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08 A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása

D9:;9<=>9? az önálló politikai rendszerként azonosított „@AB:CEC köztársaság” leírására, 

előzményétől, a „@9EEC köztársaságtól” való megkülönböztetéséreF az új köztársaság 

rendszerkritikai dilemmái ismertetésére és a berendezkedés modellértékének 

vizsgálatára törekszikG
1989. október 7Hén az NDK még a szokásos katonai díszszemlével ünnepelte 

fennállásának 40. évfordulóját, s sokak számára a gerontokratikus elitje által dominált 

diktatúra, dacára a válságjeleknek és a középHeurópai reformoknak, öröknek tűnt. Egy 

év sem telt el és 1990. október 3Hán a korábbi KeletHNémetországból az újraegyesült 

Németország keleti tartományai lettek. De az újraegyesítés nemcsak a keleti, hanem a 

nyugati tartományokat is megváltoztatta. Egy új Németország, a @9EEC helyén a @AB:CEC
Iöztársaság is ekkor született meg.

Az újraegyesített Németország sok változáson ment keresztül, politikai rendszere, 

társadalma és nemzetközi szerepfelfogása is átalakult. Alig negyed évszázad múltán a 

kritikus délHeurópai sajtó már „Negyedik Birodalomként”J emlegette az országot. 1990H
ben hasonló vád legfeljebb egyHkét gyanakvó kormányfő félelmei között fogalmazódott 

?A;G
D9:;9<=>9? = @AB:CEC köztársaság első negyed évszázadával foglalkozik, s hat választási 

ciklus folyamatait vizsgálja, 1990 és 2013 között. Már maga a @AB:CEC köztársaság 

kialakulásának pontos leírása is vitatott. Az újraegyesítés mellett voltak alternatív 

elképzelések a kettős államiságtól a keletnémet különleges státuszig, amelyek 

megőrizhették volna a @9EEC köztársaságot. Az újraegyesítés magasztos fogalmának 

valódi jelentéséről azonban a kezdetek óta éles vita folyik a német nyilvánosságban. 

Legalább négy tézis ismert arról, hogyan is kellene leírni az egyesülés valódi jelentését.  

A „dualizációs elmélet” szerint a látszólagos összeolvadás ellenére a keleti és nyugati 

különállás állandósult a @AB:CEC köztársaságban, a „gyarmatosítás tézise” szerint a 

nyugatnémetek hegemón módon birtokba vették a keleti tartományokat. Ennél 

K „Quarto Reich”, in: Il Giornale 24, 2012. augusztus 3., wwwLMNOMPQRSNULMVWRUwsWquSQVPXQUMchXYZ[\\YLhV]N (letöltve: 2013. július 30.)

http://www.ilgiornale.it/news/quarto-reich-827668.html
http://www.ilgiornale.it/news/quarto-reich-827668.html
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óvatosabban fogalmaz az „alkalmazkodás elmélete”, amely szerint a keletiek 

folyamatos konvergálása zajlik nyugat felé, illetve az „átalakulás tézise”, amely arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy az újraegyesítéssel valójában a teljes szövetségi köztársaság, 

azaz a régi _`ffj pöztársaság is átalakul. v`x{`|}~`� nem az újraegyesítés értékelésére 

fókuszál, de több helyen értékeli az újraegyesítés hatását, s ennek során az „átalakulás 

téziséből” indul ki.

� változás ténye nehezen cáfolható, a dolgozat kereteit azonban túlfeszíte~~� �`xf}� �}
minden területre kiható minden társadalmi�gazdasági folyamatot elemeznénk. Mivel a 

figyelmünk elsősorban a politikai rendszerre irányul, nem szólhat~unk olyan lényeges 

�áltozásokról, mint a bevándorlás, a szekularizáció vagy a gazdasági szerkezetváltás. A 

politikai rendszer átalakulásakor négy hatás, az újraegyesítés, az európaizáció, a 

politikai reformok és a társadalmi�gazdasági modernizáció érvényesülését vizsgáljuk.

�utatásom első részében a régi és az új német politikai rendszert, azon belül is a 

hasonlóságok ellenére is regisztrálható változásokat vizsgáltam. 

