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AZ ALKOTMÁNY STABILITÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

1. BEVEZETÉS 

A jogszabályok megismerhetőségét, a jog kiszámíthatóságát, illetve követhető változtatását – elsősorban az 
Alkotmánybíróság határozataira tekintettel – alkotmányos értékként, a jogállamiság egyik ismérveként kezel-
jük. Az alkotmány stabilitása – azaz megváltoztatásának nehézsége és ritka volta – azonban kevésbé került a 
tudományos érdeklődés középpontjába, pedig az elmúlt fél év sorozatos alkotmánymódosításai, illetve az új 
alkotmány előkészítésének megkezdése ezt a közjog és az alkotmányozás egyik legfontosabb kérdésévé tette. 

E rövid tanulmány célja, hogy számba vegye az alaptörvény módosításának hatályos szabályait, átte-
kintse annak érvényesülését, azaz a módosítások gyakoriságát, végül pedig külföldi példák bemutatásán ke-
resztül értékelje az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság által előterjesztett „Magyarország alkotmányának 
szabályozási elvei” című koncepciónak az alkotmány stabilitására vonatkozó javaslatát. 

2. AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS SZABÁLYAI 

Az 1989-es kerekasztal tárgyalásokon kialakult kompromisszum eredményeképpen született meg az Alkot-
mány 24. § (3) bekezdése, amely kimondja, hogy „az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkot-
mányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a sza-
vazata szükséges.” Ez az egyszerű szabály, az ún. nagy kétharmad követelménye – amely 258 képviselő 
támogató szavazatát jelenti – az alkotmánymódosítás egyetlen alkotmányi szinten is megjelenő előírása.  

Expressis verbis az sem szerepel az alkotmányban, hogy a módosítás, vagy egy új alkotmány elfoga-
dása törvényi formában kell, hogy megszülessen. Ez az alkotmány törvényi jogforrási formájából és a jogfor-
rási hierarchiából következik: mivel a törvénynél nincs magasabb szintű jogszabály, az alkotmány is tör-
vénnyel módosítható. Bár közvetlen tételes jogi alapja annak sincs, hogy az alkotmánymódosító és esetleges 
alkotmánytörvényekkel szemben élő követelmény, hogy azokat alkotmánymódosításként vagy alkotmány-
ként jelöljék meg. Ennek garanciális jelentősége van annyiban, hogy elválasztja az alkotmánymódosításokat 
más olyan törvényektől, amelyeket azonos többséggel fogad el az Országgyűlés. Igaz, hogy ebbe a csoport-
ban jelenleg csak a nemzeti jelképekről szóló törvény tartozik.1 

A 2010-ben megválasztott Országgyűlés az első hat alkotmánymódosító törvénye2 „az Alkotmány 
módosításaiként” – tehát a törvényektől megszokott számozást mellőzve – kerültek kihirdetésre a Magyar 
Közlönyben. Az eljárás lefolytatása változatlan volt, a kihirdetés módjának változása azonban a parlament 
alkotmányozó és törvényhozó funkciójának élesebb elválasztására engedett következtetni. A 2010. augusztus 
11-t követően az alkotmánymódosításokat újra törvényi formában hirdetik ki.3  

A Házszabály 124. § (2) bekezdése4 további formai korlátot állít az alkotmánymódosításra irányuló 
törvényjavaslat megvitatásáról: kivételes eljárásban nem tárgyalható. A kivételes eljárás lehetőségének kizá-
rása az alaposabb parlamenti diszkussziót hivatott biztosítani azzal, hogy a törvényjavaslat és módosításának 
vitájára a plénumon kerül sor úgy, hogy abban bármely képviselő részt vehet.5  

                                                            
1 lásd: JAKAB ANDRÁS: A magyar jogrendszer szerkezete, 2007, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 120-121. o. 
2 Az ilyen módosításokra  2010. május 25. és 2010. augusztus 11. között került sor. 
3 lásd például 2010. évi CXIII. tv. 
4 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályáról 124. § (2) bekezdés: Ha az Alkotmány értelmében 
a törvény elfogadásához az országgyűlési képviselők, illetve a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazata szükséges, továbbá a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről, annak módosításáról, végrehajtásáról, 
valamint a pótköltségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál kivételes eljárás nem kérhető. 
5 Házszabály 125-128. §§. 



SENIOR KÖZLEMÉNYEK – DR. ERDŐS CSABA: AZ ALKOTMÁNY STABILITÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
 

55 
 

Ugyancsak formai előírás, hogy az Országgyűlés megerősítő népszavazásra bocsáthatja a már elfoga-
dott alkotmánymódosítási törvényt.6 Lényeges, hogy a parlament szabad belátása szerint dönt erről, a refe-
rendumra bocsátásra kötelezni nem lehet (fakultatív népszavazás). Amennyiben azonban úgy döntött, hogy a 
választópolgárokhoz fordul az alkotmánymódosítás „jóváhagyásáért”, a népszavazás eredménye az Ország-
gyűlést, illetve a köztársasági elnököt köti (ügydöntő népszavazás), tehát az államfő csak akkor írhatja alá a 
törvényt és gondoskodhat annak kihirdetéséről, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de 
legalább az összes választópolgár több, mint egynegyede az alkotmánymódosításra igennel szavazott. 

A parlament az Alkotmány 2010. július 5-i módosításával – minden kétség kizárása végett7 – törölte 
az alaptörvényből a 24. § (5) bekezdést, amely a következőket tartalmazta: „Az új alkotmány előkészítésének 
részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötöd-
ének szavazata szükséges.” Ezzel egyértelművé vált, hogy az új alkotmány megalkotása ugyanazon eljárási 
szabályok szerint kell, hogy történjen, mint amik az alkotmány módosítására vonatkoznak, tehát az alkotmá-
nyozó és az alkotmánymódosító hatalom nem tér el egymástól.  

