
Bár a demokráciáról és a demokratikus vitáról 
vallott felfogásáról nem sok minden derül ki, a 
vizsgált három különvéleménye ahhoz elegen-
dő alapot szolgáltat, hogy az alkotmánybírás-
kodásról vallott felfogása egész jól kirajzolód-
jon, és hogy bepillantást nyerjünk a bíróságok 
függetlenségéről, illetve két fontos alapjog, a 
véleménynyilvánítás szabadsága és a törvényes 
bíróhoz való jog tartalmáról vallott nézeteibe. 
A mégoly kevés különvélemény alapján is elég 
nagy biztonsággal megállapítható, hogy Juhász 
Imre erőteljes védelmezője a kormányzat érde-
keinek az Alkotmánybíróságon belül. Rendre 
azokkal a bírákkal együtt szavaz, akiket kizá-
rólag a 2010 óta regnáló parlamenti többség 
választott meg. A kormány érdekei iránti, és az 

alkotmányossággal szembeni elfogultságai vilá-
gosan kirajzolódnak a vizsgált határozatokhoz 
fűzött különvéleményeiből. Ebben a tekintetben 
a legfontosabb az a részletesen kifejtett hibás 
felfogás, miszerint az alkotmányos elvek, jogok, 
értékek tartalmát konkretizáló jogszabályhelyek 
kényszerítő erővel töltik meg tartalommal a szó-
ban forgó elveket, jogokat, értékeket. Kizártnak 
tartjuk, hogy e felfogás inkoherenciájával Juhász 
bíró ne lenne tisztában – ragaszkodását e felfo-
gáshoz csak annak számlájára írhatjuk, hogy a 
feltétlen autoritást tulajdonít az őt is megválasz-
tó parlamenti kétharmadnak. Kíváncsiak len-
nénk, hogyan ítélkezne akkor, ha megváltozná-
nak az erőviszonyok a törvényhozásban.

Összegzés

Pokol Béla (1950) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán 1977-ben szerzett jogász diplomát, és az újonnan alapított Államigazgatási Főisko-
la tanársegédeként kezdte ekkor szakmai pályafutását, ahol államjogot és jogelméletet 
oktatott. Párhuzamosan ezzel az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszékén megbízott 
oktatóként tanított, majd 1980-tól az ELTE ÁJK Államjogi Tanszékére került át főállásba. 
A karon belül 1984-től az újonnan alapított Politológiai Tanszékre ment át, ahol 1988-
tól kandidátusi disszertációjának elkészítése után egyetemi docensi, majd a tudományok 
doktora cím 1989-es megszerzése után 1991-től egyetemi tanári kinevezést kapott. 1991 
és 2011 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti 
és Jogszociológiai tanszékének vezetője volt. 

1976-ban lépett be az MSZMP-be, ahonnan 1988-ban lépett ki. 1989 és 1990 között a Mi-
nisztertanács Tanácsadó Testületének tagja volt. 1995-ben a Magyar Polgári Demokraták 
Társaságának, majd a Magyar Nemzeti Demokraták Társaságának alapító tagja volt. Ké-
sőbb Torgyán József FKGP-elnök személyes tanácsadója lett. Az 1998-2002-es ciklusban 
a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőjeként az Alkotmány- és igazságügyi 
bizottság elnökeként is tevékenykedett. Az ezredforduló után addigi harminc éves tu-
dományos kutatásait másfélezer oldalon a Társadalomtudományi trilógia című művében 
foglalta össze, majd jogelméleti és jogtörténeti kutatásait még kiegészítően a Középkori és 
újkori jogtudomány, illetve az Autentikus jogelmélet című műveiben összegezte.

2011. szeptember 1-je óta az Alkotmánybíróság tagja.

pokol béla 
A nemzeti kollektivista alkotmányértelmezés
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Pokol Béla szakmai meggyőződését konzekvensen képviseli alkotmánybíróként is, jóllehet az nem 
számít uralkodó nézetnek a modern alkotmányos gondolkodásban. Miben is áll ez?

Az Alkotmánybíróság megalakulása óta kritikusa az aktivista alkotmánybíráskodásnak. „A magyar 
aktivista alkotmánybíróság korábbi, mindent felülmúló mértéke – mely a 2010-es választások után még 
csak fokozódott azzal, hogy elvileg magát az Alaptörvényt is megsemmisíthetőnek mondták ki, szakít-
va a korábbi két évtizedes alkotmánybírósági állásponttal, feltehetően hasonló motivációkat adott a 
magyar alkotmányozóknak is, amikor a törvényhozás felől a rendes bírói kar felé helyezték át az alkot-
mánybíráskodás fő munkaterhét.”17

Azon az állásponton van, hogy az alkotmánybíróságnak tartózkodóan kell eljárnia, tekintettel arra, 
hogy a megválasztott parlamenti képviselők által megszavazott jogszabályok alkotmányosságát vizs-
gálja. A törvénybarát bíró koncepcióját pártolja. Pokol Béla a többségi döntést korlátozó alkotmány-
bíráskodást minden bizonnyal igazolhatónak, de antidemokratikusnak tartja.