Ezt követően, a második részben, az új, _��xjfj köztársaság rendszerének működésével 

kapcsolatos dilemmákat azonosítottam. Minden ország – legyen bár a legirigyeltebb 

politikai rendszerről is szó – politikatudománya hosszú megfigyeléssel és a tudományos 

iskolák közötti vitával, de azonosít gyengeségeket az adott politikai berendezkedésben 

j�� Így van ez a _��xjfj köztársaság esetében is, ugyanakkor a vitatott elemek bemutatása 

f�� ��x�f~j }|~� �`{� } német rendszer f� x�ff� képes a felmerülő hibák, diszfunkciók 

és az ezekről szóló dilemmák kezelésére� � _��xjfj köztársaság, nehézségei ellenére is�
innovatív politjp}j ��f��|���
Végül harmadikként a régi�új politikai rendszer modelljellegét vizsgálta�� }|~ p�~}~�}�
hogy szolgált�e és szolgálhat�e más országok számára mintaként a német politikai 

rendszer. Ennek során két esettanulmánnyal, a magyar demokratikus átmene~_�f�
valamint az Európai Unió alkotmánypolitikai vitáiban mutatom be a „német modell” 

szerepét. Noha Magyarország számára a rendszerváltozás demokráciaimportja során a 

„nyugati”, elsősorban a német politikai rendszer nélkülözhetetlen mintául szolgált, e 

�olitikai rendszerek működésének alapos elemzése, előnyeinek és hátrányainak 
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ismertetése egyes intézményeik átvételekor elmaradt. Utólag ehhez is hozzá szeretne 

járulni a ���������
Joggal vethető fel a kérdés, miért választott a dolgozat ilyen átfogó témát vizsgálata 

tárgyának, ahelyett, hogy valamely jelenség vagy intézmény alapos feltérképezésére 

vállalkozott volna. A témaválasztásról hozott döntésemben alapvetően három szempont 

játszott közre. Arra törekedtem, hogy dolgozatommal hozzájáruljak a magyar mod���
külső tanulságok szerinti értékeléséhez, hogy az egyre fontosabb, de magyar nyelven 

alig tárgyalt német politikai rendszer működését bemutatassam, valamint a német 

politikai nyelv részlegesen, valódi jelentésük nélkül a magyar nyelvbe átvett kifejezése��
pontosabban körülírjam. Ehhez a ������� köztársaság átfogó bemutatására volt szükség, 

s nemcsak valamely részletének tanulmányozására.

� magyar nyelvű politikatudományban – Kiss J. László munkásságától eltekintve –

nehéz a német politikai rendszer működését alaposan vizsgáló szakirodalmat találni. 

Természetesen a német modell működésének minden szempontra kiterjedő, 

tankönyvszerű leírására mi sem törekedtünk, inkább kiválasztott jelenségeinek alapos 

tanulmányozása volt a célunk, az 1990 és 2013 közötti h�� ����������  �¡�¢£����
A dolgozat elsősorban az intézményi dimenzióra koncentrál, de ahol szükségesnek 

láttuk, ott a történelmi¤kulturális háttér bemutatására is törekszünk. A múlt, elsősorban a 

nemzetiszocialista múlt feldolgozásával máig aktívan foglalkozó német közélet 

bemutatásakor ez elkerülhetetlen. Kutatásunk során mind a német politikatudomány 

alapirodalmát, mind a legújabb kutatásokat és felvetéseket tartalmazó tanulmányokat 

felhasználtunk. Mivel a szerző egyfajta „tudományos hobbiként” napi rendszerességgel 

követi a német politikai eseményeket, számos eredeti forrásra, újságcikkre és politikai 

nyilatkozatra is hivatkozunk a folyamatok minél alaposabb bemutatása érdekében.
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¦§ Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása, a feldolgozás módszerei

¨©ª A kutatási kérdés«¬ tézisek

A kutatás során három tézist fogalmaztunk meg a ®¯°±²³² köztársasággal kapcsolatban. 

Mindhárom kiinduló feltételezés általános jellegű, de alapos vizsgálatot igényelt 

igazolásuk vagy cáfolatuk. Éppen ezért ezek kifejtésére köré épült a teljes dolgozat is.

Első tézisünk az volt, hogy az 1990 után kialakult ®¯°±²³² köztársaság alapvetően 

különbözik a ®´³³² köztársaságtól és ezért önálló politikai rendszerként elemezhetőµ
Minden egyes önálló politikai rendszer határmegvonása szükségszerűen vitatható, de a 

német politikai rendszer felgyorsuló átalakulása az újraegyesítés után nehezen vonható 

kétségbe. Kérdés volt, hogy a létrejött politikai rendszer átalakulása meghaladja¶¯ ¯·¸
kormányváltás vagy a külső gazdasági környezet hatására bekövetkező, szokásos 

változásokat. Természetesen az előre tudható volt, hogy ¹ ®¯°±²³² köztársaság nem a 

bonni rendszer antitézise, sokkal inkább szerves továbbfejlődése. Az alkotmányos 

rendszer alapjai nem alakultak át, a parlamentáris berendezkedés érintetlen maradt. De 

egy politikai rendszer jellemzése nem azonos az alkotmányos berendezkedéssel, hanem 

érinti a pártrendszert, a választói magatartást vagy éppen az állam nemzetközi 

szerepfelfogását is.