Az eddig ismertetett szabályok pusztán formai követelmények, a módosítás tartalmi kérdéseit egyálta-
lán nem szorítja keretek közé az alaptörvény.8 Az alkotmánymódosítás anyagi vizsgálatától az Alkotmánybí-
róság (továbbiakban: AB) is elzárkózott: „Az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó alkotmányi és törvé-
nyi rendelkezések alapján az Alkotmány szabályainak felülvizsgálatára, módosítására, megváltoztatására az 
Alkotmánybíróság hatásköre nem terjed ki, így az alkotmányi szabályokat módosító törvényi rendelkezések 
felülvizsgálata sem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.”9 Az AB csupán azt vizsgálja, hogy az Or-
szággyűlés alkotmányozói vagy törvényhozói minőségében járt-e el az adott jogszabály megalkotásakor, s az 
alkotmánymódosításhoz szükséges formai követelményeket betartotta-e. 

Összefoglalva az alkotmány stabilitását szolgáló írott, és az AB gyakorlatából kiolvasztható szabályo-
kat, az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 az alkotmány módosítása és az új alkotmány megalkotása között eljárási értelemben nincs kü-
lönbség; 

 az alkotmányt és az alkotmánymódosításokat törvényi formában kell elfogadni, s alkotmányként 
vagy alkotmánymódosításként kell megjelölni 

 az alkotmánymódosításra irányuló törvényjavaslat kivételes eljárásban nem tárgyalható; 
 az alkotmánymódosító törvény elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának sza-

vazata szükséges; 
 az alkotmánymódosítás megerősítő népszavazásra bocsátható;  

                                                            
6 Az Alkotmány nem tiltja generálisan saját módosítását népszavazás útján, csak a népszavazásra vonatkozó 
alaptörvényi szabályok tekintetében tartalmaz ilyen korlátozást [Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének c) pontja], az AB 
a 25/1999. (VII. 7.) számú határozatában kimondta, hogy „az Alkotmány – választópolgári kezdeményezésre – 
népszavazással nem módosítható.” Azaz nem választópolgári kezdeményezésre, hanem megerősítő típus esetén a 
referendum megtartásának nincs akadálya. Kérdés, hogy a 28. § (5) bekezdés c) pontja kizárja-e egy leendő új 
alkotmány megerősítő népszavazásra bocsáthatóságát, hiszen az a népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó 
szabályokat is érinteni fogja, legalább annyiban, hogy új jogforrásba kerülnek. Az Alkotmány nem emeli ki e 
szabályokat a tilalom köréből megerősítő típusú népszavazás esetén sem, azaz a tilalom népszavazási típustól 
függetlenül, általánosan érvényesül. Álláspontom szerint az új alkotmány esetleges népszavazásra bocsátása előtt e 
pontot törölni kéne az alaptörvényből, vagy módosítani azt, ugyanis a hatályos szöveg a fentiekre tekintettel a 
megerősítő népszavazást is kizárja a népszavazás és népi kezdeményezés tárgykörében, s ezáltal az alkotmány egészére 
is.  
7 Komoly vita alakult ki a szakirodalomban (lásd például: ARATÓ ANDRÁS: Sikeres kezdet után részleges kudarc - merre 
tovább? : posztszuverén alkotmányozás Magyarországon, in Fundamentum, 2009/3. szám, 5–30. o., DOMÁNY ANDRÁS: 
Még az Alkotmány szövege sem biztos?, in Élet és Irodalom LIV. évfolyam 24. szám, 2010. június 18.) arról, hogy az 
1994-ben megválasztott országgyűlés mandátumának lejártakor a vonatkozó alkotmányi szabály is hatályát vesztette-e, 
mivel annak szövegbe iktatására a Horn-kormány parlamenti többségének önkorlátozása miatt került sor, s a módosítás 
saját hatályon kívül helyezéséről is rendelkezett a ciklus végét megjelölve. Az önkorlátozásnak ez csupán üzenetértékű 
megnyilvánulása volt, mivel a négyötödös szabályt egy kétharmados szabály iktatta az alaptörvénybe, így törléséhez is 
ugyanilyen arányú többségre volt szükség. E lehetőséggel élt az országgyűlés 2010-ben, s így kétség sem férhet ahhoz, 
hogy az új alkotmány megalkotására a „rendes” alkotmánymódosítási eljárás irányadó. 
8 Ellentétesen vélekedik a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének kutatói közössége, amely az 
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság számára készített javaslatban kifejti, hogy az Alkotmány 8. § (1) bekezdése még 
egy új alkotmánnyal sem módosítható. lásd: http://www.parlament.hu/biz/aeb/info/mta.pdf 8. o. 
9 1260/B/1994. (II. 4.) AB határozat Indokolás II/1. pont. 
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 az alkotmánymódosítással szemben tartalmi követelmények nincsenek; 
 az AB az alkotmánymódosító törvényt csak formai szempontból vizsgálja. 

3. AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSOK GYAKORISÁGA 

A fenti áttekintés alapján elénk rajzolódó feltételrendszer lényegi részét az 1989-es kerekasztal tárgyalások 
során alakították ki. Az akkor ideiglenesnek szánt alkotmány biztosítékaként elegendőnek tekintették a két-
harmados módosítás előírását, mivel a rendszerváltozáskor a politikai erőviszonyok egyik pártnak sem bizto-
sítottak ilyen arányú többséget az új, demokratikusan választott országgyűlésben. 1989-90-ben mind a 
„nagykétharmados” alkotmánymódosítás, mind a „kiskétharmados” sarkalatos törvények köre azt hivatottak 
biztosítani, hogy a várhatóan csak abszolút többséget szerző kormánypárt vagy kormánykoalíció ne áshassa 
alá az új közjogi berendezkedést. Végső soron tehát a kompromisszumkényszer, a diktatúrába való visszaka-
nyarodás megakadályozása, illetve a kisebbségi jogok védelme került előtérbe az alkotmánymódosítások 
szabályainak kialakításakor. Az egyébként is csak ideiglenesnek tekintett alkotmány akár gyakori módosítása 
semmilyen negatívumot nem jelentett az akkori politikai elit számára, amennyiben arra konszenzus eredmé-
nyeként kerül sor. 