Pokol több határozatban is megfogalmazta, hogy az Alkotmánybíróságnak nem szabadna korábbi 
– az Alaptörvény előtti – döntéseit hivatkozni, és kialakított gyakorlatát nem csak a szavak szintjén, 
hanem ténylegesen is felül kellene vizsgálnia az Alaptörvény hatályba lépése miatt.

Ezt a véleményét már 1996-ban is kifejezte, amikor egy új alkotmány koncepciójáról írt. „(A)z  al-
kotmánybíróságnak a mindenkori alkotmány ’szolgája’ szerepében van csak helye a jogrendszerben és a 
demokratikus politikai rendszer intézményei között. Ebből pedig következik, hogy új alkotmány életbe 
léptetése estén a régi alkotmánnyal együtt a régi alkotmány alapján hozott alkotmánybírósági döntések 
is hatályukat vesztik. Mivel azonban az új alkotmány tartalmilag döntő mértékben egyezni fog a régi 
alkotmánnyal, ezért a záró rendelkezések között fel lehet hatalmazni az Alkotmánybíróságot arra, hogy 
(…) vizsgálja át döntési anyagát. (…) Enélkül (…) felhatalmazva érezné magát a Magyar Alkotmány-
bíróság arra (…) miszerint őt igazán a saját döntései által létrehozott ’láthatatlan alkotmány’ vezeti 
későbbi döntéseiben, vagyis tulajdonképpen számára ez az igazi alkotmány.”18

Az alkotmányozó hatalmat, amely szerinte azonos az alkotmánymódosító hatalommal, nem tartja 
korlátozhatónak. Azzal pedig főleg nem ért egyet, hogy ha feltéve, de nem megengedve lennének 
korlátai az alkotmányozónak, akkor azok betartását az Alkotmánybíróság ellenőrizné.

Pokolnak az Alkotmánybíróság szerepéről vallott markáns felfogását tükrözi az egyháztörvény 
közjogi érvénytelenségét megállapító döntéshez [164/2011. sz. határozat] fűzött különvéleménye. 
A határozatban az AB alaptörvény-ellenesnek vélte, hogy az egyházügyi törvényt olyan eljárásban 
fogadták el, amelynek során az eljárás végén benyújtott – koherenciazavarra hivatkozó, valójában 
érdemi – módosító javaslatokról demokratikus vitára nem volt lehetőség. Pokol különvéleményében 
kifejtette, hogy a maga részéről több millió állampolgár által megválasztott törvényhozó ily mértékű 
ellenőrzésétől óvna, és csak amennyiben számszerűleg meghatározott szavazási arányok stb. megsér-
tése merülne fel egy-egy törvény alkotása közben, akkor látná indokoltnak az alkotmányvédő testület 
eljárási érvénytelenség címén való fellépését. Pokol ugyan elismerte, hogy az Országgyűlés a Házsza-
bály megsértésével fogadta el az egyháztörvényt, de szerinte ez nem volt olyan súlyú hiba, ami miatt 
az Alkotmánybíróságnak be kellett avatkoznia a törvényhozás munkájába.
17 Pokol Béla: Generális bíráskodás versus specializált bírósági rendszer – Az alkotmánybíráskodás egy dilemmájáról, 
Jogelméleti Szemle 2014/2. szám, 13.
18 Pokol Béla: A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről, Politikatudományi Szemle, 1996/3., 120-121.
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A család törvényi definícióját megsemmisítő döntésben Pokol nem értett egyet azzal, hogy az Al-
kotmánybíróság korábbi határozatait idézi, mivel „(…) azok a korábbi érvelések és normatív állás-
pontok, melyek a mai Alaptörvény deklarációival, elveivel és értelmezési előírásaival szemben állnak, 
nem vehetők át, és nem idézhetők meg.” [112] A család fogalmának vizsgálata kapcsán Pokol szerint 
az Alkotmány és az Alaptörvény vonatkozó szövegének eltérése miatt helytelen volt a korábbi ha-
tározatok érvelésére alapozni a támadott rendelkezés megsemmisítését, amely eredményeként „az 
Alaptörvény új szabályozása és az értelmezési elvei, illetve deklarációi egyszerű papírjoggá süllyednek 
le.” [113]

Ebben a döntésben azzal a korábbi gyakorlatban kimunkált állásponttal sem értett egyet, hogy 
a minősített többséget kívánó törvények és az egyszerű többséggel meghozott törvények között 
nincs jogforrási szintbeli eltérés. Pokol alkotmánybíró társain emiatt a demokratikus akaratképzés 
tiszteletének hiányát kéri számon, és a régi alkotmánybírósági gyakorlatot olyannak tekinti, amely 
a demokratikus legitimációval rendelkező törvényhozást leértékeli. Pokol szerint ez a „legtisztáb-
ban az Országgyűlés írott Alkotmányával szembeni ’láthatatlan alkotmány’ koncepcióban öltött tes-
tet –, amit ma már nem lehet elfogadni.” [114]

Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek szabályait megsemmisítő 45/2012. sz. határozathoz 
Pokol nem csatolt sem különvéleményt, sem párhuzamos indokolást, de a bírák kényszernyug-
díjazásáról szóló 33/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleményéből tudhatjuk, hogy Pokol az 
Alaptörvény részének fogadta el az átmeneti rendelkezéseket. „(…) az alkotmányjogi panasszal 
támadott Bjt.-nek a 90. § ha) pontja és a 230. §-a tartalmilag az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésé-
nek, illetve Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (Aár.) 12. cikke (1) bekezdésének 
egyszerű megismétlését jelentik. Az Alkotmánybíróságnak tehát észlelni kellett volna ezt a helyze-
tet, és mivel így alaptörvényi rendelkezések megtámadásáról van szó tartalmilag, vissza kellett volna 
utasítani az alkotmányjogi panaszok befogadását, mivel ezek vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak 
nincs hatásköre.” [154] Fura következetlenség, hogy az Átmeneti rendelkezéseket az Alaptörvény-
nek tekinti egy alkotmánybíró, de nem csatol különvéleményt ahhoz a határozathoz, amelyben 
az AB többsége úgy foglal állást, hogy az Átmeneti rendelkezések nem részei az Alaptörvénynek. 
Az Alaptörvény negyedik módosításáról szóló AB döntéssel egyetértett Pokol, hiszen a testület 
elutasította a módosítás közjogi érvénytelenségére hivatkozó indítványt, és kimondta, hogy nincs 
hatásköre az alaptörvény-módosítások tartalmi szempontú felülvizsgálatára. A 12/2013. sz. hatá-
rozathoz azonban Pokol mégis párhuzamos indokolást fűzött azzal a céllal, hogy elejét vegye, hogy 
egy jövőbeni aktivista alkotmánybíróság másképp értelmezze a határozatot. Helyesen mutatott rá 
arra, hogy a határozat rendelkező része és indokolása között bizonyos pontokon feszültség van. A 
többségi döntés a nemzetközi kötelezettségeket a törvényhozó és alkotmányozó hatalomra is kiter-
jedő korlátként azonosította, de ezen az alapon nem vizsgálódott. Pokol szerint az alkotmányozó 
hatalom korlátlan (magában foglalja az alkotmánymódosító hatalmat is), és „ez [tehát a Pokol ál-
tal kritizált] a megfogalmazás lehetőséget biztosíthat egy későbbi, aktivista többségű alkotmánybírói 
testület számára, hogy vindikálja magának az Alaptörvény, vagy egyes részei feletti megsemmisítési 
jogot.” [68]

Ebben a párhuzamos indokolásban Pokol az Alaptörvénynek olyan olvasatát jeleníti meg, amely 
(még) nem kapott többséget a testületben. Azon az állásponton van, hogy ellentétben a korábbi 
alkotmánnyal, az Alaptörvény „kiemelve önmagát a törvények közül, mint a jogrend alapja egy leg-
felsőbb hierarchikus szintre állította önmagát. Ezért például az Alaptörvény nem visel számozást, 
hisz ebből csak egy lehet, és módosítására sem törvényjavaslat irányul, hanem alaptörvény-módosí-
tási javaslat. (…) Ez a törvények közül való kiemelés és önálló jogforrási szintre emelés ad értelmet 
annak, hogy az Alaptörvény – felsorolva a T) cikk (2) bekezdésében a jogszabályokat, és a legfelső 
szintű jogszabályként a törvényt megnevezve – mindenhol megkülönbözteti magát a jogszabályoktól.” 
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[70] Ez a megkülönböztetés azért fontos Pokol véleménye szerint, mert az Alkotmánybíróság az 
Alaptörvény értelmében csak a jogszabályokat vizsgálhatja felül tartalmilag, az Alaptörvényt és 
módosításait nem.

A 13/2013. sz. határozatban Pokol párhuzamos indokolásban fejtette ki egyet nem értését a ko-
rábbi határozatok idézésével. A negyedik alaptörvény-módosítás (2013. március 25.) után, amely 
hatályon kívül helyezte az Alkotmánybíróság korábbi döntéseit, a testület ebben a határozatban 
mondta ki először, hogy korábbi határozatait továbbra is fel fogja használni, ha az Alaptörvény és 
az Alkotmány szövegének egyezősége ezt engedi. Pontosan hivatkozni pedig a jogbiztonság érvé-
nyesülése miatt fogja azokat. Pokol ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a régi döntésekbe foglalt 
elvek és érvek „az alkotmányjogi gondolkodás pusztán szabad gondolati kincset jelentő szektorába 
kerültek át” [146], és csak úgy használhatóak, ha az Alaptörvénynek is megfelelnek. Szerinte az 
alkotmányozó helyesen szüntette meg a korábbi döntések hatályát az alaptörvény-módosítással, 
mert ezzel elérhető, hogy az alkotmánybírók és munkatársaik „önálló gondolati munkával emeljék 
ki a régi határozatokból az átvehető érveket”, és így elkerülhető, hogy az Alaptörvény puszta „pa-
píralkotmánnyá” váljon. [147]