A dolgozat második tézise szerint a létrejövő ®¯°±²³² köztársaság politikai rendszere 

közel sem hibátlan, de a felmerülő problémákat – röv²º »¹·y hosszú távon – képes 

¼¯½¯±³²µ Ezen előfeltevés szerint kimutathatóak a kívülről sokszor csodált német 

politikai rendszer működésében is diszfunkciók, de azok nem bénítják ¾¯· ¹ °¯³º¿½¯°
működését. A berlini köztársaság – tézisünk szerint – ¾²³º¯³ ³ehézsége ellenére 

innovatív politikai rendszer.

Végül harmadik tézisünk arról szólt, hogy a ®¯°±²³² köztársaság ugyan a történelmi 

előzmények miatt egyedi politikai berendezkedés, mégis modellértékű. Ahogy a közép¶
európai átmenetben referenciának számított, úgy az európai integráció ideális 

modelljének keresésekor, illetve az Európai Unió fejlődése során is igazolható egyfajta 

tanulási folyamatµ Túlzás lenne azt állítani, hogy a magyar politikai rendszer vagy az 
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európai integráció „németté” vált volna, de – tézisünk szerint – igazolható a ÁÂÃÃÄ és a 

ÁÅÆÇÄÃÄ köztársaság hatása e politikai rendszerek fejlődésére.

ÈÉÈ A feldolgozás módszerei

Ê tézisek vizsgálatához megpróbáltam a magyar, német és angol nyelvű szakirodalmat 

feltérképezni. Túlnyomórészt német nyelvű forrás állt rendelkezésemre. Ahogy 

kutatásom rövid összefoglalásában már említettem, személyes érdeklődésemnek 

köszönhetően már évek óta gyűjtöttem a tézisekkel kapcsolatos politikusi 

nyilatkozatokat, beszédeket, statisztikákat vagy éppen újsághíreket. Ezekkel próbáltam 

a szakirodalmi hivatkozásokat minden esetben színesebbé tenni.

Ê ÁÅÆÇÄÃÄ köztársaság önálló, a ÁÂÃÃÄ köztársaságtól megkülönböztethető jellegére 

William E. Paterson (2000) tanulmánya hívta fel a figyelmemet. Kutatásaim azonban az

általa felvázoltaknál sokkal szélesebb körre terjedtek ki. A politikai intézmények 

változásËÄÃËÌ feltérképezésében sokat segítettek a Bundestag (parlament) adatbankja, 

ÍËÇËÎÄÃÏ ÐÂÇÌÅÆ ÑÒÓÓÅ ÔÕÖ×ÖØ kormánytanácsos könyve, akinek egyetemi óráira ÄÓ
járhattam nagyjából tíz évvel ezelőtt a berlini Humboldt EgyetemenÙ
Ê föderalizmus változásainak azonosításához először a magyar politikatudomány által 

kevéssé tárgyalt föderális politikai rendszert kellet bemutatnom. Egy unitárius állam, 

amilyen Magyarország, politikatudománya érthetően keveset foglalkozik ezzel a 

jelenséggel. A vizsgálat során Fritz W. Scharpf ÔÕÖÖÚÛ ÕÖÖÜØ ÄÝÅÞËßË ÄÓ ÄÓÎÅÆÏ
tanulmányait, valamint az elmúlt évtizedben lezajlott két föderalizmusreform 

dokumentumait használtam fel.

Êß Alaptörvény változásánál az egyes módosítások hátterét vázoltam fel, elemezve a 

parlamenti szavazások eredményét is. A ÁÅÆÇÄÃÄ köztársaságot sokan konszenzuális 

demokráciának nevezik, ez nem jelenti azt, hogy ne volnának viták, vagy az egyes 

döntéseknek ne ÍÂÇÃË ÌÆÄÏÄÌËÄ ÆÅàÅpciója. Az Alaptörvény változásainak bemutatásakor 

ÅßÅÌÅÏ ÄÓ ÅÇÅÎÅßÏÅÎÙ
Ê pártoká és pártrendszerek bemutatásakor az egyes pártokat elemző szakirodalmon túl 

elsősorban âÓÌËÆ ãÄÅÝÅÆÎËäÅÆ ÔÕÖ×ÕØ párttagságról szóló, minden évben publikált 

kutatásait használtam fel. A választási magatartás és eredmények tanulmányozásakor 
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pedig a szövetségi választási vezető, a æçèéêëìíîïïêðñêò elsődleges forrását használtam. 

