Világos, 

hogy az adott határnap minden perce számít, és ezért van jelentősége az átadás-átvétel 

időpontjára nézve – jobb híján – a határidő-számítás általános szabályai 

alkalmazandóságának.
1737

 

Eszerint a határidő lejárta és egyben az új határidő kezdete a lejárat határnapjának 

teljes lejárta, azaz a lejárat utáni nap első órájának legelső másodperce. Vagyis az új 

köztársasági elnök nem abban a percben lép hivatalba, amelyben elődje is hivatalba lépett 

annak idején – normális esetben öt évvel korábban –, hanem annak a napnak az éjféli 

órájában, amelyik napon elődje hivatalba lépett öt évvel azelőtt. 

Meg kell jegyezni, hogy ez a fajta határidő-számítás a legkevésbé sem szerencsés. 

Nem kell hosszasan értekeznünk arról, hogy a köztársasági elnök hivatalba lépése – az 

államfői jogállásból és az intézmény egész jellegéből adódóan – milyen szimbolikus 

fontosságú (az érvényességi megfontolásokon túlmenően) a köztársaság működése és – 

nyugodtan mondhatjuk (kifejezetten alkotmányos kifejezést használva) – az egész nemzet 

számára.
1738

 

Nyilvánvaló, hogy üdvösebb és hasznosabb lenne, ha a hivatalba lépés pillanata 

jogszabályban (még ha nem is magában az alkotmányban, de valamely, az alkotmányt 

kibontó törvényben)
1739

rögzítve lenne. Az intézmény jellegétől nemhogy nem idegen, hanem 

éppenséggel a karakteréhez tartozik egyfajta – sőt nagyfokú – ünnepélyesség, és 

                                                 
1736

 A megbízatás kezdete és vége természetesen ugyanaz az időpillanat, jó esetben. Lásd erről ennek a résznek 

az első fejezetét. 
1737

 Lásd KOVÁCS Virág: A köztársasági elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 31. § (1) bekezdés 

kommentárja. IN: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 22. és kk. 

margószámok. 
1738

 Az alaptörvénynek a köztársasági alkotmányból átvett fordulata szerint „a köztársasági elnök… kifejezi a 

nemzet egységét…” Lásd az Alaptörvény 9. cikkének (1) bekezdését, vö: a köztársasági alkotmány 29. § (1) 

bekezdésével. 
1739

 A szóhasználat okáról, vagyis az alkotmányt kibontó törvény mibenlétéről itt nincs mód szólni. 
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nyilvánvalóan ezt az ünnepélyességet szolgálná, ha a köztársasági elnök a státusához méltóan 

léphetne hivatalba.
1740

 

Ráadásul a hivatal átadása és átvétele körüli ünnepélyesség egy napra „megnyitná a 

palotát” a nemzet számára, amennyiben e légkört a nemzet talán nem csupán igényelné, de 

alighanem meg is érdemelné. Ezt nem pótolja a „beiktatás” jogi következményekkel nem járó, 

nem előírt, és mindenesetre következetlenül alkalmazott gyakorlata.
1741

 

Hogy a megbízatás vége és kezdete ilyen módon pontatlanul rögzített, az azzal a 

következménnyel is jár, hogy a „pillanat” esetleges. Ismeretes például, hogy Göncz Árpádot – 

az ismert és ismertetendő események következtében – az országgyűlés 1990. augusztus 3-án 

egy fordulóban választotta meg a köztársaság akkor már „nem ideiglenes” elnökének, aki még 

aznap hivatalba is lépett. A következő elnökválasztásra – egy fordulóban – 1995. június 19-én 

került sor, de a hivatalba lépésnek – ugyancsak Göncz Árpád esetében – augusztus 4-én 00 

óra 00 perckor kellett elkövetkeznie.
1742

 

A számtalan magyarországi alkotmányozási nekibuzdulás egyikében, az 1990-es évek 

közepén tetőpontjára jutott alkotmányozási folyamat során több figyelemreméltó javaslat 

született a köztársasági elnök jogkörére és választási metódusára vonatkozóan.
1743

 Ezek 

sorában magunk is több javaslatot tettünk, de ezen a ponton csak azt emeljük ki, hogy az 

államfői megbízatás kezdetének minden ötödik év augusztus 20-áját javasoltuk megjelölni.
1744

 

Aligha kell hangsúlyozni, hogy a javaslat valamikori elfogadása esetén a megoldásnak 

számos mérhető előnye lenne.
1745

 

Az előnyök között számba vehető, hogy egy effajta javaslat elfogadása esetén az újítás 

nyomán a megbízatás keletkezése és megszűnése egybeesnék a beiktatással, és mindez 

egybeesnék az augusztus 20-ai ünnepséggel, amely egyben az első államfő (Szent István) 

ünnepe. A jelzett törvényben ki lehetne mondani, hogy a mandátum kezdete, illetve lejárta a 

jeles napon a dél pillanata, 12 óra 00 perc (amiként a köztársaság születésnapján az 

                                                 
1740

 Ez akkor is így van, ha enyhén szólva – beláthatóan – a nemzetnek nem az államfői hivatalba lépés 

esetlegessége a legsúlyosabb sorskérdése. 
1741

Ennek ellenére a beiktatásról alább néhány szót szólunk még. 
1742

 Ennek a gyakorlatnak mindenesetre volt olyan következménye, hogy a hivatalba lépés általában ciklusról 

ciklusra egy-egy nappal eltolódott. 
1743

 Lásd egyebek között BRAGYOVA András: Az új alkotmány egy koncepciója. Alkotmány-előkészítő 

tanulmányok I, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1995, valamint Holló 

András (szerk.): A köztársasági elnök az új alkotmányban. Alkotmány-előkészítő tanulmányok II, MTA Állam- 

és Jogtudományi Intézet, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1995.  
1744

 Lásd SZENTPÉTERI NAGY Richard: Az államelnök jogállása, hatásköre és választása. IN: Holló András 

(szerk): A köztársasági elnök az új alkotmányban. Alkotmány-előkészítő tanulmányok II, MTA Állam- és 

Jogtudományi Intézet, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1995. p. 134. 
1745

 Az egykori javaslat lényegére a de lege ferenda szellemű részben hamarosan visszatérünk. 
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államformát is rögzítő alkotmánymódosítás ugyancsak déli 12-kor lépett hatályba – 1989. 

október 23-án).
1746

 

A javaslat elfogadása azzal a kívánatos következménnyel járna, hogy nem kevesebb, 

mint négy időpillanat válnék eggyé: a mandátum lejárta, a mandátum keletkezése, a beiktatási 

ünnepség és a nemzeti ünnep pillanata.
1747

 

E javaslatról nem itt kell tovább szólnunk, de nem is az ünnepélyesség vagy a 

szimbolikusság hangsúlyozása a feladatunk, hanem annak rögzítése, hogy a jog 

szempontjából sem közömbös, sőt egyenesen a jog természetéből adódó követelmény, hogy 

az államfői megbízatás lejárta, illetve kezdete másodpercre pontosan rögzítődjék. 

Az elnöki megbízatás lejártának problémája persze mindenekelőtt a rendkívüli vagy 

szükségállapot idején okozhat gyakorlati problémákat, mert még ilyen körülmények között 

sem lehet az államfői mandátum valamifajta meghosszabbítására gondolnunk (ellentétben az 

országgyűlés mandátumával, amely – mint szó volt róla – e különleges esetekben 

meghosszabbodhat).
1748

 

Normális körülmények között azonban természetesen az feltételezhető, hogy van 

megválasztott köztársasági elnök (és az illető rendelkezésre is áll), akinek a feladatgyakorlás 

átadható. 

A megbízatás keletkezése és megszűnése olyan jelenség, amelyből – mint ez nemcsak 

a fentiekből világos – jogkövetkezmények származnak (ezért, mint jeleztük, a pillanat 

rögzítése jogállami érdek), a jogkör gyakorlásának átadása és átvétele azonban nem ilyen 

aktus, vagyis a hivatal átadása illetve átvétele szoros értelemben nem tekinthető aktusnak. 

A mandátum hosszának kiszámítása körüli apróbb nehézségek mindenekelőtt abból a 

körülményből adódhatnak, hogy a Magyar Köztársaság első – teljes ciklusra megválasztott – 

elnöke már a megválasztásának napján hivatalba lépett. A két esemény – a választás és a 

hivatalba lépés napja – a későbbiekben természetesen elvált egymástól, de sajátos módon 

ugyancsak elvált a választást – az eredeti állapot szerint – hetekkel követő hivatalba lépés, és 

a hivatalba lépés körüli időkben megrendezett beiktatás pillanata is. 

Az első köztársasági elnök megválasztását és hivatalba lépését kisebb ünnepség 

kísérte, amelyre az Országház előtti – Kossuth Lajosról elnevezett – téren került sor a 

                                                 
1746

 Augusztus 20-ához mindenesetre illenék az aktus, és az ünnep koreográfiájába, vagy nyugodtan mondhatjuk: 

liturgiájába is beleférne. Erről később még lesz módunk szólni. 
1747

 A nemzeti ünnepnek ez a „programja” természetesen – normális esetben – csak ötévenként következnék el, 

de annál jelentősebb lenne ez a program a nemzeti ünnep szempontjából is. 
1748

 Egyebek mellett ezt hangsúlyozza PETRÉTEI József: On the Regulation in Force of the Election of the 

President of the Republic, IN: Chronowski Nóra (szerk): Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the 

Occasion of His 75th Birthday, Studia iuridica autocritate Universitatis Pécs publicata, Pécs, 2005. pp. 144-165. 
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megfelelő kellékek (szőnyeg, díszzászlóalj, himnusz, integető nép) kíséretében, majd a 

vonulást tisztes fogadás követte az Országház reprezentációs termében. 

1995-ben az újraválasztott elnök beiktatása – azt kell mondanunk – tulajdonképpen 

elmaradt: abban az időben – tekintve, hogy átadás-átvételre nem került sor – senki sem érezte 

egy ünnepség megtartásának szükségességét. Ugyanez történt 2017-ben is, amikor az 

újraválasztott államfő egy parlamenti ünnepi ülés keretében lényegében egy rövid beszéd 

elmondásával látta elintézhetőnek az eskütétel utáni formaságokat. 

2000-ben azonban – a millennium évében, az ezeréves magyar államra minduntalan 

emlékezve, amikor a kormány egyébként is előszeretettel használta ki az ünnepségekben rejlő 

lehetőségeket – nagyszabású ceremónia zajlott az Országház előtti téren. A ceremónia minden 

szempontból valóban grandiózusra sikerült, a tér, a zene, a beszédek, a koreográfia, az 

ülésrend és a néprészvétel egyaránt összehangolt volt – és a hangulat is valódi „millenniumi” 

lett, még huszonegy ágyúdörgés is felhangzott a Duna felől –, de az ünnepség napja és órája 

nem esett egybe a hivatal átvételének pillanatával. 

2005-ben a megválasztott köztársasági elnök akaratából jóval szerényebb ünnepséget 

rendeztek – ezúttal a Sándor-palotában. A ceremónia a szerényebb kivitel ellenére – már csak 

a helyszín és a beiktatott államfő (hazaszeretetről szóló) rövid, ám magasröptű beszéde miatt 

is – magasztosra sikerült, de ezek a felemelő pillanatok sem ölelték magukba a közjogi 

értelemben vett átadás-átvétel pillanatát. 

2010-ben az ünnepség némiképp vásárira sikerült – egymáshoz túl közelre állított 

pótszékekkel, népdallal, csűrdöngölőssel, szavalattal, Wass Albert-idézettel és pezsgős 

fogadással. A ceremóniára – részben az eső miatt is – a Sándor-palota belső udvarán került 

sor, egy nagyobbfajta sátorban, amelybe ugyanakkor nem fértek be az ellenzéki pártok 

vezetői, sőt már maga a leköszönő köztársasági elnök sem jött el, miután előző nap már annak 

rendje és módja szerint – rövid beszéddel és útmutatóval együtt – átadta hivatalát utódjának. 

2012. május 10-én az ünnepség a Sándor-palota előtti dísztéren zajlott le, a palotára 

(két helyen is) kifeszített, nagybetűs Kölcsey-idézettel, amelyet a beiktatott elnök el is 

ismételt, minekutána nyolc nappal korábban már (ugyancsak kétszer) ugyancsak idézte a sort. 

Az ünnepség ezúttal se nélkülözte a színpadi elemeket, népdal, vers és szónoklat ugyancsak 

elhangzott. 

2017-ben az újraválasztott államfő már nem a Sándor-palota faszádjai alatt, hanem a 

Duna másik oldalán, az Országház neogótikus falai között, az őt néhány héttel korábban 

újraválasztott Országgyűlés előtt, az alsóházi ülésterem pulpitusáról elmondott rövid 
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szónoklattal iktatódott be, de azért az ismert Kölcsey-idézet – biztos, ami biztos – ebben a 

beszédben is hangsúlyosan elhangzott, méltán. 

Ezek a körülmények azt jelzik, hogy a ceremóniának közjogi éle nincs, és az átadás-

átvétel pillanata független a körülötte zajló ünnepség idejétől, módjától, jellegétől, 

helyszínétől és ízlésességétől egyaránt. 

A magyarországi gyakorlatban hektikusan és következetlenül, de mégiscsak elterjedt 

beiktatási mozzanat mindenkor magában hordozta a követendő hagyomány teremtésének 

esélyét, de bármilyen esélyes volt is, a beiktatás mozzanatának semmilyen közjogi jelentősége 

nem fejlődött ki. A jog a kialakulóban volt gyakorlatot nem követte; a beiktatás aktusát a 

magyar közjog nem ismeri. 

Az a meggyőződés, hogy a beiktatásnak semmilyen közjogi relevanciája nincs, 

elsősorban annak következtében terjedhetett el, hogy a közvéleményre – és különösen a 

közjogász-közvéleményre – nagy hatással bíró Sólyom László ezt a nézetet vallotta (erről 

2005 nyarán több média-nyilatkozatban is bizonyságot tett). 

Kovács Virág érzékletesen hívja fel a figyelmet arra, hogy a beiktatási ceremónia már 

csak azért sem tekinthető közjogilag következetes aktusnak, mert a ceremónia hagyománya 

következetlenül alkalmaztatott (Mádl Ferenc beiktatási ünnepsége például este hatkor, 

Sólyom Lászlóé pedig délután kettőkor kezdődött). Tegyük ehhez hozzá, hogy Áder János 

beiktatási ünnepsége délelőtt tízkor vette kezdetét. Emlékezetes, hogy Schmitt Pál hasonló 

ünnepsége délelőtt tizenegykor kezdődött, de felidézhetjük azt is, hogy Göncz Árpád 1990-

ben akkor lépett el a díszszázad előtt (a negyvenfokos melegben), amikor – esetlegesen – a 

megválasztásának procedúrája befejeződött, az eredmény kihirdettetett, és az egész 

országgyűlés kivonult a térre.
1749

 

Akármilyen következetlenül rendezze is a magyar közjog az átadás-átvétel esetét, 

illetve eseteit, azt a célt – a hiányosságokhoz képest – mindenképpen megfelelően szolgálja, 

hogy az állam legfőbb közjogi tisztsége minden pillanatban valamilyen módon vagy formában 

betöltve legyen; az államnak a történelem folyamatosságában mindig legyen feje; az egykori 

Magyar Köztársaságnak éppúgy, mint a jelenleg Magyarországnak nevezett államnak az idő 

bármely kiragadott egységében legyen elnöke. (Ha ez másképp nem megy, legalább a 

helyettesítés általános szabályainak érvényesülésével – vagy éppenséggel ideiglenesen – 

biztosítva van a mindennapok sorának lehetőség szerinti megszakítatlansága). 

                                                 
1749

 Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a mandátum kezdetének és lejártának másodpercre pontos 

fontosságára – ugyancsak meggyőzően – éppen Kovács Virág mutat rá egyértelműen; lásd KOVÁCS Virág: A 

köztársasági elnöki megbízatás időtartama és korhatára. A 29/A. § kommentárja. IN: Jakab András (szerk.): Az 

Alkotmány kommentárja, Századvég, Budapest, 2009, 16. és kk. margószámok. 
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Érdekességként utalhatunk ugyanakkor arra az ismert közjogtörténeti sajátosságra, 

hogy a harmadik magyar köztársaságnak (emlékeztetve ezzel az első két magyar köztársaság 

egyaránt hányatott sorsára) már a kikiáltásának pillanatában csupán ideiglenes elnöke volt, és 

ez az átmeneti állapot csaknem egy évig, 1989. október 23-tól 1990. augusztus 3-ig tartott, 

mely időszak alatt – ideiglenesen – ketten is betöltötték az államfői tisztséget. (1989. október 

23-tól 1990. május 2-ig Szűrös Mátyás állt ideiglenesen a köztársaság élén, 1990. május 2-tól 

1990. augusztus 3-ig pedig Göncz Árpád.) 