Hasonlóan az egyháztörvény közjogi érvénytelenségét megállapító határozathoz, Pokol a képvi-
selői szólásszabadsággal kapcsolatos döntésekben is – előadó bíróként – azt az álláspontot képvi-
selte, hogy az Alkotmánybíróság csak szélsőséges esetekben avatkozhat be/veheti vizsgálat alá az 
Országgyűlés működését.

A bírósági ügyáthelyezés alaptörvény-ellenességét megállapító 36/2013. (XII. 5.) AB határozattal 
olyannyira nem értett egyet Pokol, hogy az Alkotmánybíróság szerepfelfogását bírálta az ügy kap-
csán. Kifejtette, hogy „az alkotmánybírák felett az állami-politikai rendszerben sem áll semmilyen 
döntést ellenőrző szerv. Egyetlen ellenőrzést és felügyeletet felettük az alkotmányozó hatalom írott 
Alaptörvénye és az alkotmánybírósági törvény rendelkezései jelentik.” [119] Szerinte ezeket a hatá-
rokat lépte át a testület, és felhívta a figyelmet arra, hogy „az alkotmánybíróság alkotmányoligar-
chiává válik, ha az írott alaptörvényi előírások és az alkotmánybírósági törvény rendelkezései helyett 
saját döntéseiben kifejtett normákat tekinti alapnak a törvényi rendelkezések és bírói határozatok 
megsemmisítésénél. A törvényhozást és az alkotmányozó hatalmat gyakorló országgyűlési minősített 
többséget az állampolgárok milliói választják meg, és az ettől elszakadó alkotmánybírákat semmi 
nem legitimálja, amikor önmaguk hoznak létre saját ’láthatatlan alkotmányt’ és ’láthatatlan alkot-
mánybírósági törvényt’, melyet elegendőnek vélnek az igazságszolgáltatás, az állam és a társadalom 
legfelső irányítására.” [120] Pokol bíró „láthatatlan alkotmány” elleni küzdelmét itt olyan területre 
is kiterjeszti, ahol az meglehetősen értelmetlen. Ugyanis nem egy láthatatlan alkotmány, hanem az 
Alaptörvény tartalmazza a bírói függetlenség követelményét, aminek évszázadok óta következmé-
nye az, hogy a bírák mandátumuk lejárta előtt nem mozdíthatók el törvényhozási aktussal sem. 
Így nem fantazmagória, hanem évszázados – többek között magyar – alkotmányos hagyomány 
szól amellett, hogy a függetlenség alaptörvényi szabályával ellentétes a bírák kényszernyugdíjazása.

A 7/2014. sz. határozathoz fűzött különvéleményében Pokol Béla azt bírálta, hogy a döntés szöve-
gében nem csak az Emberi Jogok Európai Egyezményére hivatkozik az Alkotmánybíróság, hanem 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlatára is. Szerinte ez azért nem helyes, mert 
ez azt jelenti, hogy „az Alaptörvényen túl normatív, számunkra kötelező erőt tulajdonítunk nemcsak 
az Egyezménynek, hanem az azt értelmező bírói gyakorlatnak is irányunkban, és ezzel elismerjük, 
hogy az EJEB az Egyezményben résztvevő államok közreműködése nélkül továbbírhatja a rájuk köte-
lező nemzetközi normákat.” [113] Pokol Béla még tovább ment. Álláspontja szerint az Alaptörvény 
a nemzeti szuverenitást erősebb védelem alá helyezi, ezért az Alkotmánybíróságnak felül kellene 
vizsgálnia eddigi gyakorlatát. Erre azért is szükség van, mert ha az EJEB elszakad az Egyezmény 
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[70] Ez a megkülönböztetés azért fontos Pokol véleménye szerint, mert az Alkotmánybíróság az 
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normáitól,19 akkor „olyan kötelezettséget ró a magyar államra, melynek ő nem vetette alá magát, és 
amely a magyar szuverenitáson nyugvó Alaptörvényünk lényegi magvát sérti meg.” Pokol szerint a 
nemzetközi szerződések Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálata „lehetővé teszi, hogy egy-
egy EJEB döntést, mely a magyar államot illetően született, megvizsgáljunk, hogy nem lépett-e túl 
az Egyezmény normáin, melynek alávetette magát a magyar állam, és ennek végrehajtása nem 
sértené-e a hazai alkotmányosság sérthetetlen magvát, ezzel alkotmányidentitásunkat.” [114]20