ó német politikai rendszer előnye, hogy minden választás során készül egy nagymintás 

állami kutatás, így nemcsak a választási eredmények területi megoszlása, de azok 

demográfiai jellemzői is tanulmányozhatóak.

Végül az első tézis ellenőrzésekor a németek nemzetközi szerepfelfogásának változását 

ðë êïêôêõñêô, amelyben nagy segítséget nyújtott öðëë ÷ø László ôíùúíò èúêïûêè ðë
elérhető munkássága (2011).

ó üêòïðèð köztársaság működésével kapcsolatos dilemmák azonosítása során a 

politikatudományi tudományos szakirodalom napirendjét és a politikai napirendet is 

vizsgáltam, mindkét forrás rendszeres követőjeként. A „szolidaritás túlfeszítése” című 

alfejezet például a bajor államkormány alkotmánybírósági beadványa miatt született, 

amelyben a szabadállami jellegüket előszeretettel hangsúlyozó bajorok megtámadták a 

számukra egyre nagyobb ñêòîêñ jelentő, a tartományok között az évtizedek során 

kialakult „pénzügyi kiegyenlítés” rendszerét. A rendkívül bonyolult és sok tekintetben 

igazságtalan rendszert ebből kiindulva próbáltam felvázolni.

A „kancellárdemokrácia merevségére” a 2005ýös előrehozott választás irányította rá a 

figyelmemet, amelyet a Bundestag gyakornokaként személyesen is megélhettem. A 

precedens folytán – valójában már a harmadik eset volt 1949 óta, hogy í þíòïíôêèñ
feloszlatása érdekében egy kancellár tudatosan és így színlelten êïûêëõñêññê í üðõíïôð
szavazást – ma már kiterjedt irodalma van a þíòïíôêèñýfeloszlatás tilalmánakÿ íôêïú
egyre inkább az intézmény gondjait is górcső alá veszi.

A „reformképesség korlátai” című részben a szociáldemokrataýzöld szövetségi kormány 

reformprogramjának, az Agenda 2010ýnek az elbukásán mutatom be, hogy a 

kormánypárti frakciók milyen komoly ellenállást tudnak gyakorolni a német politikai 

òêèéëõêòüêèø Tëêüêïðë (����) èúoôán azonban vétóhatalomnak tekinthető a 

döntéshozatali rendszerben nemcsak a mindenkori frakció, de a tartományi kormányok 

gyűlése (Bundesrat) vagy az alkotmánybíróság is.

A választási rendszer torzításáról szóló rész – amelyet az innovatív üêòïðèð köztársaság 

2013 tavaszán már feloldott – í választási eredmények elemzéséből indul ki. Ezek 
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alapján kimutatható, hogy a 2���-es évek összes szövetségi kormánykoalíciója ennek a 

nagypártokat jutalmazó jelenségnek köszönhette a parlamenti kancellártöbbségét, amely

akár a kormánytöbbségek legitimitását is megkérdőjelezhetővé teszi.

A demokráciadeficittel a német nyelven elterjedt önkritikus, azaz a berlini köztársaság 

rendszerkritikáját nyújtó szakirodalom ��abermas 19��� segítségével foglalkoztam. Az 

átfogó, kapitalizmus- és parlamentarizmuskritikáktól így jutottam el a közvetlen 

demokrácia korlátaihoz. Ez utóbbit a tartományi választási szabályok, eredmények és 

reformtervek segítségével törekedtem bemutatni.

Végül a b�nni és a berlini köztársaság modelljellegének vizsgálatakor a magyar 

esettanulmányban a rendszerváltók politikai csoportjának életrajzai, az akkori 

diskurzusok (a NEKA vitái) és visszaemlékezések (Sólyom László és Kulcsár Kálmán�,

valamint a történtek tudományos feldolgozása (Bihari Mihály és Bozóki András�

alapján próbáltam a német berendezkedés hatását azonosítani. A két modell 

hasonlóságai és különbségei felvázolására rendelkezésemre állt a két ország politikai 

rendszerének kiterjedt szakirodalma is. Ezzel szemben a német és az európai politikai 

ren	szer neoinstitucionalista szemléletű összevetésekor – Navracsics 
ib�r �199��

nyomán – saját kútfőre kellett hagyatkozni, a két politikai berendezkedést leíró irodalom 

összevetésével és újrahasznosításával.
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3� Tudományos eredmények és hasznosítási lehetőségeik

