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A 2010-es országgyűlési választáson kétharmados többséget szerzett új hatalom – parlamenti erejével 
visszaélve – két lépésben, a 2011 áprilisában megalkotott alaptörvénnyel, majd a decemberi – átmeneti 
törvénynek nevezett – alaptörvény-kiegészítéssel teljessé tette az alkotmányosság, a demokratikus 
jogállam lebontását és egy centralizált, autoriter vonásokat mutató állam kereteit teremtette meg. Az így 
életre kelt centralizált állam több, lényeges ponton különbözik egy alkotmányos demokráciától.   
 
A törvényhozással szemben nem léteznek hatékony fékek és ellensúlyok. Az aktuális parlamenti többség 
a következő kormányok, valamint a közvetlen demokrácia lehetőségeit alapvetően szűkítve saját hatalmát 
térben és időben egyaránt korlátlannak tekinti. A kétharmados hatalom politikai céljainak a jogbiztonság 
olyan alapelemei sem állnak útjában, mint a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma vagy a szerzett 
jogok alkotmányos védelme. 
 
Éppen ezért, ha egy ellenzéki párt 2014-ben a választók bizalmát kéri programjának megvalósítására, 
elengedhetetlen, hogy legelőször arról adjon számot: mit tekint az alkotmányosság minimumának, hogyan 
kívánja helyreállítani az alkotmányosságot Magyarországon. Ennek hiányában ugyanis képtelen lesz arra, 
hogy a választóktól kapott megbízatásának eleget tegyen.  
 
Az LMP és a 4K! ezért fogalmazta meg közös alkotmányossági minimumát. Mindez nem az LMP és a 
4K! alkotmánykoncepciója, nem egy ideális állapot leírása, hanem tudatosan és vállaltan egy 
minimumprogram, amelynek érvényre juttatása nélkül, a köztársaság csak formálisan létezik.  
 
Első lépés a népszuverenitás helyreállítása. Egy pillanatnyi – mégoly nagy – parlamenti többségnek 
nincsen joga ahhoz, hogy a következő parlamenteket és kormányokat gúzsba kösse. Ezzel valójában a 
néptől, az emberektől veszik el azt a jogot, hogy választásról választásra politikai irányok megtartásáról 
vagy elvetéséről szabadon dönthessenek. A program lehetővé teszi továbbá, hogy az állampolgárok két 
választás között is az eddigieknél hatékonyabban beavatkozhassanak a közfontosságú kérdésekbe.   
 
A második lépés a jogbiztonság és a szociális jogállam helyreállítása. A jelenlegi rendszerben senki sem 
érezheti biztonságban törvényesen megszerzett javait: legyen szó a közszférában megszerzett, törvényes 
végkielégítésről, magánnyugdíj-pénztári megtakarításokról, korengedményes nyugdíjakról, vagy éppen 
rokkant-nyugellátásokról. A korábban sem működő szociális jogállamot felváltó 
kaszárnyakapitalizmusban a kormányzati politika a kiszolgáltatottság növelése árán akarja az országot 
versenyképesebbé tenni.   
 
Harmadik lépés a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Egy alkotmányos demokráciában 
magának a teljes törvényhozásnak a hatalma sem korlátlan. Ehhez képest a jelenlegi kétharmados többség 
– illetve a parlamenti szavazógépezetet programozó, személyi javaslatok megtételére egyedül jogosult 
személy – hatalmával szemben ma nincsenek hatékony ellensúlyok a közjogi rendszerben. Nincsenek 
olyan hatékony megoldások, amelyek legalább a maga által alkotott szabályok betartására rábírnák a 
parlamenti többséget. 
 

1 



 
KÖZTÁRSASÁGI MINIMUM 

 
 
 
 