Az utolsó „rendi” országgyűlés az 1989. évi XXXI. tv. elfogadását követően még egy alkalommal, az 
1990-94-es országgyűlés pedig – annak ellenére, hogy a kormány nem rendelkezett kétharmados többséggel 
– 11 alkalommal módosította az alkotmányt. A Horn-kormány parlamentje – a kétharmados kormánytöbbség 
ellenére – kevésbé volt aktív az alkotmánymódosítások területén, 5 alkalommal módosította az alaptörvényt. 
A harmadik parlamenti ciklusban alkotmánymódosításra csupán két alkalommal került sor. A 2002-ben 
megválasztott országgyűlés 5 alkalommal hajtott végre változtatást az alaptörvényen, a 2006-2010-es ciklus-
ban pedig 7 alkalommal változtatták meg az alkotmányt. A második Orbán-kormány parlamentje 22 hét alatt 
pedig 7 esetben hajtott végre módosítást az alaptörvényen. 

ciklus 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 201010 

módosítások száma 11 5 2 5 7 6 

Az alkotmánymódosítások számát11 – hatályba lépésük szerint – évekre lebontva az alábbi táblázat tartal-
mazza. 
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Az 1989. október 23-át követően hatályba lépett alkotmánymódosítások száma 35, amely jól mutatja azt, 
hogy a mindenkori országgyűlés kihasználta a relatíve egyszerű alkotmánymódosítás lehetőségét. 21 eszten-

                                                            
10 A jelenlegi Országgyűlés alakuló ülését 2010. V. 14-én tartotta, az alkotmánymódosítások vizsgálatát pedig 2010. X. 
23-ig végeztem. 
11 Az egyes módosítások súlyát – átfogó jellegét, vagy csak egy-egy szót érintő voltát – ezek a táblázatok nem jelzik. 
Nehezíti az ilyen szempontú összevetést az is, hogy az alaptörvény módosított rendelkezéseinek számát – például 
bekezdések szerinti lebontásban – vizsgáljuk, vagy a módosítással érintett szövegrészek hosszát, amely leginkább 
betűkben mérhető. Ezt a típusú összevetést kevésbé tartom informatívnak, a jog bizonytalanságát, az alaptörvény 
instabilitását a módosítások gyakorisága, s nem az azok által érintett szakaszok száma határozza meg. 
12 1990. évi XVI. tv., 1990. évi XXIX. tv., 1990. évi XL. tv., 1990. évi XLIV. tv., 1990. évi LIV. tv., 1990. évi LXIII. 
tv., 1991. évi LVIII. tv., 1993. évi CVII. tv., 1994. évi LXI. tv., 1994. évi LXXIII. tv., 1994. évi LXXIV. tv., 1995. évi 
XLIV. tv., 1997. évi LIX. tv., 1997. évi XCVIII. tv., 2000. évi XCI. tv., 2001. évi XLII tv., 2002. évi LXI.tv., 2003. évi 
CIX. tv., 2004. évi CIV. tv., 2006. évi XIII. tv., 2006. évi LIV. tv., 2007. évi LXXXVIII. tv., 2007. évi CLXVII. tv., 
2009. évi XXX. tv., 2009. évi LXIV. tv., az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása, az Alkotmány 2010. július 5-i 
módosítása, az Alkotmány július 6-i módosítása, az Alkotmány július 6-i módosítása, az Alkotmány 2010. augusztus 
11-i módosítása, az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása, 2010. évi CXIII. tv., 2010. évi CXIX. tv. 
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dőre vetítve ezt az értéket 1,6 módosítás/éves átlagot kapunk. Ez kivételesen magas arány, amely arról ta-
núskodik, hogy az alaptörvény stabilitása helyett annak instabilitásáról kell beszélnünk.  

A gyakori jogszabály-módosítás hátrányos hatásai – így a jog megismerésének és a jogkövető maga-
tartás tanúsításának megnehezülése, s ezek által a jogtudat csökkenése – fokozottan érvényesülnek az alap-
törvény vonatkozásában. Ugyan az alkotmány általános előírásai miatt a jogalanyok magatartásának konkrét 
mértékéül – egyéb jogszabályokhoz képest – alacsony mértékben szolgál, azonban a jogrendszer koherenciá-
ján, ellentmondás-mentességén, átláthatóságán keresztül az alkotmány instabilitása az egész jogrend stabili-
tását is leronthatja.  

4. KÜLFÖLDI PÉLDÁK AZ ALKOTMÁNYOK STABILITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA 

Más országok alkotmányai szigorúbb szabályokkal bástyázzák körül magukat. A stabilitásuk, illetve az ezt 
szolgáló jogtechnikai megoldásaik között jelentős különbségeket találunk, arra azonban alkalmasak, hogy – 
elsősorban merevségük szerint – csoportokat állítsunk fel. 

Az alaptörvényi stabilitás csúcsát azok az alkotmányok érik el, amelyek a módosításuk lehetőségét – 
tekintet nélkül ezek jellegére – általánosan és kivételt nem tűrően kizárják, vagy azzal egyenértékű megol-
dásként hallgatnak a megváltoztatás lehetőségéről, módjáról. Teljesen merev alaptörvény Európában nincs. 
Az Egyesült Államok alkotmányának törzsszövege ugyan nem módosítható, azonban kiegészítéseket 
(amendments) fűzhetők hozzá, sőt az egyik kiegészítés a másikat hatályon kívül is helyezheti.13  

A következő lépcsőt az örök klauzulák alkalmazása jelenti. Az örök klauzulák alkalmazásának iskola-
példája a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye, amely az 1. és 20. cikkében szereplő elvek tekinteté-
ben14 zárja ki a változtatás lehetőségét. Emellett a francia15, az olasz16, a görög17, a ciprusi18 és a román19 
alkotmány is tartalmaz megváltoztathatatlan előírásokat, amelyek jellemzően az alábbi tárgykörökhöz iga-
zodnak: demokratikus, jogállami berendezkedés, államforma, államterület, a legfontosabb emberi jogok 
(méltóság, egyenlőség). A román alkotmány ment el a legmesszebb e tekintetben: a fenti tárgykörökön kívül 
módosíthatatlanok az igazságszolgáltatás függetlenségére, a politikai pluralizmusra és a hivatalos nyelvre 
vonatkozó szabályok is. 