��� Eredmények: � ������� köztársaság különbözik a ����� köztársaságtól

A politikai rendszer alapvető átalakulásáról szóló tézis igazolódott. � ����� �

köztársaság ugyan alapvetően különbözik, de mégsem minden tekintetben más, mint a 

�!  � köztársaság volt. Talán az átalakulást legjobban az szemlélteti, hogy a kifejezéstől 

" k#$"�%!& weimari előzmények és Berlin birodalmi múltja miatt kezdetben óvó 

politikusok, mint a jelenlegi pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble, is szívesen 

használják ma már ezt az öndefiníciót. �z átalakult politikai rendszerben legkevésbé 

talán a közjogi intézményrendszer változott. 'ermészetesen még az újraegyesítés során 

kibővítették a �!  � köztársaság intézményéit, helyet adva benne a sebtében összerakott 

új tartományoknak és rendezve azok igazságos szavazati súlyát, kivételes 

vétólehetőségét. A kutatás során regisztráltuk, hogy az intézmények között csak a 

Kancellári Hivatal továbberősödése szembeötlő, amely a Maastrichti és a Lisszaboni 

Szerződésekkel párhuzamosan, az Európai Tanács megnövekvő súlyára vezethető 

*�&&+". / 0����tt csupán a nemzetközi trendekbe illeszkedően a női képviselők 

arányának emelkedése tűnik változásnak, amely azonban inkább áttételesen, a női 

egyenjogúság kiemelt témává válásával befolyásolta a ����� � köztársaságot és annak 

napirendjén szereplő vitákat. Érdekes volt megfigyelni azt is, hogy a bonni és a berlini 

rendszer alkotmánybíróságának összetétele és ezért feltételezhetően gondolkodásmódja 

között milyen erős a folytonosság. Noha az alkotmánybíróság szerepe " ����� �

köztársaságban tovább nőtt – az Alaptörvény bővítése számos kérdést emelt az 

alkotmánypolitika tárgykörébe –, abból mind máig hiányoznak a keletnémet múltú 

alkotmánybírák.

Fontos újdonsága volt a ����� � köztársaságnak a föderalizmusreform kísérl�t�4 "0��5 "+

értelmiségi viták nagy ívű terveitől ugyan elmaradt, de a Bundestag és a Bundesrat 

együttdöntésének folyamatosan erősödő kényszerét a parlamenti statisztikák szerint 

sikerrel fékezte meg. Szintén a föderalizmusreform sikere, hogy a tartományok &+���p�

megnövekedett, akár a hatásköreikről, akár a 38. alkotmánymódosításban rögzített, az 

Európai Unió előtti képviseleti jogukról (a Tanács tartományi hatásköröket érintő 

kérdéseiben) legyen szó. Természetesen a fenti változások nem vezettek a brit 
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7endszerhez vagy az olasz föderalizmushoz hasonló devolúcióhoz. A 

föderalizmusreform félsikere mögött a 8;7<=>= köztársaság egyik gyenge pontja is 

láthatóvá vált: a folyamatos konszenzuskényszer. Szinte kódolva volt a rendszerbe az 

eredmény, hiszen a ?@jd ?inden tartományt és intézményt képviselő résztvevők nagy 

konszenzusával kívánták a konszenzuskényszert enyhíteni. Végül nem meglepő módon 

a rendszer szempontjából fontos átalakítások születtek, de @ 7;>dBC;7 ?@g@ >;? @<@DF<G

át.

A leglátványosabb átalakulás 1990 után a pártrendszerben következett be. A 8H>>=

köztársaság kétI vagy két és fél szereplős pártrendszere helyére a 8;7<=>= köztársaság 

ötpárti pluralizmusa lépett. J szövetségi szinten 1949Iben kialakított képviseleti 

demokrácia monopóliuma (a közvetlen demokrácia hiánya) a pártoknak továbbra is 

kiemelkedő helyet biztosít a német politikai rendszerben, így a 8;7<=>= köztársaság is 

tekinthető a „pártok államának”K

Lemcsak a pártok száma, de a pártok maguk is átalakultak. Részletesen elemeztük, 

hHgM @ ODU tagjainak közel 40 százalékát elvesztette az újraegyesítéssel bővült 

Németországban, míg az SPD tagsága majdnem megfeleződött, amely elsősorban a 

párttagságból származó társadalmi előnyök csökkenésére vezethető vissza. Egyedül a 

PQIas években felbukkant Zöldek amúgy alacsony tagsága maradt változatlan a 8;7<=>=

köztársaságban is. A választók életkori jellegzetességei közül ki kell emelni a CDUI8@>

az idősek és Zöldek körében a 45 év alattiak felülreprezentáltságát. Ezzel szemben az 