AZ ALKOTMÁNYOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK PROGRAMJA 
 

 
A népszuverenitás helyreállítása. A 2011-es alkotmányozás olyan megoldásokkal kívánja a következő 
kormányok kezét gúzsba kötni, amellyel gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az emberek négyévente –
szabadon – például gazdaságpolitikai irányok között válogathassanak. Ezért törölni kell azt a 
rendelkezést, amely kétharmadba „betonozza” az egykulcsos adórendszert, valamint a Költségvetési 
Tanács vétójogát a költségvetési törvények elfogadásánál. A felelős kormányzást akadályozza, ha az 
önálló szabályozó szervek kialakításánál, a pénzpiaci felügyelet szabályozásában kétharmados többség 
megszerzése szükséges.   
A sarkalatos törvények számának jelentős csökkentésével növelni kell a következő kormányok 
mozgásterét az önkormányzati politika, a büntetőpolitika, a médiaszabályozás, a rendészet és 
honvédelem, valamint az egyházügy területén. A hatályos rendelkezések „perpetuum mobile” 
személyeket ültetnek a Kúria, az ügyészi szervezet, az önálló szabályozó szervezetek (pl. PSZÁF, 
médiahatóság) élére: mandátumuk lejárta után is csak akkor távoznak, ha a parlament kétharmados 
többséggel megválasztotta az utódjukat. A fel kell számolni ezeket a képtelen alkotmányjogi 
megoldásokat. Az új alaptörvény rendszere a népszuverenitást azzal is csorbította, hogy durván 
visszametszette a közvetlen állampolgári részvétel alkotmányos eszközrendszerét. Minimum a korábbi 
szintre kell vissza erősíteni a közvetlen demokrácia szerepét, meg kell nyitni a népszavazás lehetőségét 
alkotmányozási kérdésekben, enyhíteni kell az országos népszavazás érvényességi feltételein, 
alkotmányos intézményként vissza kell állítani a népi kezdeményezést, meghatározott esetekben 
megkerülhetetlenné kell tenni a helyi népszavazás kiírását és az elmúlt húsz évhez képest is könnyít az 
érvényességi, eredményességi feltételeken.   
Az átlátható pártkassza alkotmányos előírására azért van szükség, hogy a politika felszabaduljon az 
oligarchák nyomása alól, s a pártpolitika az állampolgári részvétel legalapvetőbb fórumává válhasson. 
 
A jogbiztonság és a szociális jogállam helyreállítása. Egy jogállamban az alkotmánynak ki kell 
mondania a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát és a szerzett jogok alkotmányos védelmét. 
Biztosítani kell továbbá a törvényes bíróhoz való jogot az őrizetbe vett személyek szabadon bocsátását 
vagy bíróság elé állítását a „lehető legrövidebb idő” helyett 48 órán belül, valamint el kell ismerni a 
hadkötelezettek esetében –lelkiismereti okokból – a polgári szolgálathoz való jogot.  
Alkotmányos célként kell meghatározni a társadalmi szolidaritás érvényesülését, biztosítani a szociális 
biztonsághoz, a nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítási ellátáshoz, a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréshez, valamint a lakhatáshoz való jogot.   
 
Hatályon kívül kell helyezni az ún. átmeneti törvénynek azt a rendelkezését, amely megerősíti az egyes 
nyugdíjak megvonását, átalakítását lehetővé tevő alkotmány-módosítás alkalmazhatóságát. El kell törölni 
azt az adót, amely a kormányzati és törvényhozási kudarcokat fizettetné meg az állampolgárokkal. 
 
A fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. El kell törölni azt – a hatalommegosztás elvével 
merőben ellentétes – szabályozást, amely az Alkotmánybíróságot és a bíróságokat a „kiegyensúlyozott, 
átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás érvényesítése” elvének tiszteletben tartására kötelezi. 
A minimumprogram újra teljessé teszi az Alkotmánybíróság hatáskörét adóügyi és költségvetési 
kérdésekben, valamint újra lehetővé teszi, hogy bármely állampolgár kérhesse a testülettől jogszabály 
alkotmányellenességének utólagos megállapítását. Az OBH nagyhatalmú elnökének kinevezési és 
felmentési jogait a minimumprogram a bírói önkormányzati szerv egyetértéséhez köti. Helyre kell állítani 
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a törvényes bíróhoz való jogot, így a jövőben elképzelhetetlen lesz, hogy bizonyos közhatalmi vezetők 
belátásuk szerint, ügygazdasági okokra hivatkozva, terelgethessenek ügyeket egyik bíróságról a másikra. 
A minimumprogram törli a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozó alkotmányos szabályokat, mivel 
a kérdés eleve nem igényel alaptörvényi szintű rendezést. A minimumprogram végrehajtása a parlament 
ellenőrző szerepének erősítése, az ombudsmani rendszer érzékenyítése érdekében – nyitott felsorolással – 
újra lehetővé teszi – és a korábbiaknál tágabb körben – külön biztosi intézmények felállítást, s 
helyreállítja az adatvédelmi biztosi posztot. Enyhíteni kell a helyi önkormányzatok állami felügyeletén és 
helyre kell állítani az önkormányzatok szabályozási autonómiáját a kormányzati beavatkozásokkal 
szemben. 
 
 

I. A népszuverenitás helyreállítása 
 
 

A közvetlen demokrácia egyenrangúságát! 
 