Az örökkévalósági klauzulák léte meglehetősen vitatott, hiszen aligha fogadhatjuk el egy olyan gene-
ráció létét, amely az azt követő időre feltétel nélkül érvényesíthető szabályokat alkothat meg. Természetesen 
e probléma a teljesen merev alkotmányok esetében hatványozottan jelentkezik. Az alaptörvény stabilitása és 
a jogállamiság garantálása – amely az örök klauzulák alkalmazásának két indoka – tehát ellentétbe kerül a 
jövő nemzedékek önrendelkezési – önszabályozási – jogával, ha úgy tetszik, autonómiájával.20 Ezen anómia 
feloldásának egyik eszköze az, hogy az örök klauzulák csak az alkotmánymódosító hatalmat kötik, az alkot-
mányozót – értsd: új alkotmányt megalkotót – nem.21 Egy másik megoldás a nemzetközi jogban keresi az 

                                                            
13 Erre lehet példa a XXI. cikk (kiegészítés), amely a XVIII. cikket (kiegészítést) hatályon kívül helyezte. A nálunk 
megszokottal ellentétben a hatályon kívül helyezett cikket az alkotmány részeként – azzal egységes szerkezetben – 
továbbra is feltüntetik.  
14 Emberi méltóság sérthetetlensége, tiszteletben tartása, emberi jogok sérthetetlensége és elidegeníthetetlensége, 
demokratikus szociális jogállamiság, szövetségi államberendezkedés, népszuverenitás, az állami szervek joghoz 
kötöttsége, ellenállási jog. 
15 Francia alkotmány 89. cikk. 
16 Olasz alkotmány 138. §. 
17 Görög alkotmány IV. rész II. fejezete. 
18 Ciprusi alkotmány 182. cikk. 
19 Román alkotmány 18. cikk. 
20 Plasztikusan fejezi ki ezt Thomas Paine: Soha nem volt, s nem lesz, és soha nem is lehet olyan parlament, 
embercsoport vagy nemzedék egyetlen országban sem, amely az idők végezetéig rendelkeznék az utókor megkötésének 
és irányításának jogával és hatalmával […] Minden kornak és minden nemzedéknek ugyanazzal a szabadsággal kell 
rendelkeznie saját törvényei megalkotására minden ügyben, mint a megelőző koroknak és nemzedékeknek. A síron túli 
kormányzás önző öntelt igénye a legnevetségesebb és legarcátlanabb zsarnokság. […] Az élő és nem a halott az, amihez 
alkalmazkodni kell.” PAINE, THOMAS: Az ember jogai, (ford.: Pap Mária) 1995,Osiris – Readers International, 
Budapest, 15–16. o. 
21 Ezt az álláspontot képviseli Zeller Judit (in CHRONOWSKI NÓRA – DRINÓCZI TÍMEA (szerk.): Európai kormányformák 
rendszertana, 2007, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft, Budapest, 125. o.) és Veress Emőd (in: CHRONOWSKI – 
DRINÓCZI: i. m. 534. o.). Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalmak elválasztásáról részletesebben lásd a 6. 
pontot. 
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örökkévalósági klauzuláktól való formai megszabadulás, de tartalmi átmentésének lehetőségét: Addig, amíg 
egy hazánkhoz hasonló erővel bíró állam a nemzetközi kapcsolatokban részt kíván venni, eleget kell tennie 
néhány olyan alapvető kritériumnak, amelyek nemzetközi dokumentumokban jelennek meg. Ilyennek tekin-
tem az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, 
az európai régióban pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményét, illetve Európai Unióhoz való csatlakozást 
is ide sorolhatjuk. E dokumentumokban, illetve az EU alapszerződéseiben szereplő elvek egybecsengenek, 
sőt meg is haladják az örök klauzulák körét, így ezek megtartása annak feltétele, hogy az ezeket elismerő 
államokkal tartós kapcsolatokat építsenek ki. Végső soron tehát a belső jogon kívüli, a nemzetközi jog terré-
numában érdemes keresnünk az alkotmányok tartalmi stabilitásának garanciarendszerét.  

A módosítás tartalmi korlátozását tekintem az alkotmányok stabilitásának megteremtését hivatott 
technikai megoldások következő szintjének. Az örökkévalósági klauzulák is tartalmi korlátot jelentenek a 
módosítás előtt, azonban érdemes e kategóriát külön kezelni. Az örök klauzulák ugyanis konkrétan, precízen 
meghatározzák, hogy az alaptörvény mely cikke, vagy pontosan mely tárgykör nem változtatható meg. Eh-
hez képest a tárgyi korlátok szélesebb mozgásteret biztosítanak. Ide sorolom például a svájci megoldást, 
amely a módosítás tartalmi korlátjaként a nemzetközi jogba ütközést határozza meg22, vagy a norvégot, 
amely az alkotmány szellemének sérthetetlenségét írja elő23. Ehhez hasonló előírást tartalmaz a cseh alaptör-
vény is, amely demokratikus jogállamiság lényegi elemeit veszi ki a módosítás tárgyai közül.24 E megoldás 
hátulütője, hogy nehezen határozható meg, hogy az alkotmány szellemét mely módosítások érintik. Az ilyen 
fogalmak jogbizonytalanságot idéznek elő, s olyan vitát generálhatnak a módosítás megengedettségéről, 
amelyet éppen az egzakt kritériumok híján nem lehet feloldani. 