SPD a korosztályok körében egyenletesnek, de a korábbi néppárti jellegéhez képest 

egyenletesen alacsonynak tűnik. Szintén fontos különbség a pártok tartalmi átalakulása, 

a Helmut Kohl utáni CDU „szociáldemokratizálódását”, valamint a baloldali spektrum 

szétforgácsolódása (SPD, Zöldek, Baloldal, Kalózpárt). Utóbbi érdekes mód azonban 

elősegítette a CDU és az SPD közös kormányzását, mivel csökkentette a nagykoalíció 

akadályának számító tartalmi különbségeket. Megfigyelhető az is, hogy a 8;7<=>=

köztársaság pártrendszerének törésvonalai egyre inkább a két „néppárt” (CDU/CSU és 

SPD), valamint a többi párt között, s nem a kettőjük határán húzódnak. E néppártok 

továbbra is meghatározó elemei a német politikai rendszernek, a publicisztikákban 

sokszor megfogalmazott válságuk ellenére átalakultak, de léteznek. A várakozásokkal 

ellentétben a „keletInyugat” ellentét közel sem olyan erős meghatározó eleme bő két 
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évtizeddel a német újraegyesítés után a UVWXYZY köztársaságnak, mint azt sokan 

gondolják. 2009[ben például a „nyugatnémet” pártok régi és új tartományok közötti 

listás eredménykülönbsége csak 4[5 százalékpont volt. Egyedül a Baloldal tűnik 

továbbra is regionális pártnak, amely keleten 18 százalékponttal többet szerzett, mint 

Z\]^_`fZq

Végül a UVWXYZY köztársaság újszerűségét hivatott bizonyítani az ország átalakult 

nemzetközi szerepfelfogása Yx. Ugyan a vizsgált első hat parlamenti ciklus időszakán túl 

nyúlik, mégis röviden összefoglalja a lényeget Joachim Gauck szövetségi elnök 2014. 

januári beszéde a németek katonai szerepvállalásáról{ _|VX\ _ UfZZY köztársaságban, a 

belföldi és nemzetközi konszenzus értelmében, még elképzelhetetlen lett volna. Az 

államfő szerint „Németország sem elvből nemet, sem reflexszerűen igent nem mondhat” 

a Bundeswehr bevetésére külföldön. Ezt tükrözi a koszovói, majd az afganisztáni 

szerepvállalás is. Mindazonáltal a UVWXYZY köztársaság is megmaradt civil hatalomnak, 

amely az Európa[politikában – belföldi kritikák és külföldi támogatás mellett – V^\WV

jelentősebb, vezető szerepet tölt be.

}~� Eredmények: a ������� köztársaság nem tökéletes politikai rendszer, de 

innovatív

Alapvetően öt terület vizsgálatával bizonyítottuk, hogy a UVWXYZY köztársaság működését 

számos nehézség övezi, amelyeket több[�V�VxVUU xY�VWWVX `]� �x_� �V�VXZYq �

„kancellárdemokrácia merevsége” címen arra a csak elvileg létező helyzetre hívtuk fel a 

figyelmet, hogy a kancellár központi szerepére épülő politikai rendszVW ZV| `]�Z_ |Y`

kezdeni egy politikailag gyenge kancellárral, ha pozitív többség híján nem tudná más 

kancellárra cserélni. Egy technokrata, válságkezelő kancellár – az intézményes előnyök 

ellenére – könnyen megismerné a kormányozhatóság korlátait, mert miZYx�`VWVY �_^\ _�

őt támogató frakciók közel sem követnék úgy az akaratát, mint azt egy politikus 

kancellár esetében tex�Y�. Ebben az esetben a kancellárt erősítő konstruktív 

bizalmatlanság és a parlament[feloszlatás tilalma akár a szükséges megújulás korlátja is 

lehet. Mivel a kancellár nem rendelkezik a végső fegyelmező eszközzel, a Bundestag 

feloszlatásának jogával (és az államfő is csak nagyon kivételes esetben), erős 

pozíciójában a hatalomgyakorláshoz és a döntésképességhez más eszközöket kell 
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használn��� � ������� köztársaságban Angela Merkel nevéhez kötődik a döntések 

halogatásával, a kivárással is erős kancellár modellje, amely módszer � �����������

kormányfők problémájára is megoldást kínálhat, bizonyítva a berlini rendszer innovatív 

képességét.