Az ideiglenesség állapota a magyar közjogtörténet során egyébként természetesen már 

többször is állandósult – több eseményre is utalhatunk itt a középkortól máig.
1750

 

Mindenesetre az Alaptörvény (hasonlóan a köztársaság egykori alkotmányához) annak 

az általános és alapvető minimál-követelménynek, mely szerint biztosítania kell azt, hogy az 

államnak mindenkor legyen hivatalban lévő feje, eleget tesz, és – legalább az értelmezés 

segítségül hívásával – megfelel.
1751

 

Ennek fontossága a királyság hagyományában nem kevesebbet jelentett, mint azt a 

sajátosságot, hogy a trónutódlás részletes szabályozásának pontos lefektetésével már a 

történeti alkotmányok is egyértelműé tették azt a tényt, mely szerint a király halálának (vagy 

lemondásának, letételének stb.) pillanatában a következő király vagy királynő (trónörökös) 

azonnal teljes jogú uralkodóvá válik. Ebben az értelemben a felkenés, eskütétel vagy 

koronázás csupán utólagos szimbolikus aktus (amelyre esetleg hetekkel, hónapokkal vagy 

évekkel a trónra lépés után kerül sor, és amelynek a trónra lépés pillanatára visszamenő 

hatálya lehet), de a „mandátum keletkezésének” pillanata nem az ünnepség, nem a hivatal 

átadása, nem a kézfogás, az eskütétel vagy a himnuszéneklés pillanata. 

A „hivatal elfoglalása” – esetünkben a legmagasabb hivatalé – a teljes jogkörrel 

cselekedni képessé és lehetővé válás, az odajutás, a hozzáférés momentuma. Nyilván nem 

volna a köztársaság és a nemzet kárára, ha ezt a pillanatot a jelenleginél pontosabban 

rögzítené a jog. 

De legalább az volna kívánatos, ha e pillanat megtalálásához a jelenleginél nagyobb 

támpontot adna a közelmúltbeli magyar közjogtörténet, és a ténylegesen átéltnél jobban, 

                                                 
1750

 Sőt természetesen magára a közelmúltban hatályban volt köztársasági alkotmányra is tehetünk utalást, amely 

a preambulumában – lásd „a… békés átmenet érdekében… hazánk új alkotmányának elfogadásáig” fordulatokat  

– kifejezetten átmenetinek nevezte magát. 
1751

 E követelmény elvárásként is értelmezhető kinyilatkoztatása az angol jogszokásban – mint erről már 

többször volt szó – „a király sosem hal meg” formulával jelent meg (The King never dies), amelynek a 

magyarban leginkább – mint erről ugyancsak szó esett már – a „Meghalt a király, éljen a király!” szólás felel 

meg.  
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egységesebben és egyértelműen lenne értelmezhető a mára már kétség kívül jelentőssé vált 

magyar történeti hagyomány. 

Ám hogy ez az értelmezés valójában és ekként megtörténhessék, helyes volna, ha 

Magyarországon sor kerülhetne az államfőválasztás szabályainak teljes, átfogó reformjára. E 

kívánatos reform irányainak meghatározásához szeretne egyfajta szempontként szolgálni 

ennek a dolgozatnak az alább következő, utolsó fejezete. 
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AZ ÁLLAMFŐVÁLTÁS MEGVÁLASZTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI 

 

 

 Mint tudvalevő, a hazai közjogászok véleménye – hasonlóan a nemzetközi világ 

közjogászaiéhoz – nagyban megoszlik a tekintetben, hogy az államfő közvetlen vagy 

közvetett választását tartják helyesnek, jónak, elfogadhatónak, a nép igényének megfelelőnek, 

a parlamentarizmus logikájából következőnek. 

 Eme véleménymegoszlás a közjogászok körében akár meglepőnek is tartható. Aligha 

férhet ugyanis kétség ahhoz, hogy a parlamentarizmus logikájába nem illik bele a közvetlen 

államfőválasztás. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a hatályos Alaptörvényben előírt 

választási mód – a parlament általi választás – szintén tarthatatlan, és aligha fér bele abba a 

rendszerbe, amelyben a köztársasági elnök helyét a semleges hatalom szférájában találtuk 

meg. 

 Mielőtt mindebből következően egyfajta áthidaló javaslatot tennénk – amely 

egyáltalán nem lesz meglepő, hiszen általánosan ismert, és ma már sokak által elfogadott 

kibővített választói kollégium-típusú megoldásról van szó –, érdemes röviden megvizsgálni, 

miért lehet egyértelműen állítani azt, hogy sem az úgynevezett közvetlen, sem a jelenleg 

érvényes közvetett választás nem kielégítő megoldás, és miért állítható, hogy ezen igazsághoz 

aligha férhet kétség. 

 A kérdések gyakorlati megválaszolásához természetesen a jövendő alkotmányozónak 

azt kell eldöntenie, hogy parlamentáris rendszerben képzeli-e el Magyarország jövőjét. Bár e 

tekintetben mutatkozik időnként némi bizonytalanság – különösen némely politikai elemzők 

szeretnek fantáziájuk vakvezetésével valamiféle fél-prezidenciális terrénumra merészkedni –, 

itt azt kell vélelmeznünk – az eddig megismert közjogi vélemények alapján joggal –, hogy e 

kérdésben ma légyegében nincsen komoly vita. Magyarország parlamentáris típusú 

berendezkedését nemcsak a jelenlegi alaptörvény írja elő, hanem a jövendő alkotmányozást 

illetően sem mutatkozik elegendő érv annak alátámasztására, hogy ezen az így-úgy működő, 

de adott és – pontosítások révén – működőképessé tehető rendszeren változtatni kellene.
1752

 

 A racionalizált parlamentáris rendszernek azonban olyan cizellált alkotmányos 

szabályokkal kell magát hatékonnyá tennie, amelynek a közjogi berendezkedés egészét 

felölelik, és amelyek ott is előbukkannak, ahol azok feltűnését alig várnánk. A parlamentáris 

                                                 
1752

 A magyar kormányformáról vallott kritikus felfogásunk ismertetését lásd e dolgozat második részének 

harmadik fejezetében. 
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rendszernek – a jónak –, mint többször jeleztük, szigorú logikája van, amelyhez például a 

bírák kinevezési módjának eldöntésénél, a közigazgatás szabályozásánál, a kormány 

felelősségének rendezésénél, a miniszterelnök kinevezési módjának megválasztásánál és – 

sok más mellett – az államfő választásának lefektetésénél is igazodni kell.
1753

 

 Márpedig, mint korábban utaltunk rá, a parlamentáris rendszer egyik alapvető ismérve, 

hogy – a helyi, regionális és más önkormányzatokat nem számítva, vagyis (az elfogadható 

szuveneritás-koncepció alapján) a központi államhatalmi szerveket tekintve – csupán egyetlen 

közvetlenül, azaz direkte a nép által választott szervet állít föl, ez pedig – a rendszer nevéből 

következően aligha meglepően – a parlament.
1754

 Egyéb közvetlenül választott szervet, 

tisztséget, funkciót a tiszta parlamentáris rendszer eredetileg nem ismer. 

 Ennek ellentmondani látszik az, hogy sok európai köztársaságban – és ma már, hála 

Kelet-Európának, ezek az országok döntő, elsöprő többségben vannak – a nép közvetlenül 

választja a köztársaság elnökét. Ugyanakkor a parlamentáris rendszer eredeti formájában 

mindenesetre némileg megbicsaklik, ha közvetlen államfőválaszt erőltetnek bele, mert a 

közvetlen elnökválasztás – tulajdonképpen nem túl lényeges – tényéből számos más tény 

vagy konzekvencia következik, amelyet a parlamentáris rendszer már nehezen visel. Az a 

tendencia világlik ki, hogy ha valahol a közvetlen elnökválasztás bevezetését határozzák el, 

még ha nem állítanak is a közvetlen legitimáció mellé megfelelő többlet-jogköröket, a 

parlamentáris rendszer megsérül, és a továbbiakban csak kisebb fönntartásokkal lesz 

nevezhető annak, aminek hívni akarja magát. 

 Kelet-Európa legtöbb országa változó erősségű, modifikált fél-prezidenciális útra 

lépett. Mint többször kimondatott, a rendszer hazája az 1958, illetve az 1962 utáni 

Franciaország, amely a fél-prezidenciális rendszer iskolapéldája. Fölerősített elnöki 

hatalommal valósította meg a korlátozott parlamentáris – quasi fél-prezidenciális – rendszert 

Finnország és Portugália (más-más okokból és módon) egészen az utóbbi időkig, mígenm 

tisztán parlamentáris útra tért. Néhány ország azonban nem tett mást, mint egyszerűen 

bevezette a közvetlen államfőválasztást, nem változtatva a rendszer alapvetően parlamentáris 

jellegén. Ilyen ország volt például Írország, Izland vagy Ausztria,
1755

 amelyeket a fél 

prezidenciális rendszer szellemi atyja és legfőbb szorgalmazója, Maurice Duverger is csak 
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 Vö: SÁRI János: A hatalommegosztás. Osiris, Budapest, 1995. 
1754

 Legyen annak bármennyi háza is, bár természetesen többnyire az az elterjedt gyakorlat, hogy ha egy 

parlamentnek több kamarája van, azok közül általában – nem minden országban – az elsőre, az alsóházra, a 

politikai pártok primer közjogi fórumára vonatkozik a népképviselet következménye. 
1755

 Majd a közép-európai országok közül kezdetben például Bulgária vagy Szlovénia volt ide sorolható, aztán 

Szlovákia és Csehország lépett erre az útra, végül a fél-elnöki rendszerrel eredetileg kacérkodó további országok 

váltak parlemntárissá. 
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fönntartásokkal sorol a fél-prezidenciális rendszerek közé, elismerve, hogy ezen országok 

gyakorlata parlamentáris, még ha a közvetlen államfőválasztás jó irányba való elmozdulást 

jelent is.
1756

 

 Láttuk már, hogy alapvetően valamennyi európai ország gyakorlata parlamentáris – 

Svájcot és Ciprust leszámítva –, még ha különböző parlamentarizmus-felfogásokkal  

találkozunk is, mert valamennyi ismeri az elkülönült államfői intézményt, valamennyiben 

létezik parlament-feloszlatási jog, és valamennyiben érvényes gyakorlat (a parlamentarizmus 

alaptétele), hogy a kormány a parlament bizalmán nyugszik, még ha a fejlett fél-prezidenciális 

rendszerekben ez a nyugvás csak a bizalom egyik felét jelenti is (a másikat az elnöktől kapja a 

kormány, ha kapja). 

 A közvetlen államfőválasztással azonban – egyébként tiszta parlamentáris 

körülmények között – olyan csavar helyeződik a rendszerbe, amely nem következik, nem 

csavarodik annak elméletéből. A parlamentáris rendszerben eredetileg azért csupán a 

parlament nyert közvetlen felhatalmazást a néptől, mert a parlament a rendszer központja: ez 

az a szerv, amely a végrehajtó hatalmat – a legerősebb államhatalmat – magából kiküldi és 

ellenőrzi. Ha a közvetlen elnökválasztással egy másik direkt legitimáció ültetődik a 

rendszerbe, ebből legalábbis az következnék, hogy ez újabb – adott esetben – versengő 

legitimáció megfelelő hatalommal párosul, olyannal, amely a közvetlen kiválasztást 

indokolttá teszi. Ha ennek érdekében a közvetlenül választott államfő a parlamenttel 

egyenrangú – sőt, mivel itt egy személyről van szó, milliós, személyre szóló támogatottságot 

jelentő, a parlamenttel ilyen értelemben éppenséggel versengő – legitimációja mellé ennek 

megfelelő jelentőségű hatalmat is kap, szerez – még ha azt csak az alkotmánytól, és nem, 

mondjuk, a politikai gyakorlattól kapja is –, akkor már nem parlamentáris rendszerről, hanem 

– jobb szó híján – legalábbis fél-prezidenciális rendszerről kell beszélnünk.
1757

 

 Ha azonban az államfő közvetlen legitimációja mellé nem kap megfelelő, illő 

többlethatalmat, és megmarad a parlamentáris rendszer államfőjének regulatív, semleges 

hatalmában, akkor legalábbis kérdéses, miért kell közvetlen legitimációt biztosítani számára. 

Ettől persze még lehetne őt közvetlenül is választani, bár az európai történelem többé-kevésbé 

egyértelműen mutatja, hogy a közvetlenül választott államfő kísértése hatalmának 

kiterjesztésére legalábbis benne van a rendszerben. (Nem véletlen, hogy napjaink nagy 
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 DUVERGER, Maurice: “A New Political System Model: Semi-Presidential Goverment.” European Journal 

of Political Research, 8. (1980), 165-187. Ld. még: Balgarszkata konsztitucija prez pogleda na Maurice 

DUVERGER. Pravna Miszal. 1993/3, 21-25. 
1757

 Hozzátehetjük azonban, hogy léteznek olyan számítások, melyek szerint, mint jeleztük, egy-egy “president” 

relatíve kisebb támogatással nyer hatalmat, mint néhány parlamentáris ország miniszterelnöke. Lásd: LINZ, 

Juan: “The Perils of Presidentalism.” Journal of Democracy 1/1 (Winter), 1990. 51-69. 
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hatalmú távol-kelet-európai politikusai valamennyien elnökök szeretnének lenni, hogyha már 

nem azok, mert akkor meg többnyire erősebb elnökök szeretnének lenni – parlamenti kontroll 

nélkül). Az efféle veszély személytől, politikai helyzettől függően realizálódik, mindenesetre 

az alkotmányozó jól teszi, ha igyekszik az ilyesmit elkerülni. Ezzel azok sorába áll, akik az 

ilyen helyzetekre alkotmányos korlátok beiktatásával készültek jóelőre föl.
1758

  

 A prezidenciális rendszerben megvalósuló közvetlen elnökválasztás (amely egyébként 

nemcsak a szintén közvetlenül választott képviselőház legitimációjával mérendő össze, hanem 

abban a kontextusban is, amelyben valamennyi fontosabb tisztséget közvetlen választások 

útján töltenek be az ügyészektől a bírákon át a törvényhozás szenátusáig, sőt az 

iskolaszékekig, eltekintve most attól a formális szépséghibától, hogy az Egyesült Államokban 

éppen az elnökválasztásnál iktatódik a rendszerbe elektori testület) a parlamentáris 

rendszerben a végrehajtó hatalom fejének, a miniszterelnöknek a közvetlen választásában 

találná meg a párját (imhol a kellő hatalom a kellő legitimációhoz képest), amely elméleti 

kérdésnek ma már óriási (és igen érdekes) irodalma és egy történelmi gyakorlati kísérlete is 

van
1759

, de ez a megoldás egészen más alapokra helyezi a pártkormányzat ideáját, mert bár 

lényegében nem sokban különbözik a jelenlegi választási módtól (ahol a pártok 

miniszterelnök-jelölteket állítanak és a választók e személyek alapján – is – döntenek), de 

fölborítja a parlamentarizmus azon elvét, mely szerint a kormány összetétele a parlamenti 

erőviszonyok függvénye, és a kormányfő személyének megváltozása nem föltétlenül jelenti új 

választások szükségességét, csak ha a kormányválság parlamenti erőátrendezéssel jár együtt, 

avagy annak következményeként áll elő, és még ilyen esetekben is nyitva állhat a cikluson 

belüli parlamenti megoldás. 

 A közvetlen elnökválasztás elleni legfőbb érv azonban a választás jellegét utasítja el. 

Ez az érv önmagában is megállja a helyét, hiszen könnyű belátni – a legtöbb példa is ezt 

mutatja –, hogy a közvetlen államfőválasztás lényegében pártválasztás, ahol a pártok 

jelölteket állítanak, illetve egy-egy jelölt mellé sorakoznak föl, pártzászlók alatt 

                                                 
1758

 A példa kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Ausztria alkotmánya eredetileg nem a közvetlen 

elnökválasztást írta elő, és éppen azért nem, mert az alkotmány atyáit, közülük a legfőbbet, Hans Kelsent 

Németország példája arra tanította, hogy a közvetlenül választott államfő egyszemélyi hatalmát maga a 

közvetlen választás növeli meg, amely nem kívánt helyzetekben súlyos következményekkel járhat. Ez az 

alkotmány ma számtalan módosítás után, egyebek mellett a közvetlen elnökválasztást bevezető harmincas, majd 

– újból – ötvenes évekbeli újítással együtt van hatályban Auszriában. 
1759

 Az izraeli kísérlet elméleti előzményére lásd: J.P.A.GRUIJTERS: “The Case for a Directly Elected Prime 

Minister in the Netherlands.” IN: Arend Lijphart (szerk.): Parliamentary versus Presidential Goverment. Oxford 

University Press, 1992. pp. 191-193. Közvetlen előzményére pedig lásd különösen: “Direct Election of the Prime 

Minister” (az izraeli Diaszpóra Intézet Nemzetközi Fóruma javaslata), uo. pp. 194-200. 
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pártrendezvényeket tartanak, kortesbeszédek hangzanak el, nyilvános vitaestek tartatnak, 

programok ütköznek. 