A tartalmi korlátoknál kevesebb garanciát jelent a különböző formai korlátok alkalmazása. Ezek vál-
tozatos képet mutatnak, és az egyes megoldások stabilitásra gyakorolt hatása között is számottevő különbsé-
get találhatunk. A külföldi alaptörvények vizsgálata alapján az alábbi főbb eszközök emelhetők ki a formai 
korlátok közül: 

 Gyakori, hogy az alkotmánymódosítási javaslatot benyújtók körét szűkebben állapítják meg az 
egyes nemzeti alkotmányok az egyszerű törvényjavaslatok benyújtására jogosultak körénél.25 
Ritka, hogy meghatározott számú választópolgárt is felruházzanak alkotmánymódosítás-
kezdeményezési joggal.26 Figyelemre méltó az a moldovai megoldás, amely az alkotmánybírák 
közül négyük támogatását kötelezővé teszi ahhoz, hogy a kezdeményezés a parlament elé kerül-
jön.27 

 Szintén általánosan használt megoldás, hogy az alkotmánymódosítási javaslatot a többi javasla-
tot meghaladó számú olvasatban tárgyalja a törvényhozás28, s ehhez kapcsolódó jogtechnikai 
eszköz az is, hogy az egyes döntések közti minimális29, illetve maximális30 időtartamot – azaz 
egyfajta „lehűlési időszakot” – írnak elő az alkotmányok. Szinte kivétel nélkül szerepel minden 
nemzeti alkotmányban az a korlát, hogy – összefoglaló kifejezéssel – rendkívüli jogrend esetén 
nincs lehetőség az alkotmánymódosítási eljárás megkezdésére, illetve lefolytatására. 

 Szokásos, szinte elengedhetetlen korlátja az alkotmánymódosításoknak a speciális többségi 
arányhoz kötött döntéshozatal, amely lehet abszolút, 3/5-ös, illetve 2/3-os többség is, s a magas 
– minimálisan abszolút, néha kétharmados – kvórumhoz kötöttség. 

                                                            
22 Svájci alkotmány 193. cikk (4) bekezdés és 194. cikk (2) bekezdés. 
23 Norvég alkotmány 73. §, 112. §. 
24 Cseh alkotmány 9. § (2) bekezdés. 
25 Erre példa a lengyel alkotmány, amelynek 118. cikk (1) bekezdése valamennyi parlamenti képviselőt 
törvénykezdeményezési joggal ruház fel, de alkotmánymódosítást csak együttesen, legalább egyötödük 
kezdeményezhet a 235. cikk (1) bekezdés előírásainak megfelelően.  
26 Litván alkotmány 147. cikk. 
27 CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 576. o. 
28 Például a lett alkotmány 76. cikke háromolvasatú vitát ír elő az alkotmánymódosítási javaslat esetére, míg ilyen 
megszorítást a rendes törvények esetében nem tartalmaz. 
29 Példaként szolgálhat a litván alkotmány, amelynek 148. cikk (3) cikk minimálisan 3 hónapos időtartamot ír elő a 
parlament két egymást követő döntése között. 
30 A lengyel alkotmány 235. cikke számos, napokban meghatározott határidőt tartalmaz, amelyeken belül az 
alkotmánymódosításban részt vevő szerveknek meg kell hozni döntésüket. 
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 Az alkotmányozó, alkotmánymódosító és törvényhozó hatalom elválasztása31 a leghatékonyabb 
eszköze az alkotmány stabilitását biztosítani hivatott formai követelmények között. A szakiro-
dalom nem végezte el azoknak az ismérveknek a kialakítását, amelyek alapján meghatározható 
lenne e hatalmak intézményes elválasztása. Ritka ugyanis, hogy elnevezésében eltérő, csak az 
alaptörvény megalkotásának vagy módosításának feladat- és hatáskörével felruházott szervet – 
így például alkotmányozó nemzetgyűlést – hozzon létre valamely nemzeti alaptörvény32, sokkal 
általánosabb, hogy e jogot a törvényhozásnak tartják fent. Álláspontom szerint nem elkülönült 
alkotmányozó hatalom az, ha a törvényhozás kamaráinak egyező döntését írja elő az alkotmány, 
hiszen a rendes törvényhozási eljárásban is szerep jut a második kamarának. Az, hogy a kama-
rák milyen többséggel, illetve mennyi idő alatt hozhatnak döntést, más formai korlátokhoz soro-
landó. Vitatható, hogy az, ha két, egymást követő parlament egybehangzó döntését kívánja meg 
az alaptörvény önmaga módosításához, mennyiben tekinthető elkülönült alkotmánymódosító 
hatalomnak. Egyik oldalról ugyanis ekkor egyfajta temporális hatalommegosztásról van szó, 
mivel az alkotmányozó hatalom nem kerül a törvényhozáson kívülre. A másik oldalról azonban 
látnunk kell, hogy – valószínűsíthetően – eltérő összetételű parlamentek hozzák meg az alkot-
mánymódosítási döntést, tehát a két parlament személyi összetétele nagy eséllyel eltérő lesz.33 E 
típuson belül is kialakíthatók csoportok aszerint, hogy az alkotmánymódosítás törvényhozás ál-
tali elfogadásakor rögtön elveszti-e megbízatását és új választásokat írnak ki, amely alapján lét-
rejövő új parlament erősíti meg az előző döntését34, vagy – mintegy lehűlési időszakot teremt-
ve35 – a ciklus lejártakor tartanak-e rendes, azaz nem időközi választásokat36. 