���ntén bemutattuk a „reformképesség korlátait”, amely a ������� köztársaság 

megújulásának akadályait jelenti. A kormánypárti frakció ellenállása – ����� �� ��

„Agenda 2010” reformok kapcsán történt – más országok politikai rendszerében is 

természetes. A német rendszer sajátja azonban az alkotmánybíróság kiemelt, 

vétójátékos szerepe, valamint a tartományi kormányok képviselőiből álló Bundesrat 

abszolút többségének nélkülözhetetlen támogatása a törvények 30 40 százalékában. A 

reformképesség korlátait bizonyítja az is, hogy az utóbbi előírás enyhítését (az egyszerű 

többség bevezetését) elvetették, így csak a föderalizmusreform hatásköri katalógusa 

korlátozta a Bundesrat vétójáték lehetőségeit. 

� ������� köztársaság komoly gondjai közé tartozik a „szolidaritás túlfeszítése” is. 

Jellemzően a nettó befizető tartományok az alkotmánybíróságtól várják érdekeik 

védelmét növekvő terheik enyhítésében. A probléma megoldása így könnyen 

elhúzódhat¡ ¢� � £¤�¥ ben lejáró, a szövetségi szint és a tartományok közötti

„Szolidaritási paktum” mindenképpen döntési kényszer elé állítja a �������

köztársaságot, amely a jelenleg működő, igazságtalan újraelosztási mechanizmus 

reformjához vezethet.

A „torzító választási rendszer” dilemmáját a 2013 as választás előtt már feloldotta a 

������� köztársaság, ezzel bizonyítva, hogy a reformképesség korlátai nem jelentik 

egyben a problémamegoldó képesség, az innováció akadályát. Igaz, erre csak az 

alkotmánybíróság nyomására került sor, nélküle érintetlen maradt volna a legnagyobb 

pártot a többletmandátum révén, a taktikai szavazást pedig a negatív szavazati súly 

lehetőségével segítő korábbi választási rendszer. A megoldás azonban egyben egy újabb 

dilemmát is magával hozott. Mivel az arányosság felé tolta el a német választási 

rendszert, megnőtt annak az esélye, hogy nem alakulnak ki a választáson világos 

kormányzó többségek. Tudvalévő, hogy 2013 ban is csak egy nagykoalíció tudta 
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felvállalni az ország irányítását. Ezt a veszélyt erősíti a pártrendszer bemutatott és az 

Alternatíva Németországért megjelenésével tovább erősödő fragmentációja is.

Az utolsó, „demokráciadeficit” című alfejezetben részletesen bemutattuk a ¨©ª«¬¬

köztársasággal szemben megfogalmazott rendszerszintű, valamint az egy®©¯°

intézményt vagy jelenséget középpontba állító kritikákat is. Utóbbiak közül a szövetségi 

szintű népszavazás teljes hiányát, a nem nyilvánosan, egyfajta pártkartell által hozott 

személyi döntéseket, valamint az alkotmányszöveg 1949 óta regisztrált, sokszor vitatott 

értelmű megduplázódását érdemes kiemelni. ±²©ken a területeken ugyan érdemi 

előrelépés nem történt 1990 óta, de az ismétlődő kísérletek mégis jelzik egy majdani 

átalakulás lehetőségét.

³´³ Eredmények: a µ¶··¸ és a µ¹º»¸·¸ köztársaság mintajellege

A német és a magyar modell közötti hasonlóság szembeötlő a kancelláriademokrácia, a 

kétszavazatos választási rendszer, a német föderalizmus és a magyar „alkotmány erejű” 

vagy sarkalatos törvények miatt kialakult együttműködési kényszer, valamint az 

alkotmánybíróságok kiemelt szerepe és sok tekintetben a magyar bírák által 

referenciapontként használt német alkotmánybíróság miatt. Ugyanakkor azonosíthatóak 

fontos különbségek is. A ¨©ª«¬¬ köztársaság – történelmi okokból – ©¼ ¬½¼©ª¬ ¾

parlament feloszlatását, szövetségi szinten a közvetlen demokrácia eszközrendszerét, a 

magyar modellben ellensúlyként szereplő államfő vétólehetőségét, valamint a 

pártrendszer is – minden látszólagos hasonlóság ellenére is – eltérő módon fejlődött. 

Sem az együttműködő ellenzéki szerepfelfogás, sem a centrális pozícióban lévő, 

mindkét oldallal koalícióképes párt nem alakult ki, illetve az ilyen szándékú 

kezdeményezések nem tudták bizonyítani életképességüket. A magyar modell tehát 

számos elemét átvette a ¨¿¬À ¼¾ÁÂ ¾ ¨©ª«¬¬ köztársaságnak, végül mégis egy sok 

tekintetben különböző politikai rendszerré vált. Közép®Európában a recepció pedig még 

ennél is korlátozottabb volt, legfeljebb egy®egy intézmény másolására terjedt ki.