El kell törölni a közvetlen demokrácia másodrendűségét kifejező alaptörvényi utalást, és egyértelművé 
kell tenni, hogy a közvetett, a választott képviselők útján történő hatalomgyakorlás egyenrangú a 
közvetlen demokrácia eszközeivel, a népszavazással, a népi kezdeményezéssel és a közügyekben való 
állampolgári részvétel egyéb megoldásaival. 
 
 

Kifelé az egykulcsos adóval a kétharmados törvények közül! 
 

Meg kell szüntetni számos olyan rendelkezést, amelyek az alkotmányos demokrácia szempontjából 
visszalépést jelentettek a korábbiakhoz képest. A sarkalatos törvények számának jelentõs csökkentésével 
növelni kell a következő kormányok mozgásterét az önkormányzati politika, a büntetőpolitika, a 
médiaszabályozás, a rendészet és honvédelem, valamint az egyházügy területén. kell törölni az 
egykulcsos adót alaptörvényben rögzítő szabályokat, valamint a Költségvetési Tanács vétójogát ahhoz, 
hogy a mindenkori kormányzatnak lehetősége legyen meghatározni a gazdaságpolitikát.  
 
 

Senkit ne lehessen bebetonozni a független intézmények élére! 
 
A hatályos rendelkezések szinte elmozdíthatatlan személyeket ültetnek a Kúria, az ügyészi szervezet, az 
önálló szabályozó szervezetek (pl. PSZÁF, médiahatóság) élére: mandátumuk lejárta után is csak akkor 
távoznak, ha a parlament kétharmados többséggel megválasztotta az utódjukat. Fel kell számolni ezeket a 
képtelen alkotmányjogi megoldásokat. Az időbeli hatalommegosztás elveinek megfelelően ki kell zárni 
azt, hogy közjogi tisztségviselők a megbízatási idejük letelte után is hivatalban maradhassanak. 
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Vissza kell állítani a népszavazások érvényességi küszöbét! 

 
Az Alaptörvény jelentősen szigorította az országos népszavazás érvényességi feltételét, mivel 
megköveteli, hogy a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazzon. Vissza kell állítani legalább a 
korábbi szabályozást, ami az 1997-es NATO-népszavazáson, a 2003-as EU-népszavazáson, a 2004-es és a 
2008-as népszavazáson is hatályban volt. 
 
 

Népszavazást az alkotmányról! 
 
Az Alaptörvény teljes egészében kizárja a népet abból, hogy az alkotmányozásban vagy az Alaptörvény 
módosításában a közvetlen demokrácia legfontosabb eszközével, a népszavazással részt vegyen. Ezzel 
szemben a köztársaság legfontosabb közjogi kérdéséből, az alkotmányozásból a közösség tagjait nem 
lehet kihagyni, ezért rögzíteni kell, hogy kétszázezer választópolgár kezdeményezésére megerősítő 
népszavazást kell tartani, ha a parlament új alkotmányt vagy alaptörvény-módosítást fogad el. 
 
 

Helyi népszavazásokat! 
 
A közvetlen demokrácia legfontosabb területe a helyi közösségek mindennapi élete. Ezért amellett, hogy 
az önkormányzatokat ki kell vonni a kormány gyámsága alól, alaptörvényi szintre kell emelni a helyi 
népszavazás jogintézményét, egyben az országos népszavazáshoz hasonló érvényességi/eredményességi 
küszöböt kell bevezetni. 
 
 

A népi kezdeményezés visszaállítását! 
 
A népi kezdeményezés a közvetlen demokrácia egyik legfontosabb eszköze, az Alaptörvény mégis 
elhagyta a jogintézmény alkotmányi szabályozását. Ezzel szemben megerősítve kell visszaállítani  a népi 
kezdeményezést, olyan módon, hogy ötvenezer választópolgár számára is törvénykezdeményezési jogot 
kell biztosítani. 
 
 

Átlátható pártkasszákat! 
 
Biztosítani kell a pártkasszák átláthatóságát annak érdekében, hogy a politika felszabaduljon az 
oligarchák nyomása alól, és a gazdasági érdekek érvényesítése helyett, az állampolgári részvétel 
legalapvetőbb fórumává válhasson. 
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II. A jogbiztonság és a szociális jogállam helyreállítása 

 
 

Meg kell tiltani a visszaható hatályú törvényhozást! 
 
Az Alaptörvényből hiányzik a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, valamint az új jogszabályok 
alkalmazására való kellő felkészülési idő követelménye. Mindkét követelményt az alkotmányba kell 
foglalni. 
 
 

Alkotmányos alapérték legyen a társadalmi szolidaritás! 
 