A takarékszövetkezeti rendszer radikális átalakítását vizsgáló 20/2014. sz. határozathoz fűzött 
párhuzamos indokolásában Pokol újfent kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság nem megalapo-
zottan használja fel korábbi határozatait precedensként. Sőt magával a precedensrendszerrel sem 
ért egyet,21 mert szerinte annak alkalmazásával az Alkotmánybíróság „lényegében hallgatólagosan 
mindig hatályon kívül helyezi a vonatkozó alkotmányi szöveget, és e helyett az alkotmánybírósági 
határozatok által létrehozott döntési formulákat és normatívákat állítja az alkotmányosság alapjává.” 
Hasonlóan a 43/2012-es döntéshez újra felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen gyakorlat miatt „az 
alaptörvényi rendelkezések minden egyes új üggyel és erre adott döntési értelmezéssel egyet lépnek 
hátra a megsemmisülés felé.” [324] Ami Pokol szerint az alkotmány megsemmisülése, az uralkodó 
alkotmányjogi felfogás szerint az éppen maga az alkotmánybíráskodás, tehát az alkotmány egyedi 
esetekben történő értelmezése és annak következetes alkalmazása. 

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

Ezen a területen három nagyon fontos határozatot is előadó bíróként jegyez Pokol. A frakcióala-
kítással [10/2013 (IV. 25.) AB határozat], az országgyűlési képviselők szólásszabadságával [3206 
és 3207/2013. (XI. 18.) AB határozatok] és a fővárosi közgyűlés tagjainak választásával [26/2014. 
(VII. 23.) AB határozat] foglalkozó döntések mind a Kormány érdekének kedveznek, és nem az 
ellenzéki jogok érvényesülését, a tisztességes választásokat és az érdemi parlamenti vitát szolgálják.

Pokol volt az előadó bírája annak a döntésnek, amellyel az Alkotmánybíróság nem tette lehetővé, 
hogy az MSZP-ből kilépő országgyűlési képviselők Demokratikus Koalíció néven frakciót alakít-
hassanak. A 10/2013. sz. határozatban a többség lényegében jóváhagyta a Demokratikus Koalíci-
óhoz tartozó képviselők frakcióalakításának házszabály-módosítással történt megakadályozását, 
az Országgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozó szervezetalakítási kérdésnek minősítette a frakció 
alakítására vonatkozó szabályok módosítását.

19 „A strasbourgi bíróság rendszerint még a legaktivistább alkotmánybírósághoz képest is jobban kiszélesíti az Egyezmény jogait, és ezzel a 
szerződő államok egész jogterületeit vonja be ellenőrzés alá.” (…) „A strasbourgi bíróság tehát igazi szuverénként kezd viselkedni a szerződő 
államokkal szemben, és ez teszi érthetővé, hogy több európai államban erősödnek a hangok már magának az emberjogi egyezménynek való 
alávetés felbontására.” Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás, MTA Law Working Papers 14-15., http://jog.
tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_13_Pokol.pdf.
20 Pokol részletesebben kifejti egy tanulmányában: „az emberjogi bíróság az utóbbi évtizedekben hajlamos olyan mértékben túlmenni 
az Egyezmény rendelkezéseinek a szövegén, hogy az teljes jogterületeket bevon ellenőrzése alá, és ezzel lényegében kiüresíti a hazai törvényhozás 
szabályozási szabadságát. (…) Ha tehát a hazai Alkotmánybíróság deklarálná ezt a kompetenciáját a jövőben egy határozatában, akkor a 
kormány megtehetné a továbbiakban, hogy egy magyar államot elmarasztaló EJEB-döntés végrehajtása előtt az Alkotmánybírósághoz fordul-
na az Abtv. 23. §. (3) bekezdése alapján, kérve, hogy az alkotmánybírák vizsgálják meg, mennyiben felelt meg az EJEB döntése az alapul 
fekvő Egyezmény szövegének.” Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás, 29.
21 Pokol megkülönbözteti a konkretizáló-értelmező precedenseket azoktól, amelyek a törvényszövegben lévő rendelke-
zéseket tolják félre. Csak az első csoportba tartozókat tartja helyesnek, és fontosnak tartotta kiemelni, hogy a „precedensek 
tehát nem a törvényhozó döntési kompetenciáját vonják el, hanem az egyedi bírák mérlegelési szabadságát szűktik be.” Pokol Béla: A bírói 
precedensjog, Magyar jog, 2000/4., 201-209.
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A Pokol által jegyzett képviselői szólásszabadsággal foglalkozó határozatokban az Alkotmánybí-
róság kimondta, hogy „minden képviselőtől elvárható, hogy tartsa be a házszabályi rendelkezéseket. 
Ezért a képviselőnek már eleve számolnia kell a parlamenti szólásszabadságát korlátozó házszabályi 
rendelkezésekkel.” [27] A határozat nemes egyszerűséggel azért tartotta arányosnak a Házelnököt 
megillető fegyelmezési jogkör terjedelmét és szabályait, mert a képviselők véleménynyilvánításá-
nak keretei tágabbak az őket megillető mentelmi jog alapján. Éppen ezért azt is indokoltnak tartot-
ta, hogy „a beszédjoggal, illetőleg a képviselői szólásszabadsággal való visszaélések elkerülése végett 
a házelnöknek legyenek olyan eszközei, amelyekkel ilyen esetekben felléphet.” [26] Ezzel szemben a 
strasbourgi bíróság a Karácsony és mások v. Magyarország-ügyben elvetette az Alkotmánybíróság 
paradox és súlyosan jogkorlátozó értelmezését, hogy a képviselők véleménynyilvánítását éppen 
azért lehet korlátozni, mivel mentelmi joggal rendelkeznek, vagyis amiért erősebb védelemben 
részesül a parlamenti munkájuk során kifejezett véleményük. Sőt a képviselői szólásszabadságot 
korlátozó két AB döntés miatt az EJEB nem tekintette hatékony jogorvoslatnak az elvileg igénybe 
vehető alkotmányjogi panaszt sem.