Az Európai Unió politikai rendszerében szintén könnyű felfedezni a német nyomokat, 

jóllehet az európai államiság hiánya tartósan megkülönbözteti a két politikai rendszert. 

Mindenekelőtt az európai együttdöntési eljárás feleltethető meg a német kormányzati és 

ellenzéki, illetve Bundestag és Bundesrat együttműködési kényszernek. De ugyanígy 
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hasonló a német alkotmánybíróság és az Európai Bíróság kiemelkedő szerepe a politikai 

rendszeren belül, vagy a közvetlen demokratikus eszközök szinte teljes hiánya mind az 

európai, mind a német szövetségi rendszerből. SőtÅ Æ ÇÈÉÊËÌË köztársaság nemzetközi 

szerepfelfogása, a civil hatalom előtérbe állítása, de a katonai szerepvállalástól való 

elzárkózás feladása is hasonlít az Európai Unió formálódó nemzetközi 

szerepfelfogásához. Az államiság hiányán túl azonban más szempontok miatt sem 

feleltethető meg a két politikai berendezkedés egymásnak. Egyrészt az eltérő választási 

rendszer és az ebből következő pártfegyelemmel alátámasztott parlamenti többség 

hiánya, másrészt a kancellárdemokráciával ellentétes többközpontú, koordinatív vezetés 

is éles különbséget jelent. Természetesen lehet, hogy a német kancellár sem szeretné, ha 

mellette lenne egy erőskezű „európai kancellár”, de azt sem lehet kizárni, hogy az 

európai integráció fejlődése a jövőben – Æ ÇÈÉÊËÌË köztársaság mintájára – ÈÍÎ Æ ÏËÐÆÎÆÊÎ

is létrehozza majd.

ÑÒÓ A hasznosítás lehetőségei

Dolgozatom következtetései és megfigyelései, reményeim szerint, több ponton is 

hasznosulhatnak a magyar nyelvű politikatudományban. (1) Elsőként a magyar 

pártfejlődéssel is párhuzamba állítható tartalmi átalakulását emelném ki a német 

pártoknak. A magyar ÔÕÇÇÖ és baloldal számára mindig mintaként szolgáló CDU és SPD 

átalakulása kihat, illetve kihatott magyar testvérpártjaikra is. Legyen szó a 

kereszténydemokraták „szociáldemokratizálódásáról” vagy a német baloldal 

fragmentációjáról. (2) Másodikként a német választási rendszer torzító hatásának 

megfigyelése szolgálhat tanulságul. Kutatásom bizonyítja, hogy – elsősorban a ÇÈÉÊËÌË

köztársaságban – a kormánytöbbségÈÎ a választási rendszer „győztes kompenzációjÆ”, a 

többletmandátumok intézményÈ formálja vagy erősíti. Jóllehet 2013 óta ezt a jelenséget 

kiküszöbölték a német rendszerből, tanulságos lehet a magyar választási rendszerek 

tanulmányozásakor is. (3) Szintén a magyar politikatudományi vizsgálatokat

gazdagíthatja a „reformképesség korlátai” című fejezetben leírt vétóhatalmak 

működése, illetve ezek megfelelőinek azonosítása a magyar politikai rendszerben. 

Álláspontom szerint a magyar politikai rendszer 2006 óta zajló átalakulásának 

megértéséhez is hozzájárulhat a ÇÈÉÊËÌË köztársaság intézményes alapokra 

ÐË××zavezethető, a reformokat akadályozó dilemmájának bemutatása. (4) Negyedikként 
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a föderalizmus rendszerének és különösen a német föderális berendezkedésnek a 

leírását, illetve annak átalakulásának tanulmányozását kell kiemelni. Csak a német 

ÚÛÜÝÞÝßàÝ áâãâäåezkedés alapos ismerete segíthet az európai belpolitikai íratlan 

szabályainak, törvényszerűségeinek és részleges jövőképének megértésében. 

Természetesen nem beszélhetünk az Európai Unió germanizálódásáról, de a németek 

vezető szerepe az európai válság kezelésében felerősítette a német politikai gondolkodás 

befolyását is. (5) Végül Németország növekvő nemzetközi szerepe szükségessé teszi a 

regionális hatalom belső működésének, preferenciáinak és stabilitásának megértését, 

hogy Németország így a nemzetközi politika és különösen az európai politika fontos, 

sőt domináns, de kiszámítható szereplője legyen.
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