 Bár akár az előző pontba is sorolható lenne, jelentőségére és elterjedtségére tekintettel külön 
tárgyalom a törvényhozás által meghozott döntés népszavazásra bocsátását, illetve bocsátható-
ságát. Jelentős eltérés van abban, hogy ipso iure kötelező-e népszavazásra bocsátani a parlament 
döntését37, vagy csak meghatározott csoport indítványára kötelező-e38, illetve a parlament sza-
bad elhatározásától függően kell-e referendumot tartani (fakultativitás). Általános, hogy ameny-
nyiben népszavazást tartottak, annak eredménye a törvényhozásra kötelező (ügydöntő jelleg). 

 Szinte kivétel nélkül érvényesül az egyes formai, illetve formai és tartalmi korlátok vegyítése. 
Az előzőre lehet példa a minősített többségű parlamenti döntés népszavazásra bocsátása39, a má-
sodikra pedig az, amikor meghatározott tárgykörökben eszközölt40 vagy átfogó41 módosítás ese-
tében az egyszerű módosítás szabályainál szigorúbb előírásokat kell betartani. Ugyancsak gya-
kori, hogy alternatív eljárási szabályokat állít fel az alaptörvény.42 

                                                            
31 Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom distinkciójáról már fentebb írtam, így e pontban az alkotmányozó 
és alkotmánymódosító hatalmat állítom szembe a törvényhozóival. 
32 Erre szolgál például a francia alaptörvény, mely lehetőséget teremt a köztársasági elnöknek arra, hogy a 
törvényhozást Kongresszusként hívja össze. (CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 105. o.) 
33 Megjegyzendő, hogy pont a két parlament eltérő összetétele jelenti itt az alkotmánymódosítás formai korlátját. 
34 Belga alkotmány 195. cikk. 
35 A lehűlési időszak, illetve az alkotmányozó és törvényhozó hatalom elválasztását egyesítő megoldás ez, amelyet az is 
jelez, hogy van olyan alkotmány, amely előírja, hogy a ciklus utolsó egynegyedében nem dönthet a parlament az 
alkotmány módosításáról. Ilyen a norvég alkotmány, amely kimondja, hogy a parlament négyéves megbízatásának első 
három évében lehet az alkotmánymódosításra irányuló javaslatot benyújtani. (CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 235. o.) 
36 Finn alkotmány 73. cikk (1) bekezdés. 
37 Ír alkotmány 46. cikk 2. 
38 A horvát alkotmány előírásának megfelelően a választópolgárok 10%-ának kezdeményezésére népszavazásra kell 
bocsátani az alaptörvény parlament által elfogadott módosítását. (CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 519. o.) 
39 Spanyol alkotmány 168. cikk. 
40 Máltai alkotmány 66. § (2) bekezdés. 
41 Osztrák alkotmány 44. cikk (3) bekezdés. 
42 Így például a francia alkotmány az alkotmánymódosítást két módon is lehetővé teszi, amit a gyakorlat még eggyel 
bővített. (CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 105. o.) Az észt alaptörvény szintén három, eltérő alkotmánymódosítási 
eljárást szabályoz. (CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 286. o.) 
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5. MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYÁNAK SZABÁLYOZÁSI ELVEI AZ ALAPTÖRVÉNY STABILITÁSÁRÓL 

2010. december 2-án vált elérhetővé az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság honlapján43 annak Összegző 
munkacsoportja által készített koncepció, amelyet december 20-án határozati javaslatként44 az Országgyűlés 
elé terjesztettek „Magyarország alkotmányának szabályozási elvei” címmel. 

A szabályozási elvek a záró rendelkezéseket megelőzően tartalmazza az alkotmány módosítása című 
részt: „Az Alkotmány akkor módosítható, ha a javaslatról két egymást követő Országgyűlés változatlan for-
mában, mindkét szavazásnál külön-külön az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt.” 

A koncepció az alkotmány megmerevítéséhez a konszenzus szélesítését, illetve egy időbeli szűrőt is 
felállít. A konszenzus szélesedése két nyomon érhető tetten: egyrészt nem egy, hanem két parlament döntése 
szükséges ehhez, másrészt pedig feltételezhető, hogy az újabb Országgyűlést konstituáló választásokon a 
választópolgárok döntését alapvetően befolyásolja az alkotmánymódosítás támogatása vagy elutasítása, 
amely így a kampányban is kiemelt szerephez jut. 

A konszenzus szélesítésével szemben az időbeli korlát – a koncepció teljes szövegét figyelembe véve 
– nem feltétlenül érvényesül, ugyanis a Törvényhozó hatalom című fejezet 6. pontja értelmében „az Ország-
gyűlés kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is.” Az is az időbeli korlát megkerülhetőségére 
utal, hogy semmilyen korlátozás alá nem esik a módosítási eljárást megkezdő parlament, hiszen akár utolsó 
ülésnapján is elfogadhatja a modifikációt.45 

A koncepció által választott megoldás az automatikus parlament-feloszlással járó alkotmánymódosí-
tásról való döntés belga mintája és a rendes választásokat előíró finn példa közé esik. 

Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a koncepció elkülönült részben/címben foglalkozik az al-
kotmánymódosítással, a konkrét norma azonban kritikára adhat okot. A rendszerváltozást követően nem volt 
még két olyan parlament, amelyben ugyanannak a politikai erőnek – akár egy pártnak, akár koalíciónak – 
egymást követően kétharmados támogatottsága lett volna. 1994-ben és 2010-ben arra volt példa, hogy két-
harmados többséget élvező kormány működjön, sőt 2006-ban az MSZP-SZDSZ koalíció 2002-es sikerét 
képes volt megismételni, azonban ez a siker abszolút többségen nyugvó kormányzáshoz volt elég mind az 
első, mind a második ciklusban. E modell tehát – az eddigi tapasztalatokból kiindulva – túlzottan is megme-
revítené az alaptörvényt. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy kétharmados kormány hiányában is sor került 
alkotmánymódosításra, sőt ez nem is tekinthető kivételesnek. Azonban ebben az esetben a következő parla-
mentben is meg kell szerezni a szükséges támogatást, amely akár négyévnyi tervezést igényel, sőt előfordul-
hat, hogy a módosításról való döntésben olyan párt kerül a mérleg nyelve szerepébe, amely az azt kezdemé-
nyező országgyűlésben még nem képviseltette magát.46   