A parlamentáris rendszer államfője azonban nem rendelkezhet programmal, nem 

szállhat le a politika világába, nem fejtheti ki véleményét, legföljebb olyan kérdésekben, 

amelyekben széles konszenzus van, föltéve, hogy az elnök a konszenzusos véleményt fejti ki. 

Az elnök nem képvisel egyetlen nézetrendszert sem, hanem éppenséggel integratív tényező, 

aki szót ért a politika valamennyi szereplőjével, személyében a nemzet egységét fejezi ki, és 

képviseli az államot mint egészet.
1760

  

 Könnyű belátni azt is, hogy egy elnökválasztásban valójában nincsen mérhető 

pártérdek, mert valamennyi pártnak (a pártok egészének) az az érdeke, hogy az államfő ne 

tartozzék egyik párthoz sem, hanem semleges legyen. Ha párttag volt korábban, az alkotmány 

arra kötelezi őt, hogy hivatala elfoglalásával a pártból lépjen ki, vagy legalábbis függessze föl 

párttagságát.
1761

 

 Azt is könnyű belátni, hogy egy rövidtávú haszonszerzésre trenírozott politikai párt 

aligha fogja nyilvánosan fölismerni, hogy az elnök személyének kiválasztásához nem fűződik 

politikai érdeke. Ha az ország közvetlenül választ elnököt, a valamirevaló pártok mind-mind 

meg fogják nevezni jelöltjüket. A pártrendezvények egymást érik, amelyeken az elnökjelölt 

minden fölmerülő kérdésben megnyilvánul és állást foglal, a megválasztott elnököt pedig a 

közvélemény kereszténydemokratának, szocialistának, liberálisnak stb. fogja tartani, holott jó 

esetben az államfő nem visel politikai színt.  

 Az államfő semleges hatalmi pozíciója veszélybe kerül, a miniszterelnökkel 

konkuráló, annak pártjához vagy éppen annak ellenzékéhez tartozó államfő helykeresésének, 

hatáskör-kiterjesztő kísérleteinek leszünk tanúi. Duális, megosztott végrehajtó hatalom 

kibontakozásának veszélye merül fel, holott a klasszikus parlamentáris rendszer az államfői 

tisztséget nem a végrehajtó hatalomban helyezi el (a prezidenciális, illetve a fél-prezidenciális 

rendszer viszont annál inkább). A közvetlenül választott elnök hatásköri vitákba keveredik a 

miniszterelnökkel, nagyobb hatalomra tartván igényt – nagyobb legitimációja mellé.
1762

Ahol 

                                                 
1760

 Az elnök voltaképpen nem tőről metszett politikus a szó modernebb értelmében, nem iniciál változtatásokat, 

nem vízionál a politikai helyzetről és nem tartozik egyetlen párthoz sem (párthoztartozását egyébként a 

parlamentáris rendszerek alkotmányai általában kifejezetten tiltják). 
1761

 A pártja hathatós támogatásával hatalomra jutott államfőtől ez mindenestre furcsa érveléssel várható el, nem 

beszélve azokról a személyes elkötelezettségekről, amelyek az elnököt hivatali idejében is kötik korábbi 

pártjának azon vezetőihez, akik a jelölésben, a kampányban, a vitákon az elnök segítségére voltak. 
1762

 A politikai erőfelmérések azonban természetesen nem csupán a közvetlen államfőválasztás tényével 

színeződnek, hiszen Ausztria példája itt is felhozható, lásd az 1995-ös év villongásait és az egykori néppárti 

államfőt a szociáldemokrata kormányfővel szemben az EU-csatlakozás aláírásának ügyében, de lásd az 1990-es 

visegrádi államfő-találkozót is, ahol egy közvetlenül választott államfő (a lengyel) és két nem közvetlenül 

választott államfő (a cseh és a magyar) nem a választás módja alapján kapott vagy nem kapott szerepet. 
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az alkotmány pártsemlegességet ír elő az elnöknek, a közvetlenül választott elnök (nem kis 

részben újraválasztásának előmozdítása érdekében) gyakran saját pártot, mozgalmat toboroz 

(lásd például az elnöki part létrehozására tett kísérleteket Lengyelországban vagy 

Bulgáriában, nem szólva a kelet-európai nagytérség fél-prezidenciális államairól és 

Franciaországról). 

 A népnek az államfőválasztásban – a modern pártdemokrácia körülményei közepette – 

aligha lehet közvetlen szava, mert hangját a pártok szűrőjén hallathatja csak. Állásfoglalásával 

a nép modern körülmények között nem csupán egy személy mellé áll, hanem egy vagy több 

pártot támogat. A párttámogatás kifejezésére azonban adott a parlamenti választás. Az 

elnökválasztásnak semleges úton kell lezajlania, mint ahogy a megválasztott elnöknek is 

semlegesnek kell lennie. Ezért szerencsés, ha az államfőt a politika szereplői választják, azok, 

akik együtt élnek majd vele a hatalomban vagy annak környékén. Olyan államfőt kell 

választaniok, akit – jó esetben – valamennyien, vagy legalábbis többségükben elfogadnak. 

 A modern közélet számos területen – egyre bővülő körben – ismer el semleges 

szereplőket. Olyanokat, akiknek pozíciója összeférhetetlen vagy illetlen valamely pártban 

betöltött tisztséggel, vagy akár tagsággal (alkotmánybíróságok, bíróságok, közigazgatás, 

közszolgálatimédia-vezetők, külszolgálati, diplomáciai, tudományos-kulturális vezetői 

posztok stb). Ám valamennyi közül – ha úgy tetszik – a legsemlegesebbnek az állam fejének 

kell lennie, annak, aki az állam első polgára az állam képviseletében. Az alkotmány 

mindenekelőtt egyetlen ilyen tisztséget ismer.
1763

Ehhez a tisztséghez kell megtalálni a 

megfelelő választási módot. 

  

 

 

EGY ÁLLAMFŐVÁLASZTÓ TESTÜLET MODELLJE 

 

 

A nem közvetlen, vagyis közvetett elnökválasztás elvileg azt jelenti, hogy a nép 

közvetlenül nem választ államfőt, hanem – többféle módon, de legalábbis részben – 

közvetlenül olyan testületet választ, amelyik az államfőt megválasztja. 

                                                 
1763

 Egy köztársaságnak egy elnöke van, az, aki a köztársaságot reprezentálja. Aki politizálni akar, érvelni, 

mozgósítani, szerepelni, újítani, akciózni, célokat tűzni, terveket megvalósítani, dönteni, hatalmat gyakorolni 

akar, az ne menjen köztársasági elnöknek. Az államfői tisztség visszafogott, tiszteletnek örvendő, semleges 

személyiségre szabott. Arra találták ki, hogy intergrálja a társadalmat, megtestesítse az állam egységét. 
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 Mivel ez nem közvetlen, hanem közvetett választás, az elnökválasztó testülettel 

szemben legalábbis az a követelmény, hogy az lehetőleg minél szélesebb körben reprezentálja 

a társadalmat. Nem a testület méretéről, nagyságáról van szó, hanem összetételéről. 

 Az országok egy részében, ahol ilyen testületre bízzák az elnökválasztást, kétkamarás 

parlament működik. Ha a parlament kétkamarás, akkor legalábbis az a gyakorlat, hogy a két 

ház együttes ülése választja az államfőt (és ez a testület iktatja is be az elnököt, ünnepélyes 

keretek között, midőn az elnök ez előtt a testület előtt teszi le a hivatali esküt.) 

 A hatályos magyar Alaptörvény – nem előzmények nélkül – sajátos megoldást 

választott. Magyarországon ma egykamarás parlament működik, ez a testület választja a 

miniszterelnököt (láttuk, hogy helyes volna a parlamentarizmus klasszikus szabályához 

visszatérni, miszerint a miniszterelnököt nem a parlament választja, hanem az államfő nevezi 

ki), és ugyanez a testület választja a köztársaság elnökét is. A különbség annyi, hogy míg az 

előbbit feles, ámbátor abszolút többséggel, addig az utóbbit minősített, jelesül kétharmados, 

méghozzá nagykétharmados többséggel választja meg. Ám ha az elnökválasztás első 

fordulójában nem sikerül eredményt elérni (egy jelölt sem szerez kétharmados többséget), a 

második fordulóban már az egyszerű többség is elég az elnökválasztás 

eredményességéhez.
1764

Itt is elmondható, hogy a legelterjedtebb alaptörvény-értelmezés 

szerint a második fordulóban a határozathozatalhoz szükséges létszámban sem kell jelen 

lenniük és szavazniuk a képviselőknek, vagyis csekély, sőt nagyon kicsiny relativ többség is 

elég.
1765

Könnyen előállhat – és hazánkban elő is állt – olyan helyzet, amelyben a 

miniszterelnök ugyanolyan (vagy nagyobb) támogatottsággal bír, mint a köztársaság elnök: 

feles államfőről van szó. De még ha nem áll is elő ilyen helyzet, és az elnökválasztás már az 

első fordulóban eredményes, akkor sem különbözik lényegesen a kormány és a köztársasági 

elnök legitimációja, és csak számszerűen fejezhető ki a támogatottság mértéke. (Arról már 

nem is beszélve, hogy előálllhat olyan helyzet is – mint ahogyan ez elő is állt –, hogy 

éppenséggel a kormány is kétharmados támogatottságot élvez, csakúgy, mint az államfő.) Ha 

tehát minden ideálisan zajlik is, a kormány és az államfő legitimációja között csak annyi a 

különbség, hogy a kormány mögött legalább 50% plusz 1 szavazat áll, az államfő mögött 

pedig legalább kétharmadnyi szavazat. Nyilvánvaló, hogy a legitimációban az tenne 

különbséget, ha a miniszterelnököt és az államfőt nem ugyanaz a testület választaná, illetve ha 

a miniszterelnök – amint az helyes volna – kinevezés útján nyerné el hivatalát, de 

                                                 
1764

 Arról most ne is szóljunk, hogy az MDF-SZDSZ paktum szerint eredetileg – kevéssé indokoltan – a 

köztársasági elnök mandátuma is négy évre szólt volna. 
1765

 Ilyen esetben a miniszterelnököt többen választják, mint az államfőt. 
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természetesen élveznie kellene a parlament többségének bizalmát; ne ugyanaz a testület 

(konkrétan: ne ugyanaz a személyi kör) biztosítsa számára a támogatottságot, mint amely az 

államfőt megválasztotta. 

 Ha – mint manapság – az államfő ettől a politikai testülettől kapja a megbízatását, 

aligha biztosítható, hogy semleges, a végrehajtó hatalomtól független, pártok fölött álló 

köztársasági elnök legyen. (A tény, hogy időnként mégis ilyennek tartható államfő volt 

hatalmon, az inkább a személyválasztásnak, és nem a választási mechanizmusnak köszönhető. 

De bármilyen személy jut is eszünkbe a jövőben, célszerű, ha az alkotmányozó olyan 

választási mechanizmus mellett dönt, amely kellő reprezentációt telepít e reprezentatív 

tisztséget megválasztó testületbe.) Ha az alkotmányozó megfelelő legitimációt keres az 

államfőnek, jól teszi, ha elfelejti az egykamarás parlament általi elnökválasztás 

konstrukcióját, a politikai test által megválasztott államfő vízióját. 

 Ha az alkotmányozó elveti a közvetlen államfőválasztás gondolatát (és a közvetlen 

választás hátrányainak számbavétele után helyesen tenné, ha így döntene), és nem kívánja 

fönntartani a jelenlegi elnökválasztási rendszert sem (erre is jó oka volna, mint láttuk), akkor 

valamiféle köztes megoldást kell találnia. Ilyen köztes megoldásra számos példa kínálkozik a 

világból és szűkebb környezetünkből is, ámbár – igazat szólva – nem mindig a 

legszerencsésebb megoldásokat találjuk, ha körbetekintünk.
1766

 

 Tipikus megoldás volna a kétkamarás parlament felállítása, amelynek együttes ülése 

elnökválasztó kollégiumként funkcionálna. A megoldás tipikussága ellenére ma Európában 

kevés példát találunk erre a megoldásra (lényegében csak Olaszország nevezhető meg 

fönntartás nélkül), mert a stabil demokráciák közül egyedül a német és az olasz rendszer 

ismeri a közvetett elnökválasztást (az előbbiről még lesz szó), a tágabb értelmű Nyugat-

Európa országai többnyire közvetlenül választanak államfőt, vagy – monarchiákról lévén szó 

– a trónutódlási szabályok döntenek az államfő személyéről. 

 Sajátos köztes megoldást állít fel az észt alkotmány, mely szerint a választás első 

fordulója a nép kezében van, de a közvetlen elnökválasztáson legtöbb szavazatot elért két 

                                                 
1766

 Az egykamarás parlament általi elnökválasztás mindenesetre olyan ritka és szokatlan, hogy Európában alig 

néhány ország lépett (egyelőre) erre az útra, bár megjegyzendő, hogy - szükséghelyzetben - a cseh megoldás is 

ez volt kezdetben, mert bár a cseh alkotmány ismerte a szenátus intézményét, amelynek az elnökválasztásban is 

szerepet juttatott, ez az intézmény akkor még nem állt fel, amikor az első elnökválasztásra sor került 

(meglehetősen sajátos alkotmányos szituációt teremtve, hasonlóra lásd például a magyar alkotmányban 1990 óta 

szerepelt ombudsmani intézmény 1993-ig tartott betöltetlenségét), így az első elnökválasztást még az 

egykamarás parlament (teoretice az alsóház) bonyolította le. A továbbiakban a két ház választotta az elnököket, 

míg legutőbb immár a közvetlen, nép általi választás hatályosult. A szlovák alkotmány kezdetben ismerte az 

egykamarás parlament általi választás konstrukcióját, de az ország az első tapasztalatok nyomán ugyancsak áttért 

a közvetlen elnökválasztásra. Napjainkban egykamarás elnökválasztó parlament ugyanakkor a görög parlament. 



518 
 

jelölt közül már a parlament választja ki az államfőt (és természetesen előfordult, hogy a 

parlament – pártösszetétele miatt – azt a személyt választotta elnöknek, aki a közvetlen 

előválasztáson lényegesen rosszabbul szerepelt, mint első helyen végzett vetélytársa). 

Nyilvánvaló, hogy ez a köztes megoldás semmit sem csökkent azokból a hátrányokból, 

amelyek mind a közvetett, mind a közvetlen elnökválasztásra jellemzőek, így ez a konstrukció 

aligha ajánlható a magyar alkotmányozónak. (Az észt államfő sajátos alkotmányjogi 

helyzetének hagyományait a két világháború közötti független Észtország közjogában találjuk 

meg.) A hasonló finn megoldás ugyanakkor már a múlté.
1767

 

 Sajátos elnökválasztó kollégiumot állít föl – mint ismert – a német alaptörvény.
1768

 Ez 

a megoldás sok pozitív elemet tartalmaz, amelyeket a magyar alkotmányozó is átvehet, de a 

rendszer nem oldja meg az elnökválasztás relatíve semlegessé tételét, midőn a jelölést a 

pártok kezében hagyja, mert azzal, hogy lényegében a Bundestagot megduplázza (amely 

duplázás persze – a tartományi parlamentek pártösszetétele folytán – gyakran eredményezhet 

a Bundestagtól eltérő erőviszonyokat), a pártok, illetve pártkoalíciók adott erősorrendjének, 

illetve megegyezési képességének függvényévé teszi az elnök személyének kiválasztását, s a 

választás nem személyválasztás, hanem pártválasztás marad.
1769

  

 A magyar alkotmányozó – az európai példákból is okulva – helyesen teszi, ha 

megfontolja a következő követelményt: amennyiben az elnökválasztás jogát kiveszi az 

egykamarás parlament kezéből, de nem kívánja e jogot a nép kezébe adni, akkor – tekintve, 

hogy köztársaságban élvén nem öröklődő, hanem választott tisztségről van szó – olyan 

testületre kell bíznia a választást, amelyik a népet képviseli; e testületnek szélesebben kell 

képviselnie a népet, mint azt a politikai pártok parlamentje teszi, de e képviseletnek 

képviseletnek kell maradnia, vagyis a választás nem érheti el a közvetlenség szintjét, hanem 

képviseleti, azaz közvetett választásnak kell lennie egy olyan testület által, amely a 

társadalmat reprezentálja, de amely nem maga a társadalom; e testületnek tehát a képviseleti 

mértéket illetően a parlamenti képviselet és a közvetlenség között kell elhelyezkednie. 