A fővárosi közgyűlés tagjainak választásáról rendelkező új szabályok hét különvéleménnyel lé-
nyegében átmentek az Alkotmánybíróságon, hiába nem egyenlő a választópolgárok választójoga, 
és valójában nem is választják a fővárosi önkormányzati képviselőket. Sőt a Pokol által jegyzett 
határozat még súlyosított is a helyzeten azzal, hogy a kompenzációs listán hasznosuló, vesztes pol-
gármester-jelöltekre leadott szavazatok súlyozását alaptörvény-ellenesnek ítélte. Az AB a kompen-
zációs listás mandátumszerzés súlyozott számítása kivételével nem találta alaptörvény-ellenesek 
a választások előtt négy hónappal bevezetett új fővárosi választási rendszer alapvető szabályait. A 
testület hiába hivatkozta korábbi döntését, miszerint ha kétszer több szavazat szükséges az egyik 
mandátum megszerzéséhez, mint a másikhoz, akkor az egyenlőség sérelme miatt biztosan alkot-
mányellenes a szabály, mégis alkotmányosnak fogadta el a hatszoros eltérést.

Az előzetes választási regisztrációt és a politikai reklámok közzétételének a közszolgálati médiá-
ra korlátozását eltörlő 1/2013. sz. határozattal Pokol Béla nem értett egyet. Alkotmányjogi érvek 
keresése helyett megelégedett a felmerült problémák hatékony kezelésének hangsúlyozásával. Kü-
lönvéleményében kifejtette, hogy a többség hibásan terjesztette ki a köztársasági elnök indítványát. 
Az előzetes regisztrációra pedig a nyugatra irányuló tartós munkavállalási hullám következtében 
kitelepült kb. félmillió állampolgár miatt van szükség. „Ennek hatására a lakcímnyilvántartáson 
alapuló helyzetkép egy sok szempontból fiktív ország-lakosságot vesz alapul, és az egyes választókerü-
letek tényleges választóinak számait, az ehhez szükséges szavazókörök beosztását stb. egy jórészt fiktív 
számadathoz igazítja. A választás egész lefolyásának menetét befolyásolja, ha a tényleges választói 
közönségről nagymértékben nem valóságos információkon alapszik a választásokat levezető szervek 
tudása.” [183]

Pokol felvetette annak szükségességét, hogy az alapjogok Alaptörvény hatályba lépése előtt ki-
alakított korlátozási tesztjeit felül kell vizsgálni, mert az Alaptörvény „új alapra helyezte az 
individuumoknak biztosított alapvető jogok tartalmát. Az egyén csak a közösségben élve tud 
létezni, és ezért egyéni jogai gyakorlásában mindenkor biztosítani kell önmaga kiteljesítésén túl 
a közössége, nemzete fennmaradását is.” [189] Az a vélekedés, hogy az egyén szabadságának nem 
csak más szabadsága, hanem minden esetben a közösség érdekei is határt szabnak, az könnyen el-
vezethet a szabadságjogok kiüresedéséhez.22 Mivel az Alaptörvény szövegbeli változásra álláspont-
22 Az alapjogoknak természetesen lehetnek absztrakt, ha úgy tetszik a közösség érdekeit szolgáló korlátai is, ha kényszerí-
tő erejű alkotmányos értékről van szó. Így lehet előzetes letartóztatásba helyezni valakit azért, hogy a büntetőeljárás ered-
ményességét előmozdítsuk, és így lehet a közteherviselés alapján adót kivetni, vagyis tulajdonjogot korlátozni. Azonban 
ez a gondolat odáig nem terjedhet, hogy az autonómia teljesen felszámolható a közérdek oltárán. Az állami működéshez 
nélkülözhetetlen korlátozásokon túl az egyén nem a közösség szolgája, és az egyének között nem lehet diszkriminálni 
akkor, ha az a közösségnek hasznos. Utóbbival kifejezetten ellentétes álláspontot foglal el Pokol, ami a kuruc.info oldalon 
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más szabadsága, hanem minden esetben a közösség érdekei is határt szabnak, az könnyen elve-
zethet a szabadságjogok kiüresedéséhez.22 Mivel az Alaptörvény szövegbeli változásra álláspont