Az Alaptörvény a minden egyes polgárnak az önmagáért viselt felelősségének deklarálásakor 
elfelejtkezett azokról, akik nem képesek önmagukról gondoskodni. Ezért az egyéni felelősségvállalással 
egyenrangú alkotmányos alapértékként kell rögzíteni a társadalmi szolidaritást. 
 
 

Alkotmányos védelmet a szerzett jogoknak! 
 
A szerzett jogok védelmét alkotmányos rangra kell emelni. Mindez nem jelenti azt, hogy soha semmilyen 
körülmények között ne kerülhetne sor az ellátórendszerek átalakítására. Ilyen lépéseket azonban csak az 
elérni kívánt céllal arányosan, megfelelő felkészülési idő mellett, érdemi társadalmi vitát követően lehet 
megtenni, nem pedig néhány napos parlamenti vita után azonnali hatálybalépéssel. 
 

 
A szociális jogok alkotmányos védelmét! 

 
Biztosítani kell a szociális biztonsághoz, a nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítási 
ellátáshoz való jogot, ugyanúgy, mint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint a 
lakhatáshoz való jogot! 
Az Alaptörvény megszüntette a szociális jogok alapjogi védelmét, amelyek nélkül az alapvető jogok 
védelme illúzió csupán. Az alkotmányozó által sokszor hivatkozott Európai Unió Alapjogi Chartája nem 
véletlenül tekinti ezeket a jogosultságokat is alapvető jognak. 
Egy modern alkotmányos demokrácia egyetlen polgárát sem hagyhatja éhen halni, az utcán megfagyni 
vagy orvosi kezelés nélkül szenvedni. Pontosan meg kell határozni, hogy a szociális biztonsághoz való 
jognak, a lakhatáshoz való jognak vagy az egészséghez való jognak mi az inkább államcél jellegű 
tartalma, és melyek azok a vonatkozásai, amelyek akár bíróság előtt is kikényszeríthetőek.  
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Tisztességes bírói eljárást, lelkiismereti szabadságot a hadkötelezetteknek! 

 
Biztosítani kell a törvényes bíróhoz való jogot, az őrizetbe vett személyek szabadon bocsátását vagy 
bíróság elé állítását a „lehető legrövidebb idő” helyett 48 órán belül. El kell ismerni a hadkötelezettek 
esetében – lelkiismereti okokból – a polgári szolgálathoz való jogot. A 2011 decemberében alkotott 
„átmeneti törvény” alkotmányi rangját meg kell szüntetni, továbbá hatályon kívül kell helyezni az ebben 
elbújtatott, olyan elfogadhatatlan rendelkezéseket, mint a bíróságok kijelölésével folytatható hatalmi 
játék. Meg kell akadályozni, hogy bizonyos közhatalmi vezetők belátásuk szerint, ügygazdasági okokra 
hivatkozva, terelgethessenek ügyeket egyik bíróságról a másikra.  
 
 

III. A fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása 
 
 

Az Alkotmánybíróság hatáskörének helyreállítását! 
 
Helyre kell állítani az Alkotmánybíróság hatáskörét adóügyi és költségvetési kérdésekben. 
Vissza kell állítani az actio popularis intézményét, vagyis  a korábbiakhoz hasonlóan ismét bármely 
polgár számára lehetővé kell tenni, hogy az Alkotmánybíróság előtt egy jogszabály megsemmisítését 
kezdeményezze. 
 

 
A bírák kinevezését és felmentését a szakma jóváhagyásához kötni! 

 
Az igazságszolgáltatás függetlenségéhez elengedhetetlen, hogy a bírák és bírósági vezetők kinevezéséről 
és felmentéséről bírói önkormányzati szerv egyetértése nélkül ne születhessen döntés. Ezt az elvet 
alkotmányos szinten rögzíteni kell. Törölni kell a bírák és ügyészek kényszernyugdíjazására vonatkozó 
szabályokat. 

 
 

Az ombudsmani rendszer visszaállítását! 
 

A korábbi ombudsmani rendszer bevált: az adatvédelmi biztos, a zöldombudsman és a kisebbségi biztos 
az alapjogvédelem fontos és a közvélemény előtt nagy tekintéllyel rendelkező szereplőivé váltak. Az 
Alaptörvény az egy-ombudsmanos rendszerre mondvacsinált indokokkal tért át, a jogvédelem szintjének 
emelése ugyanakkor megköveteli a korábbi rendszer visszaállítását. A négy önálló országgyűlési biztos 
mellett lehetővé kell tenni, hogy további külön biztosokat válasszon az Országgyűlés kétharmados 
többséggel. 
 
 

6 