                                                 
1767

 E példákat és a továbbiakat lásd az előző fejezetekben. 
1768

 Ez alapján az egyébként nem rögzített - a választási eredményektől függő – létszámú német alsóház, a 

Bundestag mellé a képviselők létszámával megegyező létszámú testület rendeltetik, melynek mandátuma a 

tartományi törvényhozó testületektől ered, s amely kollégiumnak így együtt – Bundesversammlung néven, 

újabban bőven ezer fölötti taggal – egyetlen föladata – esedékes időpontban – a szövetségi elnök 

(Bundesprasident) megválasztása, mely feladat sikeres elvégzése után a kollégium mandátuma megszűnik. 
1769

 Ennek számos példája volt a múltban Volt olyan államfőválasztás, melynek során a népszerűségi listákat 

magasan vezető szociáldemokrata elnökjelölt – a Bundesversammlung pártösszetétele miatt – alulmaradt 

népszerűtlenebb kereszténydemokrata vetélytársával szemben, aki a Szövetségi Köztársaság legitim elnöke let 

(Roman Herczog). Később az említett szociáldemokrata politikus is az lett (Johannes Rau). Ismét későbbről 

annak a választásnak a példáját is felhozhatjuk, melynek során egy kevésbé népszerű kereszténydemokrata 

politikus lett az államfő az egykori ellenzék jelöltjével szemben, de előbbi politikai bukása után az utóbbi 

lehetett az elnök, kinek pártja a kormánykoalíció részévé vált. 
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 Nyilvánvalóan nem könnyű olyan képviseletet találni, amely több, mint parlament, de 

kevesebb, mint maga a nép. Kézenfekvő, hogy olyan megoldás után kell kutatni, amely a 

parlamenti képviselet elvét egy (azaz legalább egyfajta) másik képviseleti elvvel kombinálja, 

amiből az is következik, hogy az elnökválasztó testületből a parlamentet magát nem lehet 

kihagyni. Függetlenül attól, hogy a parlament egy majdani új alkotmány szerint egykamarás 

vagy kétkamarás lesz-e, magának a parlamentnek (mint egésznek) részét kell képeznie 

(javaslatunk szerint létszámában éppen a felét kell alkotnia) annak a testületnek, amely az 

elnökválasztás jogát gyakorolja. Ez a testület tehát egyrészt (felerészben) a parlament 

tagjaiból (valamennyi tagjából, azaz a képviselőkből és – ha lesznek – a szenátorokból) állna, 

másrészt pedig (a testület másik felében) olyan képviselőkből (küldöttekből), akik a 

parlamenti (párt)képviselettől különböző elvű reprezentációban képviselik a népet. 

 Hogy e másfajta elvű képviselet milyen legyen, arra vonatkozólag több javaslat ismert 

már. Nekünk most az volna itt a föladatunk, hogy egyet ezek közül föltétlenül elutasítsunk, s 

ezt meg is tesszük, de az érvelést nem itt adjuk meg. A korporatív elven nyugvó (de azzal nem 

feltétlenül azonos) képviseletről van szó.
1770

  

 A magyar alkotmányozónak nem a korporatív képviselet irányában kell keresnie a 

megoldást, hanem más javaslatokat kell figyelembe vennie. Ezek egyike a területi 

önkormányzatok képviseletét kívánja megvalósítani. Magunk itt azt mondhatjuk, hogy 

amennyiben az alkotmányozó úgy dönt a kétkamarás parlament fölállítása mellett, hogy a 

második kamarát területi kamaraként, a területi önkormányzatok képviseleteként hozza létre, 

akkor nincs szükség ezen elv kiterjesztésére az elnökválasztó kollégium létrehozásánál. Ám 

ha az alkotmányozó a fölállítandó második kamarát nem a területi elven kívánja létrehozni (de 

– reméljük – nem is a korporatív elven), vagyis más képviseleti elvet iktat a rendszerbe, akkor 

a területi képviselet elvét érdemes az elnökválasztó testület fölállítására alkalmaznia. 

                                                 
1770

 Számba véve a korporatív képviselet mellett és ellen szóló érveket, és arra a megállapításra juthatunk, hogy a 

korporatív képviselet, illetve minden olyan képviselet, amely a korporatív elven nyugszik, illetve ezt az elvet 

más képviseleti elvekkel kombinálja, lényegében megvalósíthatatlan, káros, az egyenlőséget és az egyesülési 

szabadságot korlátozó forma, a 20. század egyik halva született ötlete. Ez a megállapítás a korporatív elven 

létrehozott, illetve ezen az elven is alapuló törvényhozásra vonatkozik (arra tehát, hogy sem egykamarás 

parlamentben a pártképviselettel kombinálva, sem kétkamarás körülmények között a második kamarába 

becsempészve, sem tisztán korporatív alapon fölállított második kamara létrehozásával nem érhető el a kívánt 

reprezentáció, illetve az eredmény hátrányos, szerencsétlen és igazságtalan következményekkel jár), de e 

megállapítást kiterjeszthetjük az elnökválasztó kollégiumra is, amennyiben egy ilyen testület – bárha részbeni – 

korporatív összeállításával szemben is ugyanazok a megválaszolatlan és megválaszolhatatlan kérdések merülnek 

föl, mint a korporatív vagy részben korporatív törvényhozás kapcsán. (Mindez nem jelenti azt, hogy a 

hivatásrendi képviseletnek ne lehetne megfelelő formát találni a kormánydöntések előtti érdekegyeztető 

mechanizmusban az ún. neokorporatív elméletek szerint, illetve nem jelenti ez az elutasítás azt sem, hogy a 

kisebbségi képviseletnek – akár a törvényhozáson belül is – ne lehetne megfelelő formát találni – lásd pl. a 

megvalósult szlovén formát vagy másutt a kisebbségi ombudsman intézményét, mint jogok képviselőjét stb. –, 

de azt föltétlenül jelentenie kell, hogy a korporatív elvnek sem a törvényhozásban, sem az elnökválasztó testület 

összeállításában nem szabad szerepet szánni.) 



520 
 

Ugyanígy járhat el az alkotmányozó, ha az egykamarás parlament fönntartása mellett dönt, 

hiszen ez esetben a területi elv az elnökválasztó kollégium összeállításánál játszhat szerepet. 

 Bármiként dönt is alkotmányozó, a területi elv rendszerbe állításának vannak 

megfontolandó indokai (ezeket, és az ellenérveket ugyancsak nem ezen a helyen kell 

elmondanunk). Itt annyi adható elő, hogy nézetünk szerint a megyei önkormányzatok – és 

egyáltalán a megyei szint – megszüntetésének komoly indokai lennének, és egy regionális 

átalakítás – választott testületekkel – jobban szolgálná a közéletet, de e nézetünk indokolása is 

túllépné a választott kereteket. Mindenesetre a kívánatosan kialakítandó régiók – nem több, 

mint öt régió, a fővárosi régióval együtt összeen hat régió – az elnökválasztó testület 

összeállításakor is szerepet játszhata. A fantáziát túlzottan nem elengedve a régiós küldöttek 

összlétszámát a parlamenti képviselők (esetleg a képviselők és a szenátorok) összlétszámában 

lehetne megállapítani vagy maximálni, de itt ezen a vonalon nem mennénk tovább. 

Az elnökválasztó testület összetételére vonatkozóan kiegészítő, de alternatív javaslatként 

megfogalmazhatjuk azt az igényt, hogy a testület a fönti összetételnél is szélesebb legyen. 

Megfontolandónak tartjuk azt, hogy a testületben a hatalmi ágak reprezentánsai közül a bírói 

hatalom képviselői is jelen legyenek (ezzel a testület tovább bővülne). Természetesen nem az 

aktív bírákról van szó, hiszen azokat éppen az államfő nevezi ki, hanem a bírák önigazgató 

szervéről.
1771

 A végrehajtó hatalom szerepeltetését az elnökválasztó testületben nem tartanánk 

szerencsésnek, hiszen e hatalmi ág teljes vezetése (a kormány valamennyi tagja) éppen az 

államfőtől kapja a kinevezését a fönt ismertetett ideális (értsd: klasszikus) rendezés szerint 

(maga a miniszterelnök is). Az Alkotmánybíróság tagjainak szerepeltetését szintén nem 

javasoljuk az elnökválasztásban (annál inkább az elnök eskütételénél, beiktatásánál). 

 Az elnökválasztó testület összetételére vonatkozó javaslat (nem számítva az utolsóként 

említett alternatív javaslatokat) nem minősülhet túlzottan meglepőnek, mint ahogyan 

vélhetően nem szükséges hosszan időzni az elnökválasztó testület választási 

mechanizmusának leírásánál sem. A választás procedúrája az alkotmányozó döntésétől függ, 

de bármiként dönt is, célszerű pontos eljárási szabályokat lefektetnie annak érdekében, hogy 

az eljárás semleges államfő megválasztásának lehetőségét biztosítsa. 

 Véleményünk szerint az elnökválasztást nem előzheti meg vita (és persze nem is 

követheti vita). A szavazás során a testület elutasítja vagy megválasztja a jelöltet. Mindkét 

megoldás jogában áll. A szavazás titkos. 

                                                 
1771

 E szervnek hazánkban változatos története van, de az alapokhoz visszatérve lásd Bragyova András javaslatát 

a Legfelső Igazságszolgáltatási Tanács létrehozására vonatkozóan. BRAGYOVA András: Az új alkotmány egy 

koncepciója. MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1995. pp. 

227-231. 
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 Nem szerencsés, ha több jelölt van.
1772

Nem arról van szó, hogy az egyetlen jelöltet 

meg kell választani, hanem arról, hogy egyszerre csak egy jelöltről lehessen (vita nélkül) 

szavazni, és ha e jelölt elbukik, újabb jelölésnek (akár újabb személy állításával) kelljen 

következnie. S ha egyszer egy jelölt kellő számú szavazatot kap, öt évre megvan az államfő, 

személye körüli vitának továbbra sincs helye (mármint az Alkotmány szervei körében). 

 A szavazás érvényességéhez célszerű minősített többséget előírni, legalábbis az első 

fordulóban. Lehetővé kell tenni ugyanakkor, hogy ha a jelölt az első szavazáskor a szavazatok 

több mint felét megszerezte (de nem érte el a megválasztáshoz szükséges minősített – 

mondjuk, kétharmados – többséget), a következő fordulóban újra jelölt lehessen. Ebben a 

fordulóban indokolt volna az eredményességi küszöböt leszállítani, ám ha a jelölt ezt a 

küszöböt sem lépi át, elesik a további fordulók jogától. 

 A szavazási procedúra folyhat akár teljesen másképpen is, a cél az, hogy olyan államfő 

választassék meg, aki lehetőleg széles támogatottságot élvez. Aligha zárható ki, hogy a 

jelölést informális egyeztetés, megyegyezésre törekvés előzze meg. Elvárható, hogy a jelölés 

nyilvános legyen, éspedig időben jóelőre megtörténjék, hogy a közvélemény és a sajtó a 

jelöltet megismerhesse, megismertethesse. Ha a választás eredménytelen, kellő időnek kell 

eltelnie az újabb jelölés, a jelölt megismertetése és az újabb szavazás között, ezt az időt 

célszerű volna hetekben mérni. 

 Az elnökválasztó testületnek egyetlen dolga volna, egyetlen föladatra szólna a 

mandátuma, elnököt kell választania. A testületet először a hivatalban lévő államfő 

mandátumának utolsó évében (annak elején) kellene összehívni, s ha az elnökválasztás 

eredménytelenül végződnék, a testületet újból össze kellene hívni néhány hét múlva. A 

testületet a hivatalban lévő államfő hívja össze. A jelölésnek legalább az első forduló előtt, 

mondjuk, két héttel meg kellene történnie. 

 Az új elnököt mindig ugyanazon a napon, mondjuk – hacsak valami rendkívüli 

esemény közbe nem jön – minden ötödik év augusztus 20-áján kellene beiktatni, az első 

államfő (Szent István) napján, a nemzeti ünnepen, ami egyébként lehetne az új alkotmány 

ünnepe is. A beiktatás napjáig (bármikor történt is az új elnök megválasztása) a korábbi 

államfő marad hivatalban. Az elnök megválasztása és beiktatása közötti időben (ez akár 

hónapokig is tarthat) természetesen a régi elnök az államfő, a megválasztott elnök (akár a 

hivatalban lévő elnök környezetében) legfeljebb fölkészülhet majdani föladatára. 

                                                 
1772

 Azok, akik egyjelöltes szavazásokon nőttek fel és vívmányként üdvözölték a nem távoli múltban az első 

bátortalan többes jelöléseket, most akár csodálkozhatnak is e javaslaton. Ha így tesznek, alighanem elfelejtették, 

hogy államfőválasztásról van szó, ahol az intézmény tekintélyének megőrzése elsődleges érdek. 
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 Az elnökválasztás sikeres lebonyolításával az elnökválasztó testület elvégezte 

feladatát. Legközelebb már csak az elnök beiktatására kell összegyűlnie, amelyen az új elnök 

esküt tesz (megfontolandó, hogy az eskü szövegét az Alkotmánybíróság elnöke olvassa elő, 

de természetesen az esküt az elnökválasztó testület előtt kell letenni), ezt követően a testület 

föloszlik. Szerencsés esetben az elnökválasztó testület a választástól számított ötödik év 

elején ül össze újból (természetesen az időközben lezajlott parlamenti, illetve önkormányzati 

választások következtében immár más összetételben). 

 A köztársasági elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendőket klasszikus szabály 

szerint a parlament elnöke (kétkamarás rendszerben az alsóház elnöke) venné át, korlátozott 

hatáskörben (például – hogy a legfontosabbat említsük – az elnököt helyettesítő házelnök nem 

oszlathatná fel a parlamentet). Az elnök halála vagy lemondása esetén, vagy – a később 

mondandókra tekintettel fogalmazunk így – az elnöki tisztség megszűnése esetén szintén a 

házelnök veszi át az elnöki jogköröket azzal, hogy legfontosabb föladata az elnökválasztás 

megszervezése (ez esetben az elnökválasztó testületet természetesen ő hívja össze) kötött 

határidőn belül. (E határidő a parlamentáris rendszerekben általában három hónap körüli, 

amint jelenleg nálunk is (kilencven nap), ezt el lehet fogadni, de megfontolandó az a javaslat 

is, mely szerint az elnökválasztó testületet úgy kell összehívni, hogy a következő augusztus 

20-ára az új elnököt be lehessen iktatni.) 

 A köztársasági elnököt öt évre kell megválasztani. Javaslatunk szerint az újjáválasztást 

(akár az egyszeri újjáválasztást is) ki kellene zárni. (Ez szigorú szabálynak számít, indoka 

hamarosan kiviláglik.) Az államfő mandátuma napra pontosan öt évre szól, az ötödik év 

augusztus 20-áján új elnök lép hivatalba – öt évre. 

 A régi elnök további sorsáról az Alkotmányban nem kell gondoskodni
1773

 A távozó 

elnök politikai jövőjét a politikára kell bízni, az appanázs további – meghatározott idejű – 

folyósításáról (az egyéb tárgyi előnyökkel együtt) pedig külön törvény rendelkezhet. 

 Fölmerül a kérdés, mi történjék abban az esetben, ha az említett időpontig az új 

elnököt nem sikerül megválasztani. Bár joggal fölmerülő kérdésről van szó, az alkotmányok 

általában nem foglalkoznak az esettel, mert az elnökjelölés jogát a politikai pártok, illetve 

frakciók (közjogilag a képviselők) kezében hagyván joggal föltételezik, hogy azok 

megegyezésre tudnak jutni, különben nem kockáztatnák a jelölést. Másik okuk a hallgatásra 

                                                 
1773

 Ismert az olyan gyakorlat, amely “állást biztosít” az egykori elnököknek, a francia alkotmány szerint például 

a korábbi elnökök automatikusan az alkotmánytanács tagjaivá válnak (bár azok e joggal eleddig nemigen éltek 

illetve élhettek), vagy sok példa van arra, hogy a kiszolgált elnök örökös szenátorként funkcionál tovább, mint a 

latin-amerikai országok egy részében. 
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az, hogy az elnökválasztás határidejét általában nem kötik olyan eltolhatatlan időponthoz, 

mint azt föntebb mi tettük.
1774

 

 Javaslatunk szerint – mint jeleztük – az elnökválasztó testületet az elnöki mandátum 

ötödik évének elejére kell összehívni először, az elnökjelölt nyilvános megnevezése után. 