A Pokol által jegyzett képviselői szólásszabadsággal foglalkozó határozatokban az Alkotmánybí-
róság kimondta, hogy „minden képviselőtől elvárható, hogy tartsa be a házszabályi rendelkezéseket. 
Ezért a képviselőnek már eleve számolnia kell a parlamenti szólásszabadságát korlátozó házszabályi 
rendelkezésekkel.” [27] A határozat nemes egyszerűséggel azért tartotta arányosnak a Házelnököt 
megillető fegyelmezési jogkör terjedelmét és szabályait, mert a képviselők véleménynyilvánításá-
nak keretei tágabbak az őket megillető mentelmi jog alapján. Éppen ezért azt is indokoltnak tartot-
ta, hogy „a beszédjoggal, illetőleg a képviselői szólásszabadsággal való visszaélések elkerülése végett 
a házelnöknek legyenek olyan eszközei, amelyekkel ilyen esetekben felléphet.” [26] Ezzel szemben a 
strasbourgi bíróság a Karácsony és mások v. Magyarország-ügyben elvetette az Alkotmánybíróság 
paradox és súlyosan jogkorlátozó értelmezését, hogy a képviselők véleménynyilvánítását éppen 
azért lehet korlátozni, mivel mentelmi joggal rendelkeznek, vagyis amiért erősebb védelemben 
részesül a parlamenti munkájuk során kifejezett véleményük. Sőt a képviselői szólásszabadságot 
korlátozó két AB döntés miatt az EJEB nem tekintette hatékony jogorvoslatnak az elvileg igénybe 
vehető alkotmányjogi panaszt sem.

A fővárosi közgyűlés tagjainak választásáról rendelkező új szabályok hét különvéleménnyel lé-
nyegében átmentek az Alkotmánybíróságon, hiába nem egyenlő a választópolgárok választójoga, 
és valójában nem is választják a fővárosi önkormányzati képviselőket. Sőt a Pokol által jegyzett 
határozat még súlyosított is a helyzeten azzal, hogy a kompenzációs listán hasznosuló, vesztes pol-
gármester-jelöltekre leadott szavazatok súlyozását alaptörvény-ellenesnek ítélte. Az AB a kompen-
zációs listás mandátumszerzés súlyozott számítása kivételével nem találta alaptörvény-ellenesek 
a választások előtt négy hónappal bevezetett új fővárosi választási rendszer alapvető szabályait. A 
testület hiába hivatkozta korábbi döntését, miszerint ha kétszer több szavazat szükséges az egyik 
mandátum megszerzéséhez, mint a másikhoz, akkor az egyenlőség sérelme miatt biztosan alkot-
mányellenes a szabály, mégis alkotmányosnak fogadta el a hatszoros eltérést.

Az előzetes választási regisztrációt és a politikai reklámok közzétételének a közszolgálati médiá-
ra korlátozását eltörlő 1/2013. sz. határozattal Pokol Béla nem értett egyet. Alkotmányjogi érvek 
keresése helyett megelégedett a felmerült problémák hatékony kezelésének hangsúlyozásával. Kü-
lönvéleményében kifejtette, hogy a többség hibásan terjesztette ki a köztársasági elnök indítványát. 
Az előzetes regisztrációra pedig a nyugatra irányuló tartós munkavállalási hullám következtében 
kitelepült kb. félmillió állampolgár miatt van szükség. „Ennek hatására a lakcímnyilvántartáson 
alapuló helyzetkép egy sok szempontból fiktív ország-lakosságot vesz alapul, és az egyes választókerü-
letek tényleges választóinak számait, az ehhez szükséges szavazókörök beosztását stb. egy jórészt fiktív 
számadathoz igazítja. A választás egész lefolyásának menetét befolyásolja, ha a tényleges választói 
közönségről nagymértékben nem valóságos információkon alapszik a választásokat levezető szervek 
tudása.” [183]