6. A HATALOMMEGOSZTÁS TANÁNAK ÚJABB IRÁNYA A HAZAI SZAKIRODALOMBAN 

Érdemes kitérni arra, az elsősorban a pécsi egyetem alkotmányjogi tanszékének munkatársai által képviselt 
álláspontra, amely az alkotmánymódosítások – de nem egy új alkotmány – alkotmánybírósági felülvizsgála-
tát is elképzelhetőnek tartja.47 Az érvelés fő motívuma az alkotmányozó – azaz új alkotmányt elfogadó – és 
az alkotmánymódosító hatalom megkülönböztetése. A distinkció lényegi vonása, hogy amíg az alkotmányo-
zó hatalom korlátlan, addig az alkotmánymódosító nagyon is korlátozott: éppen az alkotmány szorítja kere-
tek közé. Azért lehetséges ez, ugyanis amíg az alkotmányozó hatalom maga nem alkotott, hanem alkotó té-
nyező, addig az alkotmánymódosító hatalmat az alaptörvény tételezi. Az alkotmány általi konstituáltság azt 
jelenti, hogy e hatalom csak az alkotmány keretei között gyakorolható, „az abban rögzített tartalmi és eljárási 
szabályok betartásával”.48 Amennyiben az alkotmánymódosító túllépi hatalmát – azaz nem biztosítja a hatá-
lyos alaptörvény stabilitását – az alkotmányvédő szerv, az AB az alkotmánymódosítást vizsgálat alá vonhat-
ja.  E vizsgálat szempontja az, hogy az mennyiben felel meg „az alkotmány lényeges magjának”, amely az 
                                                            
43 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_ckl=39&p_biz=I005. 
44 H/2057 számú iromány: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_ckl=39&p_biz=I005.  
45 Ezt megakadályozza a norvég alkotmány. lásd: CHRONOWSKI – DRINÓCZI: i. m. 235. o. 
46 Az LMP 4%-os és a Jobbik 12%-os mandátumarányra úgy tett szert a 2010-es választásokon, hogy azt megelőzően 
nem jutott be a parlamentbe. 
47 CHRONOWSKI NÓRA – DRINÓCZI TÍMEA – ZELLER JUDIT: Túl az alkotmányon… in Közjogi Szemle 2010/4. szám, 1–
12. o. 
48 Uo. 2. o. 
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alaptörvény alapvető értékrendjét jelenti. A modell szerint az AB az alkotmányellenes (sic!) alkotmánymó-
dosítás megsemmisítésére ugyan nem jogosult, de a probléma szignalizálására mindenképpen köteles, sőt a 
radikálisabb verzió szerint a módosított részek alkalmazásától is tartózkodhat ezen elmélet alapján.49 Más 
szerzők, így például Halmai Gábor az alkotmánymódosítás megsemmisítésének lehetősége mellett érvel, 
ugyancsak olyan értéktartalomra hivatkozva, mint a pécsi szerzőtársak.50 

Álláspontom szerint a rigorózus különbségtétel az alkotmány módosítása és az alkotmányozás között 
éppen gyengíti, s nem erősíti az alaptörvény stabilitását. Az elmélet szerint az alkotmányozó maga a szuve-
rén nép, amely nem korlátozható alaptörvénnyel, az mindig hordoz egy „alkotmányozási potenciált”. Az új 
alkotmánynak tehát nem kell a régire tekintettel létrejönnie: a jogfolytonosság, a legalitás a legitimitáson 
megtörhet.51 Hozzuk ezt az elméletet közelebb a gyakorlathoz: megfelelő társadalmi támogatottság nélkül 
ma sem lehet az alkotmányt módosítani, vagy alkotmányozni.52 Amennyiben pedig a változtatás előírt, ma-
gas fokú társadalmi támogatottságot élvez, s – tegyük fel, hogy a módosítás csak extrém hosszú idő alatt 
lehetséges, vagy a politikai váltógazdálkodásban egymást követő parlamentek általi minősített többség nem 
áll elő –, akkor egyszerűbb új alaptörvényt alkotni, mivel az nem kell, hogy az előző által meghatározott 
szabályok alapján jöjjön létre. Az pedig jogilag meghatározhatatlan, hogy melyek azok a helyzetek, amikor 
ez az alkotmányozási potenciál „előbújik” a népből, s realizálódik. A distinkció hangsúlyozása tehát azáltal 
gyengíti az alkotmány stabilitását, hogy a hatályos módosítása helyett új jogforrás megszületését generálja.  

További nehézséget okoz az, hogy a módosítás nem szükségképpen jelent kevésbé éles változást, mint 
új alkotmány létrehozása. Kiválóan támasztja alá ezt Arató András véleménye, aki szerint: „Akár egy egy-
mondatos módosítással is létrejöhet új alkotmány, ha az megváltoztatja az alapvető szerkezetet. Például ha 
azt a mondatot szúrnánk be a jelenlegi magyar alkotmányba bárhová, hogy «Ő királyi fensége Habsburg Ottó 
minden szava törvény (halála után pedig minden vér szerinti egyenes ági örököséé), és minden magyar köz-
jogi intézmény köteles azokat betartani», akkor az egész alaptörvényt lényegében egy újjal váltanánk fel.”53 
Életszerűbb példát jelent az alkotmány átszámozására tett – bár hamvába holt – kísérlet, amely nyomán az 
alaptörvény szerkezetének és szövegének változatlanul hagyása – legfeljebb a preambulum módosítása – 
mellett új formában, praktikusan a 2000. évi I. törvényként került volna a jogrendszer csúcsára. Ez tehát egy 
módosítás nélküli, vagy nagyon csekély módosítással járó új alkotmányt eredményezett volna, míg az Arató 
András-féle példa egy tartalmában új, formájában régi alaptörvényt rajzol elénk. Költői a kérdés, hogy me-
lyik jelentett volna nagyobb horderejű változást… 