Tekintve, hogy több mint fél év áll így rendelkezésre, aligha hihetjük, hogy a választás 

sikertelen lesz. Ha már az első forduló sikeres, úgy fél évig tart a megválasztott elnök 

fölkészülése – ez egyáltalán nem baj –, ám ha csak a későbbi fordulók valamelyikében sikerül 

a választás, úgy ez a fölkészülési időszak rövidebb. Ám ha több mint fél év alatt egyetlen 

jelölt sem szerez többséget – ami aligha valószínű –, akkor a helyettesítési szabály lépne 

életbe. A köztársasági elnök mandátuma augusztus 20-án lejár, attól fogva – új elnök 

hiányában – a házelnök venné át a (korlátozott) hatáskört, és gondoskodnék az elnökválasztó 

testület sikeres működéséről. E naptól fogva elnökjelöltet már nem a régi elnök, hanem az 

ideiglenes államfő, a házelnök állíthat. A régi elnököt – mandátuma utolsó évében – többek 

között azzal lehetne megfelelő jelölt megnevezésére bírni, hogy ha jelöléseit a testület rendre 

elutasítaná, az elnök – mandátumának augusztus 20-i megszűnésével – elesnék a jelöltállítás 

jogától. 

Ezen a helyen érkezünk el – befejezésként – az elnökválasztási javaslat 

legérzékenyebb pontjához: a jelöléshez. Amint arra fönt utalást tettünk, a jelöltállítás jogát a 

hivatalban lévő elnök kezébe kívánjuk adni. Ez a megoldás – szokatlansága miatt – vitákat 

válthat ki, és – ha egyáltalán figyelmet kelt – föltehetően elutasításra talál. Mégis szeretnénk 

röviden összefoglalni e javaslat indokait. 

  

 

 

AZ ÁLLAMFŐJELÖLÉS EGY MODELLJE 

 

 

E dolgozatban a köztársasági elnök jogállását a válságáthidaló, regulatív, 

interimisztikus, semleges hatalom szférájában találtuk meg. Azon a helyen, amely egyenlő 

távolságra van a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalomtól, miként az 

része mindezeknek, illetve egyikbe sem sorolható be több joggal, mint a másik kettőbe. A 

                                                 
1774

 A német szabályok megneveznek ugyan egy elnökválasztási napot – az alaptörvény napját –, de nem 

szankcionálják e nap elhúzását. A közvetlen államfőválasztást bevezető országok kitűznek egy elnökválasztási 

napot, illetve szükség esetén rendelkeznek a második forduló napjáról is, de ott – közvetlen választásról lévén 

szó – az eredményességet föl kell tételezniök. 
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köztársasági elnök hatáskörét e jogállással összefüggésben akképpen írtuk le, hogy az 

mindhárom klasszikus hatalmi ághoz kapcsolódjék, mintegy a kezdő lökést, az alkotmányos 

legalitást és egyben a legitimációt adva meg a három hatalmi ág működéséhez, illetve 

létrehozásához, folyamatosan gondoskodván azok legális és legitim működéséről. Ezt a leírást 

a parlamentáris rendszer klasszikus intézményének, a miniszteri (miniszterelnöki) 

ellenjegyzés intézményének tükrében adtuk meg. A köztársasági elnök választását illetően 

olyan megoldást (legitimációt) igyekeztünk találni, amely intézményesen biztosítja az államfő 

hatalmi ágak és politikai pártok fölött állását, politikai semlegességét. Az elnökválasztó 

testület összeállításának és eljárásának leírásában az a szándék munkált, hogy a köztársasági 

elnök regulatív, semleges pozíciója ne kerüljön veszélybe. 

 Az államfői tisztség sajátos, különleges, kivételes, egyedi és más tisztséghez nem 

hasonlítható intézménye a parlamentáris rendszernek, az európai politika és jogfejlődés 

eredménye, találmánya, a nemzeti egység és az állami szuveneritás kifejezésére hivatott, a 

polgárok számára identifikáló, önazonosság-kifejező, államhoz tartozást mutató, bátran 

mondhatjuk: állampolgárságot jelentő intézmény, olyan tisztség, amelyből az állami élet 

legtöbb kinevezéssel betöltendő tisztsége ered, amelyből tehát a legtöbb intézmény önmagát 

származtatja, és olyan tisztség, amely végső soron az állampolgársági ügyekben is a legfőbb 

fórum.
1775

Legitimációja köztársasági körülmények között nem fölülről, hanem a néptől ered, 

még akkor is, ha a modern pártdemokrácia körülményei között a közvetlen államfőválasztás 

megvalósításától el kell tekintenünk. Az elnökválasztó testület létrehozásával olyan kollégium 

kezébe tennénk le az államfőválasztás jogát, amelyik a hatalmi ágak, a központ és a területi 

önkormányzatok reprezentánsaiból áll, a nép képviseletében. 

 Ebben a testületben – csakúgy, mint az államélet valamennyi területén, amelyet a jog 

nem zár el kifejezetten a pártoktól (mint a bíróságok, közigazgatás, diplomácia területét stb.) 

– a politikai pártok játszanák a főszerepet. Ez helyénvaló is így. De nem jutnánk közelebb az 

államfői semlegesség követelményéhez, és nem kerülnénk el a német példa hátulütőit, ha az 

elnökjelölést a pártok kezében hagynánk, illetve a pártok jogává tennénk. 

 A jelölést úgy kell szabályozni, hogy az többé-kevésbé biztosítsa a semlegességet, a 

pártok-fölöttiséget. Az a javaslatunk, hogy a jövendő köztársasági elnököt a hivatalban lévő 

köztársasági elnök jelölje. 

                                                 
1775

 A köztársaság elnöke az állam első polgára, képviselője, a hadsereg legfőbb parancsnoka, kivételes 

helyzetekben alkotmányvédő funkciót ellátó, válságáthidaló hatalom, amely szükségállapot vagy szükséghelyzet 

előálltával többlethatalommal rendelkezik, és funkciója az ország visszavezetése az alkotmányos útra, az 

alkotmányosság és az alkotmányos rend biztosítása, megteremtése, megőrzése. Az elnök intergratív tényező, az 

állam egészének, a többségnek és a kisebbségnek képviselője, az állami élet intézményi hierarchiájának csúcsa, 

az alkotmányos állam – tulajdonképpen – egyetlen közjogi méltósága. 
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 E javaslat értelmében a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumának utolsó 

évében, az év elején köteles volna megnevezni utódját, pontosabban azt a személyt, akinek 

megválasztását az elnökválasztó testületnek javasolni fogja. Az általunk a föntiekben részben 

fölvázolt parlamentáris rendszerben az államfő semmilyen tisztség betöltésére nem tehetne 

javaslatot. Az államfő javaslatra vagy előterjesztésre intézkedik – ellenjegyzéssel, vagy az 

Alkotmány alapján precízen körülírt esetekben önállóan jár el (különösen a törvényhozás 

körében, azaz kiírja a választásokat, összehívja a parlamentet, megnyitja az alakuló ülést, 

egyszeri vétójoggal él a már elfogadott törvényekkel szemben, alkotmányossági vizsgálatra 

megküldi az elfogadott, de alá nem írt törvényt az Alkotmánybíróságnak, aláírja a 

törvényeket, kihirdeti azokat, feloszlatja a parlamentet stb.), önállóan nevezi ki saját 

hivatalának limitált létszámú munkatársait, illetve különféle tisztségek betöltésére személyi 

javaslatok jutnak el hozzá a megfelelő intézményektől, az államfő kinevezi a jelölt személyt a 

szóban forgó tisztségre, más esetekben kinevezi azt, akit a parlament támogat. Nem ő javasol 

tehát, hanem neki javasolnak, ő pedig kinevez. 

 Ettől a logikától egy esetben szabad csak eltérni. Abban az esetben, amikor a szóban 

forgó tisztség éppen a köztársasági elnöki tisztség. Javaslatunk szerint ebben a körben a 

köztársasági elnök hatáskörébe tartoznék az új köztársasági elnök jelölése. Tekintettel arra, 

hogy az alkotmány a javasolt rendszerben tiltaná az elnök újjáválasztását, az elnök által 

javasolt személy nem lehet az elnök saját maga. A javasolható személyek körét egyébként 

semmi módon nem volna célszerű korlátozni (legfeljebb életkori korlátot volna célszerű 

fölállítani, mondjuk a 40. vagy 50. vagy magasabb életév betöltésének követelményét lehet 

rögzíteni a szokásos korlátokon felül: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, ne álljon 

közügyektől való eltiltás hatálya alatt), a javasolt személy érkezhet a tudomány, a kultúra, 

vagy leginkább a politika területéről is, lehet már hivatalban lévő vezető (házelnök, 

miniszterelnök, parlamenti bizottsági tisztségviselő, képviselő, szenátor stb.), de lehet akár 

kifejezetten pártpolitikus is, bár kétségtelen, hogy megválasztásának esélyeit csökkenti, ha 

személye elfogadhatatlan a politikai szereplők többségének. Az ötévenkénti rotáció az 

államelnöki poszton sajátos tiszteletet, szolgálati attitűdöt alakítana ki, senki sem esnék 

kísértésbe az államfői hatalom kiszélesítésére, az egyéni karriertervezésben meghatározó 

volna, hogy öt évnél tovább egyetlen államfő sem maradhatna hatalmon. A javasolt 

rendszerben az országnak minden pillanatban volna hivatalban lévő államfője (bármi 

történjék is). 

 Az elnökjelölés joga nem lehetőségként illetné a hivatalban lévő elnököt, hanem 

alkotmányos kötelessége lenne az elnöknek a javasolt személy időben történő megnevezése. 
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Az alkotmány előírhatná, hogy a mandátum utolsó évének elején az elnöknek elő kell állnia 

javaslatával, össze kell hívnia az elnökválasztó testületet, hivatalosan jelölnie kell a már 

megismert személyt, s a jelöltre a testület igent vagy nemet mond (titkos szavazással). 

Elutasítás esetén az államfő alkotmányos kötelessége volna az újabb jelölés megtétele és az 

elnökválasztó testület meghatározott időn belüli (mondjuk öt héten belüli) újbóli összehívása, 

ahol a procedúra ismét azonos volna az első fordulóéval stb. 

 Az elnökjelölés a hivatalban lévő elnök kizárólagos hatásköre volna, e joggal más nem 

élhetne (kivéve az elnök tartós akadályoztatását vagy a tisztség végleges megszűnését, amikor 

is a házelnök jár el az elnök jogkörében). 

 Az elnök általi elnökjelölés konstrukciója számos kérdést vet föl, amelyek közül csak 

néhányra térünk ki az alábbiakban. 

 Egyrészt kétségtelen, hogy az elnökjelölés jogának a hivatalban lévő elnökhöz 

telepítése lényegesen megnöveli az elnök jogkörét, amennyiben adott esetben az elnök 

döntése valóban döntő lehet a jövendő elnök személyének megválasztásában. Nem szabad 

azonban elfelejteni, hogy itt csupán a jelölésről van szó, míg maga a választás a föntebb leírt 

választói kollégium joga és föladata lenne, amelyben e testületet semmilyen utasítás, 

semmilyen alkotmányos vagy morális kötöttség, semmilyen kötött mandátum nem korlátozza, 

szabadon dönt a javasolt személy elfogadásáról vagy elutasításáról, a határidő pedig szintén 

nem a testületet, hanem a hivatalban lévő elnököt köti. Az elnökválasztó testületet egyetlen 

alkotmányos előírás kötelezi, nevezetesen az, hogy ennek a testületnek államfőt kell 

választania. 

 A másik önkéntelen ellenvetés a javaslattal szemben nyilván az, hogy ez a javaslat alig 

old meg valamit az elnökválasztás párttalanítása terén. Kétségtelen, hogy az elnökválasztó 

testületben többnyire pártképviselők, pártfrakciók fognak ülni, de egyrészt az arányosság 

szükségképpen különbözik a politikai test, a parlament erőviszonyaitól, másrészt a testület 

tagjait semmilyen utasítás nem köti, csak azok az utasítások (pártutasítások), amelyeket 

maguk el kívánnak fogadni. A testület tagjainak kötetlenségét a szavazás titkossága biztosítja. 

Mind a parlament tagjai, mind az önkormányzatok küldöttei megfontolhatják, hogy 

újraválasztási esélyüket az elutasító vagy a támogató magatartás növeli-e. Kétségtelen 

azonban, hogy a vázolt rendszerben valóban benne van egyfajta dac, protest-szavazat 

lehetősége. Az elnök jelöléséért nem a pártok vállalják a felelősséget, hanem a hivatalban lévő 

elnök: a pártok elvileg megfúrhatnak minden kezdeményezést. Ez a hátrány azonban – 

gondoljuk meg – a jelölési rendszer legnagyobb előnye is egyben. A rendszer a jelölést 

kiveszi a pártok kezéből, az elnökjelölt nem pártjelöltként szerepel, hanem az elnök 
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jelöltjeként (elnökjelöltként). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a pártok szerepét a választásban 

nem lehet megkerülni, de a választásban ennek elkerülésére nincs is szükség, a választói 

testület az alkotmány alapján fölállított közjogi testület, amelyet az elnök hív össze egyetlen 

cél érdekében, a testület személyekből áll, a személyek személyesen (és titkosan) szavaznak, 

és ha a pártok előzetesen egyezségre jutnak, az csak az elnökválasztás sikerére válik. 

 Az előzetes párt-megegyezéseket nem lehet és nem is kell kizárni. Ez már nem az 

alkotmány, hanem a politika dolga, amely az alkotmányos intézményeket megtölti (már ha ezt 

maga az alkotmány nem zárja ki). A köztársasági elnök tekintélye forog kockán, ha nem 

sikerül elfogadható utódot jelölnie. Az államfőnek nyilvánvaló presztizsokokból az az érdeke, 

hogy jelöltjét a testület megválassza. Helyesen teszi tehát az elnök, ha a jelölést megelőzően 

tájékozódik a tervbe vett személy elfogadottságáról, megállapodásra, megegyezésre törekszik 

az elnökválasztó testületben képviselt pártokkal, csoportokkal. Olyan jelöltet kell állítania, 

akinek alkalmasságában maga is megbízik, akit nyugodt lelkiismerettel jelöl, és akiről joggal 

és alappal föltételezheti, hogy személye a politikai szereplőknek megfelel, és az elnökválasztó 

testület nem gördít akadályt a legitimitás megadása elé. Elképzelhető, hogy a jelölt 

személyére és alkalmasságára éppen a politikai élet valamely szereplője hívja föl az elnök 

figyelmét, nem zárható ki, hogy az elnök nyitottnak mutatkozzék az előzetes javaslatok iránt, 

sőt jól teszi az államfő, ha jelölését előzetes tájékozódás – és persze a jelölttel történt 

egyeztetés – után, körültekintően teszi meg. 

 Valamennyien benne élünk a poliszban, és a modern politika a pártok terrénuma. A 

fönti javaslat a pártok szerepét az elnökválasztásban elfogadható mértékre csökkenti, és 

lehetőséget ad arra, hogy a semleges elnök jelölése alapján semleges államfőt válasszon az 

elnökválasztó testület: olyan személyt, akivel az állam azonosítani tudja magát a választást 

követő öt éven át. 

 Tetszetős érvnek látszik a fönti javaslattal szemben az a fölvetés, hogy a vázolt 

rendszer csak akkor működik, ha az éppen hivatalban lévő elnök jó elnök, azaz a rendszer 

sikere nagyban függ az első elnök személyétől, attól az államfőtől tehát, aki az alkotmány 

életbelépésekor van hivatalban. Ez a fölvetés – tetszetőssége ellenére – úgy számol a legalitási 

láncolat kelseni elméletével
1776

, hogy elutasítja a láncolat kelseni kezdetét, azt az igazságot 

tehát, hogy az első történeti alkotmány a múltba vész: annak létrejötte nem a legalitás, hanem 

a politikai fejlemények (például forradalom) alkotmányozó lendületének köszönhető. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy amidőn az általunk javasolt rendszert lefektető új alkotmány 

                                                 
1776

 Lásd a Tiszta jogtan alkotmányra vonatkozó fejtegetéseit. Hans KELSEN: Reine Rechtslehre. 2. kiad., Wien, 

1960. p. 54. 
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életbe lép (hadd föltételezzük most – az érvelés kedvéért –, hogy ez az új alkotmány a fönti 

rendszert fogja lefektetni), akkor is lesz egy éppen hivatalban lévő elnök, akinek kezébe 

(függetlenül attól, hogy őt magát a korábbi alkotmány alapján miként választották meg) az 

elnökjelölés joga kerül. Hogy ez a személy milyen ember, jó elnök-e, avagy sem, az – hogy 

úgy mondjuk – csekély jelentőségű körülmény. Az új elnök személyére a hivatalban lévő 

elnök csupán javaslatot tesz (azaz megnevezi jelöltjét), a választás az elnökválasztó testület 

hatásköre (ennek összetétele pedig – láttuk, egyetlen tagját sem az elnök nevezi ki – független 

az elnöktől). 

A legelső elnökjelölés azonban természetesen történhetnék másképpen is (de csak a 

legelső elnökjelölés), hiszen nyilvánvaló, hogy egy új alkotmány újdonsága nagyrészt a 

korábbi alkotmány tagadásában nyilvánulna meg, és világos, hogy a folytonosság 

hangoztatása vagy éppen a diszkontinuitás demonstrálása éppen az átmenet legfőbb 

jellegzetessége lenne, márpedig erről az átmenetről itt nem lehet mondandónk. Annyi biztos 

csupán, hogy a fenti javaslathoz olyan átmenet illik, amely a megegyezés, kompromisszum, 

közmegelégedés és béke értékeit helyezi előtérbe, és azt a célt szolgálja, hogy a lehető 

legszélesebb körnek megfelelő államfő választassék meg, márpedig ezt a célt az első 

elnökválasztás és -jelölés esetében más eszközökkel is el lehet érni. Politikai megállapodás 

szükséges, melynek politikai alapjai és közjogi formái szükségeltetnek, a következményei 

pedig ugyancsak közjogiak. Az ugyanakkor nem lenne szerencsés, ha egy új alkotmány 

átmeneti rendelkezései túlságosan bonyolultak, hosszúak, körülményesek vagy nyakatekertek 

volnának. 

 

 

 

EGY MODELL-ALKOTMÁNY ÁLLAMFŐ-FEJEZETÉNEK 

NORMASZÖVEG-TERVEZETE 

 

 

 A fentieket elmondván, befejezésül javaslatunk elméleti hátterét szeretnénk 

fölvillantani. A föntiekben javasolt elnökjelölési forma tudomásunk szerint nem szerepel a 

világ ismert alkotmányaiban, rendkívül sajátos megoldás. Elméleti alapja azonban kibontható 

az európai alkotmányfejlődésből. 



529 
 

 A köztársasági elnöki intézmény – mint erről már sokszor szóltunk – európai 

találmány, amely történetileg a királyi hatalom köztársasági megfelelőjeként jött létre. Az 

európai rendszerek parlamentarizálódásával elébb a törvényhozás és a király által képviselt 

végrehajtó hatalom hatásköri harcainak lehettünk tanúi (a legtöbb európai országot illetően 

persze túlzottan enyhe kifejezés csupán hatásköri harcokról beszélni), majd a végrehajtó 

hatalomnak fokozatos, de végül szinte teljes mértékű kormányhoz való telepítése egyrészt a 

klasszikus harcot a kormány és a parlament (ténylegesen a kormánypártok és az ellenzék) 

közé ültette, másrészt az államfőt kiemelte a hatalmi ágak klasszikus hármasából, sui generis 

államfői hatalmat hozva létre. A fejlődés azzal zárult, hogy az államfői hatalom – évszázadok 

alatt – visszatért saját terrénumára, azzal a lényeges különbséggel, hogy míg a forradalmak 

előtt a királyi hatalom volt az egyetlen érdemleges szuverén hatalom, addig e fejlődés 

következményeként az államfői hatalom saját jogú, de nem ügydöntő, nem kormányzati, nem 

törvényhozó és nem igazságszolgáltató hatalommá vált (a forradalmakat megelőzően 

mindhárom volt egyszerre), hanem reprezentatív, ceremoniális, regulatív, később pedig 

semleges hatalommá alakult, ám továbbra is átruházhatatlan, államfői jogként gyakorolható 

hatalom maradt, amely – alkotmányosan – a hatalmi ágakat létrehozza. 

 A néhány nyelvben ma is szuverénnek nevezett királyi hatalom szuveneritása a 

klasszikus európai alkotmányokból jól levezethető. A királyi hatalom legitimitása ugyanakkor 

fölülről, a múltból ered (a dinasztikus, majd nemzeti múltból). Ám minden olyan esetben, 

amidőn a trónutódlási láncolat valamilyen okból megszakad vagy az öröklési rend 

megváltozik, a parlamenteknek döntő szerepük van. Először is álatlában a parlament 

határozza meg a trónutódlás szabályait – az alkotmány alapján –, tekintettel a tényleges 

helyzetre, vagyis arra, hogy az adott király alkalmas-e az uralkodásra, van-e oldalági örökös, 

bevezethető-e a leányági öröklés (lásd a svéd példát a közelmúltból), illetve a trón férfiágon 

öröklődjék-e tovább stb. Másodszor azokban az esetekben, amikor hirtelen bekövetkező nem 

várt körülmény a korábban megállapított trónutódlási szabályokat fölrúgja, illetve 

alkalmazhatatlanná teszi azokat, a parlament ismét csak szerephez jut, megnevezvén az új 

király személyét. E joga kombinálódhat a hivatalban lévő államfő utódmegnevezési jogával 

(lásd a spanyol példát). Végül sok esetben maga a parlament választ új uralkodóházat, hív 

meg a trónra valakit, aki nem tartozik a korábban uralkodó családhoz stb. 

 Köztársasági körülmények között az államfő legitimitása a néptől ered, bár a közvetlen 

elnökválasztás konstrukcióját – a föntebb ismertetett okok miatt – el kell utasítanunk. (A 

köztársaságok elnökeit Európa huszadik századbeli történetének első felében szinte csak 

Németországot kivéve mindenütt a parlamentek választották.) Az európai jogtörténet 
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ugyanakkor arra is szolgált példával, hogy rendkívüli esetben, szükség-körülmények között a 

köztársasági államfő megnevezheti utódját (lásd pl. az 1935-ös lengyel alkotmányt, illetve 

annak hagyományait a középkori nemesi köztársaságban). 

 Számos európai példa tanulmányozása arra a következtetésre vezet, hogy a 

parlamentáris rendszerekben az államfő kiválasztásában három pillér játszhat szerepet: maga 

a nép (az alkotmány létrehozója), a parlament, és maga az államfő (ez utóbbi a 

monarchiákban a trónörökös létrehozásával – hacsak nem történik valami szomorú esemény – 

az államfőjelölés föladatát lényegében megoldotta. 

 E három pilllér sajátos kombinációját tartalmazza az ismertetett elnökjelölési-

elnökválasztási javaslat, amely úgy akar modern lenni, hogy klasszikus parlamentáris 

szabályokkal operál, úgy akar magyar lenni, hogy az európai jogfejlődésből következtet, és 

úgy akar köztársasági lenni, hogy tekintettel van az államfői intézmény monarchikus történeti 

előzményeire. 

 Ugyanakkor – végezetül – felhívjuk a figyelmet a fentiek normaszövegbe szedésének 

számtalan problémájára is, amelyek részbeni megoldására az alábbiakban visszafogott 

kísérletet igyekszünk tenni. 

Az ismertetett javaslatban megmutatkozó fenti szemlélet érzékeltetésére ezért 

dolgozatunk függelékeként egy modell-alkotmány államfő-fejezetének tervezett 

normaszövegét tárjuk elő, amelyben egy köztársasági elnöki intézmény legfontosabb 

szabályait gyűjtjük össze. Annak érdekében azonban, hogy a javaslat kellő kontextusban 

mutatkozzék meg, a tervezett fejezet köré odaépítjük a kormányról szóló tervezett fejezetet, és 

a szemlélet érzékeltetésére e modell-alkotmány szerkezetének vázát és preambulumának 

tervezett szöveget is a javaslat mellé helyezzük. 

 Értekezésünk tehát ezzel a – normaszöveg-javaslatokat tartalmazó, alább következő – 

függelékkel zárul. 
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A KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK PREAMBULUMA 

 

 

Mi, a Magyar Köztársaság polgárai a magyar nemzet egészéért viselt felelősséggel, hitet téve 

a demokrácia és a joguralom eszményei és intézményei mellett, megemlékezve a magyar 

államiság ezer évéről, a jogfolytonosság biztosítása érdekében, azon céltól vezérelve, hogy a 

magunk és utódaink számára az európai demokratikus országok közösségének egyenjogú 

tagjaként fenntarthatóan gyarapodó államot építsünk, mely elismeri, tiszteletben tartja, 

garantálja és védi az elidegeníthetetlen és sérthetetlen emberi, polgári és közösségi jogokat, 

ápolja évezredes nemzeti kultúránkat és az egyetemes emberi értékeket, felelősségünk 

tudatában, legjobb meggyőződésünkben és szabad akaratunkból létrehoztuk az alábbi 

alkotmányt a köztársaság számára és egész nemzetünk javára. 
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A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
 

 

 

 

1.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnöke államfőként képviseli a Köztársaságot, kifejezi a nemzet egységét, 

és őrködik az államszervezet alkotmányos működése felett. 

 

(2) A Köztársaság Elnöke a Magyar Honvédség legfőbb parancsnoka. 

 

 

2.§ 

 

(1) Államfői jogkörében a Köztárság Elnöke 

a) összehívja a Köztársaság Országgyűlésének alakuló ülését, megnyitja a Köztársaság 

Országgyűlésének éves ülésszakát, 

b) összehívja és megnyitja a Köztársaság Országtanácsának alakuló ülését, 

c) aláírja – és kihirdetés céljából a Köztársaság Kormányának megküldi – a törvényeket, 

d) a törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével való egyet nem értése esetén a törvényt 

megfontolásra visszaküldi a Köztársaság Országgyűlésének, 

e) a törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével kapcsolatos alkotmányossági aggálya 

esetén a törvényt állásfoglalásra megküldi a Köztársaság Alkotmánybíróságának, 

f) összehívja a Köztársaság Országgyűlésének rendkívüli ülését, 

g) egy törvényhozási ciklus alatt legfeljebb egy alkalommal elnapolhatja a Köztársaság 

Országgyűlésének ülését, 

h) megerősíti a Köztársaság nevében kötött nemzetközi szerződéseket, 

i) a nemzetközi szerződéssel vagy annak valamely rendelkezésével való egyet nem értése 

esetén a nemzetközi szerződést megfontolásra visszaküldi a Köztársaság Kormányának, 

illetve 

j) a nemzetközi szerződéssel vagy annak valamely rendelkezésével kapcsolatos 

alkotmányossági aggálya esetén a nemzetközi szerződést állásfoglalásra megküldi a 

Köztársaság Alkotmánybíróságának. 

 

(2) A Köztársaság Kormánya elnökének előterjesztésére és ellenjegyzésével a Köztársaság 

Elnöke feloszlathatja a Köztársaság Országgyűlését. 

 

(3) A Köztársaság Kormánya hatáskörrel rendelkező tagjának előterjesztésére és 

ellenjegyzésével a Köztársaság Elnöke  

a) dönt a magyar állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben, 

b) dönt városi cím adományozásáról és más területszervezési ügyekben, 

c) díjakat, címeket, érdemrendeket és kitüntetéseket adományoz, továbbá engedélyezi a 

külföldi állami kitüntetések viselését, 

d) az egyes választások időpontját meghatározó törvények alapján kitűzi az országgyűlési 

választásokat, a helyi önkormányzati választásokat, a regionális önkormányzati választásokat, 

valamint az európai parlamenti választásokat, 

e) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát, 

f) megállapítja az ország fegyveres védelmének tervét, valamint 
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g) megerősíti tisztségükben az állami felsőoktatási intézmények elsőszámú vezetőit és a 

Magyar Tudományos Akadémia elnökét. 

 

(4) Kinevezési jogkörében a Köztársaság Elnöke 

(a) a Köztársaság Országtanácsának mandátuma idejére kinevezi a Köztársaság 

Országtanácsának kinevezéssel mandátumhoz jutó tagjait, valamint 

b) kinevezi a Köztársaság Kormányának elnökét. 

 

(5) A Köztársaság Kormánya elnökének előterjesztésére és ellenjegyzésével a Köztársaság 

Elnöke 

a) kinevezi a Köztársaság Kormányának tagjait és az államtitkárokat, továbbá a 

minisztériumok főtitkárait, 

b) kinevezi a Köztársaság Főügyészét, valamint 

c) kinevezi a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Rádió- és Televízió-testület, továbbá 

a Magyar Távirati Iroda elnökét. 

 

(6) A Köztársaság Igazságszolgáltatási Tanácsának előterjesztésére a Köztársaság Elnöke 

a) kinevezi a Köztársaság valamennyi bíráját, 

b) kinevezi és megbízza a Köztársaság Legfelső Bíróságának elnökét és elnökhelyetteseit, 

valamint 

c) kinevezi a Köztársaság Igazságszolgáltatási Tanácsának elnökét. 

 

(7) A Köztársaság Országgyűlése elnökének előterjesztésére a Köztársaság Elnöke 

a) kinevezi a Köztársaság Alkotmánybíróságának tagjait, továbbá 

b) kinevezi a Köztársaság Országgyűlésének biztosait.  

 

(8) A Köztársaság Kormánya hatáskörrel rendelkező tagjának előterjesztésére és 

ellenjegyzésével a Köztársaság Elnöke 

a) kinevezi és megbízza, illetőleg fogadja a nagyköveteket és a főkonzulokat, 

b) kinevezi az állami felsőoktatási intézmények tanárait, továbbá 

c) kinevezi és előlépteti a tábornokokat. 

 

(7) A Köztársaság Elnökének kinevezési és megbízási jogköre – ha a kinevezés előterjesztést 

és ellenjegyzést igényel – magában foglalja a felmentési és az elmozdítási jogot; ilyen esetben 

a felmentéshez és az elmozdításhoz ugyancsak ellenjegyzés szükséges. 

 

 

3.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnöke a Köztársaság első polgára. Tisztsége összeférhetetlen minden más 

állami, politikai és gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A Köztársaság Elnöke más 

kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a szerzői jogi védelemben 

részesülő tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el. 

  

(2) A Köztársaság Elnöke a Köztársaság egységének és az alkotmány értékeinek kifejezője, az 

alkotmány politikai védelmezője. Hivatali ideje alatt nyilvánosan nem nyilvánít politikai 

véleményt a Köztársaság vagy a nemzet közvéleményét jelentősen megosztó kérdésekben. 

 

(3) A Köztársaság Elnöke együttműködik a Köztársaság valamennyi szervével. Tevékenysége 

során a Köztársaság Kormányától adatokat, információkat, tájékoztatót és beszámolót kérhet, 
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a Köztársaság Kormányának elnökétől a kormány általánosan követett politikájáról rendszeres 

tájékoztatásra tarthat igényt. 

 

(4) A Köztársaság Elnökének személye sérthetetlen. Védelméről büntetőtörvény rendelkezik. 

 

(5) A Köztársaság Elnökének munkáját a Köztársaság Elnökének Hivatala segíti. 

 

 

4.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnökét a Köztársaság Közgyűlése öt évre választja. 

 

(2) A Köztársaság Elnökévé megválasztható az a választópolgár, aki a választás napjáig az 

ötvenötödik életévét betöltötte. 

 

(3) A Köztársaság Elnökét e tisztségre nem lehet újraválasztani. 

 

(4) A Köztársaság Elnökét a hivatalban lévő államfő megbízatásának lejárta előtt legalább 

harminc nappal, ha pedig a megbízatás lejárat előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 

harminc napon belül kell megválasztani. 

 

(5) A Köztársaság Elnökének választását a Köztársaság Országgyűlésének elnöke tűzi ki. A 

Köztársaság Közgyűlését a Köztársaság Országgyűlésének elnöke hívja össze. A testület 

ülését úgy kell összehívni, hogy a (4) bekezdésbe foglalt határidő egy esetleges többszöri 

sikertelen választás esetén is tartható legyen. 

 

(6) A Köztársaság Elnökének választását jelölés előzi meg. 

 

(7) A Köztársaság Elnökének személyére a Köztársaság Elnöke tesz javaslatot. A jelölés 

érvényességéhez a jelölt elfogadó nyilatkozata szükséges. Egy jelölés alkalmával csak egy 

személyt lehet jelölni.  

 

(8) A jelölést a Köztársaság Országgyűlésének elnökénél a szavazás elrendelése előtt három 

nappal kell benyújtani. 

 

(9) A Köztársaság Közgyűlése a Köztársaság Nemzetgyűlésének (a Köztársaság 

Országgyűlése és a Köztársaság Országtanácsa), a Köztársaság Kormányának és a 

Köztársaság Igazságszolgáltatási Tanácsának tagjaiból áll. A Köztársaság Közgyűlése a 

Köztársaság Elnökének megválasztására ül össze, más napirendje nincs. A Köztársaság 

Közgyűlése a Köztársaság Elnökének megválasztása után azonnal feloszlik. 