A valódi határvonalat az alkotmányt változtató – alkotmányozó és alkotmánymódosító – hatalom és a 
törvényhozás között kell keresnünk. Az Alkotmány stabilitása sokkal inkább várható egy olyan hatalomtól, 
amelynek nincs késztetése arra, hogy a napi politikai harcok érdekében, praktikus alkotmányozás-
ba/alkotmánymódosításba fogjon. Amíg a törvényhozó az, amely alkotmányozó hatalomként meghatározhat-
ja saját – a pécsi iskola logikájában konstituált – hatalmának korlátjait, addig e lehetőségével élni is fog. 
Hiba tehát, ha két, szétválasztható és szétválasztandó hatalmat egybefoglalunk, vagy, ha ez már megtörtént, 
az összefonódáson nem változtatunk. 

7. EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS VÁZLATA 

A külföldi példákon keresztül látható volt, hogy az alkotmányozás vagy alkotmánymódosítás folyamatában a 
parlamentek mindig központi szerepet töltenek be, úgy is fogalmazhatunk, hogy megkerülhetetlen, szükség-
képpeni szervek e tekintetben. Alkotmánymódosító hatalomból tehát az országgyűlést részeltetni kell, de 
nem kell kizárólag hozzá telepíteni. Erre két megoldás kínálkozik: az egyik a parlament felduzzasztása al-
kotmányozó nemzetgyűléssé, amely közel sem problémamentes: ha a képviseleti elvet megőrizzük, akkor az 
alkotmányozó nemzetgyűlés nem lesz más, mint egy nagy parlament. Amennyiben azonban kamarák, társa-
dalmi szervek – egyházak –, netán a kisebbségek képviselőivel egészítjük ki az országgyűlést, az így létrejö-

                                                            
49 CHRONOWSKI – DRINÓCZI – ZELLER: i. m. 8–9. o. 
50 HALMAI GÁBOR: Lojalitás és alkotmány, in Élet és Irodalom LIV évf./44. szám, 2010. november 5. http://es.hu/ 
2010-11-07_lojalitas-es-alkotmany. 
51 A legalitás-legitimitás viszonyához lásd: SZIGETI PÉTER – TAKÁCS PÉTER: A jogállamiság jogelmélete, 2004, 
Napvilág, Budapest, 167–171. o. 
52 Ez valamennyi nemzeti alkotmányban tükröződik, akár a minősített többségű parlamenti többség, akár az egymást 
követő parlamentek azonos döntései, akár a népszavazásra bocsátás legyen is a konkrét alkotmánytechnikai megoldás.  
53 ARATÓ ANDRÁS: Sikeres kezdet után részleges kudarc - merre tovább?: posztszuverén alkotmányozás 
Magyarországon, in Fundamentum 2009/3. szám, 22. o. http://157.181.181.13/dokuk/09-03-01.pdf. 
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vő nemzetgyűlés legitimációs nehézségekkel kell, hogy szembenézzen: miért pont azokat a szervezeteket 
hívták meg alkotmányozni, azok milyen súllyal vesznek részt a folyamatban stb.  

Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom országgyűlési monopóliumának megtörésére a má-
sik lehetőség a közvetlen néprészvétel biztosítása. Ennek több változata is ismert, amely a kezdeményezéstől 
a megerősítésig valamennyi fázist felöleli, véleményem szerint azonban a leghelyesebb ezek közül az Or-
szággyűlés által már elfogadott alkotmány kötelező megerősítő – ügydöntő – népszavazásra bocsátása. Emel-
lett szól ugyanis, hogy a választópolgárok kisebb-nagyobb közössége az alkotmányozás területén nem tudna 
a parlament „fejére nőni” folyamatos népszavazás-kezdeményezéssel, sőt az Országgyűlés által – nagy két-
harmados többséggel – nem támogatott alkotmánymódosítás nem kerülhetne a választópolgárok elé. Ez a 
metódus a szakszerű előkészítést is biztosítaná, s a parlamenti viták a választópolgárok ismeretét is bővítenék 
az adott módosítás indokai, hatásai tekintetében. 

Az alkotmánymódosítások alapvető kritériuma – amely a magyar közjogban a kétharmados szabály-
ban ölt testet – annak biztosítása, hogy az aktuálisan regnáló kormányzat önkéntesen ne hajthassa azt végre. 
Ez a korlát azonban csak addig működőképes, amíg a kormány nem éri el a nagykétharmados – állandó – 
támogatottságot, tehát azt, hogy ilyen szavazatarány járuljon valamennyi parlamenti döntéshez.  A parlamen-
ten belüli szavazati arányt ugyanakkor nem lehet korlátlanul emelni, külföldi példák alapján is a négyötödös 
többségnél húzhatjuk meg azt a határt, amely fölött a jövőbeli alkotmánymódosítás már csaknem kizárttá 
válik. A konszenzuskényszer ugyanakkor fokozható a megerősítő referendum által, mivel kiemeli a döntést a 
parlamentből, s az ottani kompromisszum megerősítését kívánja a lehető legszélesebb körtől is, a választó-
polgárok közösségétől. 

A kötelező ügydöntő népszavazásra bocsátás olyan, a magyar közjog számára nem ismeretlen54, meg-
oldást kínál az alkotmány stabilitásáról való gondoskodásra, amely egyfelől a lehető legnagyobb néprészvé-
telt, s ezáltal az elérhető legnagyobb legitimációt képes biztosítani, másfelől pedig ésszerű időn belül végre-
hajtható, de nem elkapkodott alkotmánymódosítás lehetőségével kecsegtet. 
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