 

(10) A Köztársaság Közgyűlése a Köztársaság Elnökét titkos szavazással választja. Egy 

szavazás alkalmával csak egy jelöltre lehet szavazni. A jelölt személyéről vitának nincs helye. 

A szavazás akkor érvényes, ha a testület tagjainak több mint fele érvényesen szavazott. Az 

első szavazással a jelölt akkor nyeri el a Köztársaság Elnökének tisztségét, ha az összes 

közgyűlési tag kétharmadának szavazatát megkapta. 

 

(11) Ha az első szavazáskor a (10) bekezdés szerinti többséget a jelölt nem érte el, újból 

szavazást kell tartani. Ez alkalommal a Köztársaság Elnökének megválasztásához az 
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érvényesen szavazó közgyűlési tagok kétharmadának, de legalább a testület tagjai több mint 

felének szavazata szükséges. 

 

(12) Ha a második szavazás is eredménytelen volt, a harmadik szavazáskor a Köztársaság 

Elnökének megválasztásához az érvényesen szavazó közgyűlési tagok több mint felének a 

szavazata szükséges. 

 

(13) A szavazási eljárást legfeljebb három egymást követő nap alatt be kell fejezni. 

 

(14) Ha a (12) bekezdés szerinti szavazás is eredménytelen volt, ismételt jelölés alapján új 

választást kell tartani. 

 

(15) Az új választást legkorábban az utolsó eredménytelen szavazás napjától számított 

nyolcadik napon kell megtartani. 

 

 

5.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnöke elődje megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízatás idő előtti 

megszűnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép 

hivatalába. Törvény előírhatja, hogy a Köztársaság Elnöke augusztus 20-án déli 12 órakor 

lépjen hivatalba. A beiktatás részleteiről törvény további szabályokat állapíthat meg. 

 

(2) Hivatalba lépésekor a Köztársaság Elnöke a Köztársaság Országgyűlésének és a 

Köztársaság Országtanácsának együttes ülése – a Köztársaság Nemzetgyűlése – előtt esküt 

tesz. Az esküt a Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke veszi ki. 

 

 

6.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnökének átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha a Köztársaság 

Elnökének megbízatása megszűnt, az új államfő hivatalba lépéséig a Köztársaság Elnökének 

jogkörét a Köztársaság Országgyűlésének elnöke gyakorolja, de ebben a jogkörében 

a) törvényt a Köztársaság Országgyűlésének és nemzetközi szerződést a Köztársaság 

Kormányának megfontolásra, illetőleg törvényt vagy nemzetközi szerződést a Köztársaság 

Alkotmánybíróságának alkotmányossági vizsgálatra nem küldhet meg, 

b) a Köztársaság Országgyűlését nem oszlathatja fel, továbbá 

c) a kegyelmezés jogával csak jogerősen elítélt ügyében élhet. 

 

(2) A Köztársaság Elnökének helyettesítése idején a Köztársaság Országgyűlésének elnöke 

országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette a Köztársaság Országgyűlése 

elnökének feladatát a Köztársaság Országgyűlése által kijelölt alelnök látja el. 

 

 

7.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnökének megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) ha feladatkörének ellátására egészségügyi okból kilencven napon túl képtelen, 

c) az összeférhetetlenség kimondásával, 
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d) lemondással, illetve 

e) az elnöki tisztségtől való megfosztással. 

 

(2) Az országgyűlési képviselők egyötödének indítványára – az (1) bekezdés b) pontjában 

említett idő eltelte után – a Köztársaság Országgyűlése állapítja meg, hogy a Köztársaság 

Elnöke egészségügyi okból feladatkörének ellátására képtelen. A határozat meghozatalához 

az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A szavazás titkos. 

 

(3) Ha a Köztársaság Elnökével szemben a tisztségének gyakorlása során összeférhetetlenségi 

ok merül fel, az országgyűlési képviselők egyötödének indítványára a Köztársaság 

Országgyűlésének határozata alapján a Köztársaság Alkotmánybírósága dönt az 

összeférhetetlenségről. 

 

(4) A Köztársaság Elnöke a Köztársaság Országgyűléséhez és a Köztársaság 

Országtanácsához együttesen intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás 

érvényességéhez a Köztársaság Országgyűlésének elfogadó határozata szükséges. A 

Köztársaság Országgyűlése tizenöt napon belül kérheti a Köztársaság Elnökét, hogy 

elhatározását fontolja meg. Ha a Köztársaság Elnöke az elhatározását fenntartotta, a 

Köztársaság Országgyűlése a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg. 

 

(5) A Köztársaság Elnöke a tisztségétől megfosztható, ha annak gyakorlása során 

szándékosan megsértette az Alkotmányt vagy a törvényt. 

 

(6) A Köztársaság Elnökének felelősségre vonását az (5) bekezdés alapján a Köztársaság 

Országgyűlése képviselőinek egyötöde indítványozhatja. 

 

(7) A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. A szavazás titkos. 

 

(8) A felelősségre vonási eljárást megindító országgyűlési határozat meghozatalától a 

felelősségre vonási eljárás befejezéséig a Köztársaság Elnöke nem gyakorolhatja jogkörét. 

 

(9) A Köztársaság Elnökének alkotmány-, illetőleg törvénysértő cselekményét a Köztársaság 

Alkotmánybírósága bírálja el. 

 

(10) A Köztársaság Alkotmánybírósága a Köztársaság Elnökét megfoszthatja a tisztségétől, 

ha az eljárás eredményeként megállapította az Alkotmány, illetőleg a törvény megsértését. 

 

(11) Ha a Köztársaság Elnöke ellen a felelősségre vonási eljárás büntetőjogilag üldözendő 

olyan cselekmény miatt indult, amelyet a Köztársaság Elnöke hivatali ideje alatt hivatali 

tevékenységével összefüggésben követett el, a Köztársaság Alkotmánybírósága eljárásában a 

büntetőeljárás rendelkezéseit is alkalmazza. A vádat a Köztársaság Országgyűlése által a saját 

tagjai közül választott vádbiztos képviseli. 

 

(12) A Köztársaság Elnöke ellen a (11) bekezdésben nem említett egyéb cselekménye miatt 

büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet indítani. 

 

(13) Ha a Köztársaság Alkotmánybírósága a Köztársaság Elnökének bűnösségét szándékos 

bűncselekmény miatt állapította meg, a Köztársaság Elnökét tisztségétől megfoszthatja, és a 
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Büntető Törvénykönyvben az adott cselekményre meghatározott bármely büntetést és 

intézkedést alkalmazhatja. 

 

 

8.§ 

 

(1) A Köztársaság Elnökének megválasztásával és hivatalba lépésével kapcsolatos eljárásról, 

javadalmazásáról, valamint a megbízatásának megszűnése után őt megillető kedvezményekről 

külön törvény rendelkezik. Ugyancsak külön törvény rendelkezik a Köztársaság Elnökének 

Hivataláról. 

 

(2) Külön törvény rendelkezhet a Köztársaság Elnöke által adományozható díjakról, rendekről 

és címekről, továbbá azokról a területszervezési ügyekről, amelyekben a Köztársaság 

Elnökének hatásköre lehet. Külön törvény további feladatokat utalhat a Köztársaság 

Elnökének hatáskörébe. 
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A KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
 

 

 

 

1.§ 

 

(1) A Köztársaság Kormánya – a Köztársaság végrehajtó hatalmának élén – az Alkotmány és 

a törvények alapján meghatározza és megvalósítja a Köztársaság általános politikáját, 

végrehajtja a törvényeket és irányítja a Köztársaság közigazgatását, valamint felügyeli a 

Köztársaság önkormányzatainak működését. 

 

(2) A Köztársaság Kormánya – a Köztársaság közigazgatásának legfőbb szerveként – 

meghatározza az irányítása alá tartozó közigazgatási szervek és azok vezetőinek feladatait; e 

szervezetek tevékenységét bármikor megvizsgálhatja, arról adatokat, beszámolót kérhet. 

 

(3) Tevékenysége során a Köztársaság Kormánya 

a) az alapjogok tiszteletben tartásával védi az alkotmányos és törvényes rendet, 

b) meghatározza a gazdasági, infrastrukturális, oktatási és környezetvédelmi fejlesztés állami 

feladatait, a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, a tudományos és kulturális 

igazgatás rendjét, gondoskodik az állami ellátások anyagi fedezetéről, továbbá biztosítja a 

feladatok megvalósulásához szükséges feltételeket, 

c) közreműködik a külpolitika meghatározásában, képviseli a Magyar Köztársaságot a 

nemzetközi szervezetek és az Európai Unió kormányzati részvétellel működő 

intézményeiben, továbbá nemzetközi szerződéseket köt, 

d) irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését, valamint 

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

 

(3) Külön törvény a Köztársaság Kormányának hatáskörébe utalhat minden olyan feladatot, 

amelynek ellátására a Köztársaság más szerve az Alkotmány alapján nem jogosult. 

Ugyancsak külön törvény meghatározhatja azokat a feladatokat, amelyek ellátására a 

Köztársaság közigazgatásának irányítása keretében a Köztársaság Kormánya – általános 

felhatalmazása ellenére – nem jogosult. 

 

(4) A Köztársaság Kormánya tevékenységét a Köztársaság Országgyűlésének ellenőrzése 

mellett végzi. 

 

2.§ 

 

 (1) A Köztársaság Kormányát a Köztársaság Kormányának elnöke, a miniszterelnök vezeti, 

aki irányítja a testület munkáját, és annak működéséért, tevékenységéért és intézkedéseiért 

felelős a Köztársaság Országgyűlése előtt. 

 

(2) A Köztársaság Kormányát a miniszterelnök és – kormánytagokként – a miniszterek 

alkotják. 

 

(3) A Köztársaság Kormányának miniszterelnök-helyettes, államminiszter vagy tárca nélküli 

miniszter tagja is lehet, akiknek jogállása a miniszterek jogállásával egyezik meg. A 

miniszterelnök-helyettesnek, az államminiszternek és a tárca nélküli miniszternek 

kormánytaggá történő kinevezése a miniszterelnök felelősségét nem érinti. 
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(4) Feladatainak ellátása érdekében a Köztársaság Kormánya 

a) közigazgatási szervet hozhat létre, 

b) döntés-előkészítő, tanácsadó, vagy ellenőrző feladattal bizottságot alakíthat, 

c) meghatározott tevékenység ellátására kormánybiztost nevezhet ki. 

 

(5) A Köztársaság Kormányának elnökét az általa kijelölt kormánytag helyettesíti. 

 

(6) A Köztársaság Kormányának tagja – a miniszterelnök iránymutatása szerint – a 

jogszabályoknak megfelelően önállóan irányítja az irányítási hatásköre alá rendelt 

szervezeteket és a közigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágát, továbbá ellátja a Köztársaság 

Kormánya által meghatározott, illetve a miniszterelnök által kijelölt feladatokat. 

 

 (7) A Köztársaság Kormányának legfeljebb tizenöt tagja lehet. 

 

 

3. §. 

 

(1) A Köztársaság Kormánya döntés-előkészítő feladattal kormánybizottságokat alakíthat a 

gazdaságpolitika, a társadalompolitika és az állampolitika általános teendőinek 

meghatározása. A kormánybizottság tagjai a feladatkörrel rendelkező miniszterek. A 

kormánybizottságot a miniszterelnök által kijelölt miniszter vezeti. 

 

(2) A Köztársaság Kormánya általános politikaiirány-meghatározó döntéseinek meghozatalára 

a kormány néhány tagjából álló kormánytanácsot hozhat létre. A kormánytanácsot a 

miniszterelnök vezeti. A kormánybizottságokat vezető miniszterek tagjai a 

kormánytanácsnak.  

 

(3) Kormányrendeletet és kormányhatározatot csak a Köztársaság Kormányának teljes ülése, 

a minisztertanács hozhat. A minisztertanácsot a miniszterelnök – vagy akadályoztatása esetén 

az általa kijelölt miniszter – vezeti. A határozatképességhez a kormánytagok kétharmadának 

jelenléte szükséges. A napirendet a miniszterelnök határozza meg. 

 

(4) Miniszteri rendeletet csak a Köztársaság Kormányának minisztérium élén álló tagja 

hozhat. 

 

4. §. 

 

(1) A Köztársaság Kormányának munkáját államtitkárok segítik. Az államtitkárok általános 

politikai vagy parlamenti államtitkárok lehetnek. Az államtitkárok száma nem haladhatja meg 

a harmincat. Parlamenti államtitkárnak csak a Köztársaság Országgyűlésének képviselője 

nevezhető ki. Képviselői mandátumának elvesztésével a parlamenti államtitkár megbízatása 

megszűnik. 

 

(2) A Köztársaság Kormányának miniszterelnöke meghatározott tevékenység ellátására 

miniszterelnöki megbízottat nevezhet ki. 

 

(3) A Köztársaság Kormányának minisztérium élén álló tagja meghatározott feladat ellátására 

miniszteri biztost nevezhet ki. 
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(4) A Köztársaság Kormánya miniszterelnökének és tagjainak jogállását, valamint az 

államtitkárok jogállását és hatáskörét külön törvény szabályozza, díjazásukról, továbbá az 

őket megillető költségtérítésekről és kedvezményekről külön törvény rendelkezik.  

 

 

5. §. 

 

(9) A Köztársaság Kormányának elnöke és tagjai – vagy akadályoztatásuk esetén az általuk 

kijelölt parlamenti államtitkárok – részt vehetnek és felszólalhatnak a Köztársaság 

Országgyűlésének plenáris és bizottsági ülésein. A Köztársaság Országgyűlésének plénuma 

vagy bizottsága a Köztársaság Kormányának miniszterelnökét vagy tagját az ülésén való 

részvételre kötelezheti. 

 

(10) A Köztársaság Kormányának elnöke és tagjai jelen lehetnek a Köztársaság 

Országtanácsának ülésein. Az ülésen való felszólalási jog gyakorlására és a Köztársaság 

Országtanácsával való általános kapcsolattartásra politikai államtitkárt kell kinevezni. 

 

 

6. §. 

 

(1) A Köztársaság Kormányának megbízatása a miniszterelnök megbízatásával kezdődik és 

szűnik meg. 

 

(2) A miniszterelnök megbízatása a kinevezésével kezdődik, és lemondásával, illetve 

választójogának elvesztésével szűnik meg. 

 

(3) A Köztársaság Kormányának elnöke lemond 

a) a Köztársaság Országgyűlése feloszlatásának kezdeményezésével, illetőleg 

b) ha a Köztársaság Országgyűlésének határozata vele szemben az összeférhetetlenséget 

megállapítja, továbbá 

c) ha a Köztársaság Országgyűlése az iránta való bizalmat megvonja, vagy nem adja meg. 

 

(4) A lemondott miniszterelnök ügyvezető kormányt vezet. 

 

(5) Az ügyvezető kormány megbízatása a Köztársaság Kormánya elnökének kinevezéséig 

tart. Az ügyvezető kormány nemzetközi szerződést nem hagyhat jóvá, és rendeletet csak 

törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben hozhat. 

 

(6) A Köztársaság Kormánya tagjának megbízatása 

a) lemondásával, 

b) felmentésével, 

c) választójogának elvesztésével, illetve 

d) a Köztársaság Kormánya megbízatásának megszűnésével 

szűnik meg. 

 

 

7.§ 

 

(1) A Köztársaság Kormányának elnökét a Köztársaság Elnöke a Köztársaság 

Országgyűlésének elnökével történő előzetes konzultáció után nevezi ki. A kinevezett 
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miniszterelnöknek a kinevezéstől számított három napon belül – indítvány formájában – a 

Köztársaság Országgyűlésétől bizalmi szavazást kell kérnie. 

 

(2) Ha a kinevezett miniszterelnök a Köztársaság Országgyűlésétől nem kap bizalmat, 

lemondását köteles benyújtania a Köztársaság Elnökének. A Köztársaság Elnöke a lemondás 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül az (1) bekezdés szerinti eljárással új 

miniszterelnököt nevez ki. A lemondott miniszterelnök az új miniszterelnök kinevezéséig 

ügyvezetőként hivatalban marad. 

 

(3) Ha a Köztársaság Országgyűlése a kinevezett miniszterelnöknek bizalmat szavaz, a 

miniszterelnököt a Köztársaság Kormánya elnökének kell tekinteni. A Köztársaság Kormánya 

elnökének megbízatása a kinevezésének napjára visszamenő hatállyal veszi kezdetét. 

 

(4) A bizalmi szavazással megerősített miniszterelnök a Köztársaság Elnöke előtt esküt tesz. 

Az esküt a Köztársaság Országgyűlésének elnöke veszi ki. 

 

(5) A Köztársaság Kormányának elnöke a sikeres bizalmi szavazást követő nyolc napon belül 

javaslatot tesz a Köztársaság Elnökének a kormány személyi összetételére, továbbá a 

kinevezését követő harminc napon belül ismerteti a Köztársaság Országgyűlése előtt a 

kormány programját. 

 

(6) A kormány miniszterei a kinevezésükkel válnak a Köztársaság Kormányának tagjaivá.  

A Köztársaság Kormányának tagjai a kinevezésükkor a Köztársaság Elnöke előtt esküt 

tesznek. Az esküt a Köztársaság Kormányának elnöke veszi ki. 

 

(7) Az ügyvezető miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti eljárással újból kinevezhető. 

 

 

8.§ 
 

(1) A Köztársaság Kormányának elnöke a megbízatásáról bármikor lemondhat. A lemondás 

érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. A lemondott miniszterelnök 

ügyvezetőként az új miniszterelnök kinevezéséig hivatalában marad. 

 

(2) A miniszterelnök lemondása és az új miniszterelnök kinevezése között – ha a Köztársaság 

Országgyűlésének megbízatása nem szűnt meg – legfeljebb nyolc nap telhet el. Ha a 

lemondás az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével összefüggésben történt, az új 

miniszterelnök kinevezéséig legfeljebb kilencven nap telhet el.  

 

(3) A Köztársaság Országgyűlése megbízatásának megszűnésekor a Köztársaság 

Kormányának elnöke köteles lemondani. Amennyiben a Köztársaság Kormányának elnöke a 

Köztársaság Országgyűlésének feloszlatására tesz javaslatot, a feloszlatásról szóló 

előterjesztéssel egyidejűleg a lemondásáról szóló nyilatkozatot is a Köztársaság Elnöke elé 

terjeszti. 

 

(4)  A Köztársaság Kormányának tagjai a megbízatásukról bármikor lemondhatnak. A 

lemondás érvényességéhez a miniszterelnök elfogadó nyilatkozata szükséges. Az elfogadó 

nyilatkozatot a lemondó nyilatkozattal együtt a Köztársaság Kormányának elnöke a lemondott 

kormánytag helyére kinevezendő új miniszter személyére történő javaslattal egyidejűleg 

terjeszti a Köztársaság Elnöke elé. A lemondott kormánytag a kormány új tagjának 
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kinevezéséig ügyvezető miniszterként jár el, de ilyen minőségében nemzetközi megállapodást 

nem köthet, és miniszteri rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, 

halaszthatatlan esetben hozhat. A Köztársaság Elnöke a Köztársaság Kormányának új tagját a 

lemondott kormánytag felmentésével egyidejűleg nevezi ki. Amennyiben a Köztársaság 

Kormányának elnöke a kormány lemondott tagjának portfólióját meg kívánja szüntetni, a 

lemondott kormánytag megbízatása a felmentéssel szűnik meg. 

 

(5) Az államtitkárok lemondásának érvényességéhez a miniszterelnök és a hatáskörük felett 

irányítási jogkörrel rendelkező miniszter elfogadó nyilatkozata is szükséges. 

 

 

9.§ 
 

(1) A Köztársaság Kormányának tevékenysége a Köztársaság Országgyűlésének bizalmán 

alapul. A Köztársaság Országgyűlése a Köztársaság Kormánya iránti bizalmát bármikor 

kifejezheti, és bármikor megvonhatja. A bizalmi kérdés tárgyalásához indítvány szükséges. 

 

(2) A Köztársaság Országgyűlésének a Köztársaság Kormánya iránti bizalma a Köztársaság 

Kormányának elnökével szemben nyilvánul meg. 

 

(3) A Köztársaság Kormányának elnöke a Köztársaság Országgyűlésétől bármikor bizalmi 

szavazást kérhet. 

 

(4) A Köztársaság Kormányának elnöke indítványozhatja, hogy a Köztársaság Kormányának 

előterjesztése feletti szavazás bizalmi szavazás legyen. 

 

(5) Bizalmatlansági indítványt a Köztársaság Országgyűlése képviselőinek legalább egyötöde 

nyújthat be. 

 

(6) Az (3), (4) és (5) bekezdés szerinti indítvány feletti szavazást országgyűlési vita előzi 

meg. A vitát legfeljebb három nap alatt le kell folytatni. 

 

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti szavazás során a Köztársaság Országgyűlése a bizalmát 

megvonja, a miniszterelnöknek le kell mondania. 

 

(8) Bizalmatlansági indítványt ugyanazon miniszterelnökkel szemben legfeljebb 

háromhavonta (három hónapon belül legfeljebb egyszer) lehet benyújtani. 

 

(9) A (6) bekezdés szerinti szavazást legkorábban az erre irányuló indítvány beterjesztésétől 

számított három nap után, legkésőbb a beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell 

megtartani. 
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I. Summary of the Research Objectives  

 

In modern constitutional democracies a constitution, in its modern sense, is an 

instrumentality whose functions include rationalizing and keeping within certain limitations 

the rule of the majority. Focusing on that function of constitutions, the dissertation examines 

the institutional foundations of constitutional democracy and, more specifically, takes a close 

look at the succession of the head of state in a constitutional law context. The dissertation 

classifies and groups democracies bearing that consideration in mind; it discusses forms of 

state, and then it reclassifies and regroups the countries concerned using forms of government 

as criteria. The dissertation presents various methods of changing the head of state in 

countries of various form of state on several continents. Eventually it turns to Hungary and 

elaborates on the rules of the change of the head of state there. At the end of the dissertation 

the author comes forwards with some institutional recommendations.  

It goes without saying that the dissertation does not aspire to cover all the countries of 

the world. When selecting certain countries and leaving out others, it seeks to offer a 

relatively exhaustive picture of the various institutional solutions. Parts of this survey might 

offer new information while other parts are likely to shed new light to known facts. One of the 

dissertation’s aims is to draw general conclusions from the best practices and lay ground for 

their practical utilization by framers of constitutions in the future.  

The dissertation consists of three major units. The first unit – in other words, the two 

opening parts of the dissertation – consists of a theoretical introduction. It clarifies certain 

fundamental issues of legal theory and constitutional law, in particular, problems of 

dogmatics and shedding light on key concepts. The third and fourth parts of the dissertation – 

the second unit – describe the ways in which the head of state is changed in certain countries 

of the world – in some places also adding theoretical commentaries – offering primary 

information about said countries. Finally, the fifth part of the dissertation – which forms the 

third unit – presents the currently valid rules that are applied in Hungary for the change of the 

head of state. This part also includes information on the historical roots of Hungary’s present 

practice in changing the head of state. The three units apply three different approaches: 

theoretical, historical and legal. To help the better understanding of constitutional democracy, 

effort is made throughout the dissertation to clarify the meaning of the concepts mentioned 

and be consistent in the technical language used.  
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II. Summary of the Research and Analyses Done; the Methods of Analysis 

 

Starting by an analysis of the political constitution, the dissertation addresses its 

objects in five parts. In the first part it examines those concepts of constitutional democracy 

that have relevance for the political constitution. In the second part it takes a look at concepts 

that matter from the viewpoint of the form of government. In the third part it discusses the 

change of the head of state in some monarchies of the world. In the fourth part the focus is on 

the practice of change of the head of state in the southern part of the vast American continent. 

Finally, the fifth part puts Hungary in the spotlight and gives brief information about the 

history, legal norms and political practice of the change of the head of state in this country.  

As far as the terminology of the dissertation is concerned, it calls its central theme as 

change of the head of state. The technical term is supposed to include both succession by 

inheritance, which as a rule marks monarchic states, and the institution of election, which as a 

rule characterizes republics. At the same time the term is supposed to leave the door open for 

countries to arrange the change of the head of state the other way round.  

The dissertation focuses on the very moment of the transfer of power: when a former 

head of state is replaced by a new one. That stage is the most intriguing element of the so-

called political constitution. Indeed, arranging that moment (and for that matter, the transfer 

of all the other offices that belong to the domain of public law) is the raison d’etre of political 

constitution. That is because the political constitution answers the question of “who and 

when” should govern (be on the throne, lead the country, serve the nation and so on). That is 

to say, it is supposed to offer an answer to the question how long the term of service for a 

person in a given position should be – in a constitutional democracy.  

In the case of monarchies a person often finds himself/herself in the position of heir to 

the throne right on the day of his/her birth – either spontaneously or pursuant to the 

constitution. Often that person holds the title of the head of state – or for that matter heir to 

the throne – down to the moment of his/her death. In the case of republics, the mandate of the 

head of state lasts for a specific period of time – defined in years, months and days. In most 

cases that period may be extended only once by another period of the same length. Once that 

second period has elapsed, a new head of state is inaugurated. In the case of republics the 

most common method of selecting a new head of state – or selecting the old one once again – 

is election. Election may be direct, indirect, quasi-direct or direct in appearance only. In some 

cases the new president get selected but not by election after all.  
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The dissertation presents a selection of the considerable number of election methods. 

Most importantly it seeks to deduce some sort of a system from the tangle of various 

practices. A system may only identified if special attention is paid to the nuances of the 

various electoral solutions.  

The dissertation makes it a point to find the differences between the various 

constitutions, forms of state and government; furthermore, it seeks to take into consideration 

the special characteristics of the countries concerned. Effort is made to draw general lessons 

from the constitutional rules that have many shared elements. Both the laws and contingencies 

behind those constitutional rules need to be borne in mind. Then and only then can the 

achievements that embody the most conspicuous and useful fruits of Western political 

thinking make their beneficial effects felt. Those achievements might also be called as the 

“beauty of discourse on power.” Alternatively, as in most cases it is referred to methods of 

keeping power within certain limitations, those achievements might also be called as the 

“pleasure of structured and public discourse on the constitution,” that is to say, calling it as 

the “love of a theoretical analysis of public law.”  

A precondition for finding pleasure in the scientific discussion of those achievements 

is a tradition of political philosophy that has entered the third millennium of its history. 

Presently we are witnessing a renaissance of that political philosophy. Using the terminology 

of John Rawls, a modern version of that philosophy is the theory of constitutional democracy 

 (John Rawls: Political Liberalism. New York, 1993, XXXVII, p. 135.) Hence it follows that 

– before zooming in on certain manifestations of theory in some countries and in Hungary – 

the dissertation approaches its strictly defined object starting out from a broader perspective: 

the theory of constitutional democracy.  

In numerous places the dissertation employs the method of comparison yet its 

approach is first and foremost historical and it focuses on public-law considerations. That 

approach is the most conspicuous in the last part. The first, theoretical, third of the 

dissertation, and its second third, which is practical and historical in nature, serve as the 

antecedents for the final third.  
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III. Summary of the Research Findings. Opportunities for Utilizing the Findings 
 

The dissertation, whose structure has been introduced above, critically evaluates or 

challenges the ways several terms are used. It collates widely used names of forms of state 

and systems of government and calls into question whether or not the use of those terms helps 

the identification of the forms of government concerned. The dissertation concludes that some 

terms – widely used as they are – do not serve the general scientific endeavour to clarify said 

concepts. For that reason their use needs to be reconsidered or the terms need to be augmented 

or discarded altogether because their use is not adequately justified.  

 The dissertation follows the changes throughout history in the meaning of the concept 

of form of state and why and how at times that concept had several parallel interpretations. 

Alternative names of various systems of government are discussed. Eventually the 

dissertation settles at the current, established scientific terminology and its conclusions are 

based on the mainstream, well-known definitions.  

In the dissertation’s interpretation “form of state” does not mean either a political 

system or a form of good or bad governance. Instead, it refers to that characteristic of the head 

of state’s exercise of power that differentiates between crowned and not crowned heads of 

state. Consequently, it establishes merely two forms of state (obviously in an untold number 

of varieties): monarchy and republic.  

The dissertation defines “form of government” as a system of government. It means a 

dynamic mechanism that can be seen in the interplay of state organs that carry out governance 

in its broadest sense and – where conditions are democratic – check on one another’s 

activities in an asymmetrical way. Using those criteria, the dissertation differentiates two 

main categories of form of government: parliamentary system and presidential system. The 

two have numerous transitional forms (first of all, the so-called semi-presidential model) and 

some examples that resist categorization and therefore require discussion under a separate 

heading (for example, the Swiss model).  

When elaborating those definitions the dissertation does not come up with any 

extraordinary statements. It uses the widely accepted meaning of the concepts concerned and 

forgoes proposing any amendment of the common definitions of the concepts concerned. 

However, as the concepts of “form of state” and “form of government” are often confused, 
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there have been widespread inconsistencies in their differentiation. For that reason the 

dissertation proposes to fine-tune those categories.  

 The dissertation takes a stand about the question whether in parliamentary systems the 

head of state is the head of the executive branch or of the state (the latter including each of the 

branches of power or, conversely, none of them). The model that Benjamin Constant created 

can be rephrased in present-day terminology as follows: though historically all power was 

concentrated in the monarch’s hand, with the emergence of the parliamentary system, 

legislative and judiciary power shifted from the head of state and transferred to the parliament 

and the independent courts. The heads of state managed to retain power most efficiently and 

for the longest period relative to the executive branch. However, in the 19th century, when 

parliaments obtained a stronger say, and due to changes in public law in the course of the 20th 

century, there too the grip of heads of state on the executive power weakened. Eventually the 

heads of state found themselves, so to say, “in the middle,” that is, at the top of the three 

classic branches of power; without interfering in the day-to-day operation of any of them and 

having a position in which they “reign but do not govern.” The dissertation portrays heads of 

state in that very position.  

 The dissertation squarely addresses the problems of parliamentarism in Hungary. The 

Hungarian form of government has several particular features, which can apparently be 

understood only upon studying Hungary’s recent history. The Hungarian system shares some 

traits with the typical form of government of other Central European post-communist 

countries: the quasi-parliamentary model. In sum, the Hungarian parliamentarism is a sui 

generis parliamentary system, which is to be interpreted the most effectively in light of its 

own venerable history of parliamentarism. From that point of view Hungary is in a special 

situation for its respectable parliamentary traditions, which are unique by comparison either 

with the countries of the region or for that matter the more advanced countries of the entire 

continent. It is on the basis of those venerable traditions that one can express optimism about 

the odds that the Hungarian form of government can be renewed. 

Such renewal could be begun by reconsidering the powers of the head of state. Among 

the articles referring to the head of state in the Hungarian Fundamental Law (that is, 

constitution) there is a terse one that provides for a rare method of the election of the head of 

state and there is a detailed list of his/her powers. That list includes powers that are “odd men 

out” in such a list of the rights of the head of a state with a parliamentary system. By contrast, 

some powers that could have a strong justification for being there are conspicuously absent 

(or are present in part only). Examples for the first are the right of the head of state to 
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introduce a bill to parliament and to speak in the House. Examples for the latter include the 

right to appoint the head of government or dissolve the parliament. As for the first one: it is 

absent from the Hungarian constitution altogether; and as for the latter, it is so heavily 

restricted by caveats that in practice it can never be exercised (or when it could be, it would 

not be advisable).  

Discussing the history of changes of the head of state in Hungary, the dissertation 

makes an emphatic reference to the traditions of Hungary’s so-called historical constitution. It 

is from that perspective that the dissertation evaluates the first attempt at changing the form of 

state, which – if it had been valid and effective – would have involved the transformation of 

the method of changing the head of state. That attempt was the first noteworthy effort at 

supplanting the former practice of changing the head of state with a new one – even though 

that former practice had evolved step by step, throughout centuries, and it excelled by its 

stability, organic and entrenched character. The dissertation assesses each Hungarian attempt 

at changing the form of state from that perspective, and it stresses the criteria for validity.  

 When appraising the currently valid rules for the change of the head of state in 

Hungary, the dissertation first emphasizes the historical and linguistic interpretations. It will 

be recalled that, pursuant to Hungary’s Fundamental Law, the election of the president of 

Hungary may occur in two rounds at the most. It appears to be appropriate and desirable that 

the president should be elected already in the first round. It is an equally commendable 

endeavour that – if the first round is not successful – the president should be elected in the 

second round. There are conspicuous differences in the philosophy, logic, aims and character 

of the two rounds of election.  

The differences stem from the fact that in the first round the Fundamental Law aims at 

ensuring the candidate’s broadest possible popular support, that is, legitimacy. By contrast, in 

the second round, the primary aim is to ensure the validity of election. The two lines of logic 

require rules of a different character. As for the first round, the overriding consideration is that 

to be elected, the candidate needs to obtain the highest possible number of votes. However, 

when modelling the second round, the goal is that even the lowest possible number of votes 

should be sufficient for the election to pass. Hence it follows that in the first round the 

successful election requires the affirmative vote of two thirds of the Members of Parliament. 

In the second round even a relative majority does the job. Several objections of principle and 

practice can be raised concerning the rules that cover the two rounds, especially as for the 

quorum, validity and effectiveness. The dissertation takes a clear-cut position concerning all 

of those issues. 
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