Pokol felvetette annak szükségességét, hogy az alapjogok Alaptörvény hatályba lépése előtt ki-
alakított korlátozási tesztjeit felül kell vizsgálni, mert az Alaptörvény „új alapra helyezte az 
individuumoknak biztosított alapvető jogok tartalmát. Az egyén csak a közösségben élve tud 
létezni, és ezért egyéni jogai gyakorlásában mindenkor biztosítani kell önmaga kiteljesítésén túl 
a közössége, nemzete fennmaradását is.” [189] Az a vélekedés, hogy az egyén szabadságának nem 
csak más szabadsága, hanem minden esetben a közösség érdekei is határt szabnak, az könnyen el-
vezethet a szabadságjogok kiüresedéséhez.22 Mivel az Alaptörvény szövegbeli változásra álláspont-
22 Az alapjogoknak természetesen lehetnek absztrakt, ha úgy tetszik a közösség érdekeit szolgáló korlátai is, ha kényszerí-
tő erejű alkotmányos értékről van szó. Így lehet előzetes letartóztatásba helyezni valakit azért, hogy a büntetőeljárás ered-
ményességét előmozdítsuk, és így lehet a közteherviselés alapján adót kivetni, vagyis tulajdonjogot korlátozni. Azonban 
ez a gondolat odáig nem terjedhet, hogy az autonómia teljesen felszámolható a közérdek oltárán. Az állami működéshez 
nélkülözhetetlen korlátozásokon túl az egyén nem a közösség szolgája, és az egyének között nem lehet diszkriminálni 
akkor, ha az a közösségnek hasznos. Utóbbival kifejezetten ellentétes álláspontot foglal el Pokol, ami a kuruc.info oldalon 
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ja szerint a többség nem volt tekintettel, ezért sem fogadható el szerinte a választási regisztráció 
alaptörvény-ellenesnek minősítése. Továbbá úgy gondolta, hogy különbséget kellett volna tenni 
a választójog gyakorlásának korlátai és funkcionális feltételei között. Ha nem így történik, akkor 
„minden intézményi kelléket, feltételt mint korlátot fogunk eleve fel – ahogy tette most a többségi 
határozat (…). Ez pedig oda vezet, hogy „az Alkotmánybíróság a teljes jogi szabályozást ellenőr-
zés alá vonja, és a törvényhozó döntési szabadságát lényegében megsemmisíti.” [187] Szerinte azért 
nem alaptörvény-ellenes a kereskedelmi tömegmédiumok kizárása a politikai kampányból, mert 
ez csökkenti a pártok költségeit, és így a politikai korrupciót.

Ezek után nem meglepő, hogy öttagú tanács tagjaként érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza azt 
a panaszt, amelyik lényegében azt sérelmezte, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkezők (így 
az indítványozó, aki hosszan, így a választások napján is olyan országban tartózkodik, ahol nincs 
magyar külképviselet) ki vannak zárva a levélben szavazás lehetőségéből. [3048/2014. (III. 13.) AB 
végzés]

Pokol nem fűzött különvéleményt sem a választási plakátok kihelyezésének korlátozásával, sem az 
országgyűlési választásokon a győztest is kompenzáló szabályokkal foglalkozó döntésekhez, ame-
lyekben a Kormánynak kedvező döntések születtek.

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

Pokol Béla véleményeiben sem a hatalommegosztás elvével, sem a függetlenség garanciáival nem 
foglalkozik.

A bírák kényszernyugdíjazásával a kormányzat a vezetői pozícióban lévő bíráktól igyekezett sza-
badulni. Az AB a szabályozást a 33/2012. (VII. 17.) AB határozatban ex tunc hatállyal alkotmány-
ellenessé minősítette, amihez Pokol Béla – valamennyi új alkotmánybíróhoz hasonlóan – külön-
véleményt csatolt. Szerinte az indítványokat be sem lehetett volna fogadni, mert a vitatott szabály 
nem közvetlen hatályosulással, hanem egyedi munkáltatói döntéssel érintette a bírákat, ezért a 
bírói jogorvoslati utat ki kellett volna meríteniük, még úgy is, hogy az a törvényi szabályok miatt 
nem jelenthetett érdemi jogorvoslatot, ahogy ezt a többségi döntés elismerte. Pokol úgy vélte, hogy 
a befogadással a testület rendkívüli módon kitágította a kivételes alkotmányjogi panasz lehetősé-
gét, ami végső soron ellehetetlenítheti az Alkotmánybíróság munkáját.23 Tehát Pokol azt várná el, 
hogy akkor is nyújtsanak be törvénysértésre hivatkozó keresetet hasonló ügyben az állampolgárok, 
ha a kifogásolt intézkedés nemhogy nem törvénysértő, hanem szükségszerű következménye egy 
törvénynek, és az évekig tartó, kalkulálhatóan vesztes pert követően forduljanak a konkrét döntés-
sel szemben alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz. 

Szintén a befogadás visszautasítását támasztotta alá Pokol szerint az, hogy az indítványok lénye-
gében az alaptörvény rendelkezéseit támadták, mivel a vitatott törvényi szakaszok tartalmilag az 
Alaptörvény és az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek megismétlései.

Arra azonban Pokol Béla nem tért ki, hogy tartalmi szempontból miért nem ért egyet a többség 
döntésével. Csupán annyit említett, hogy a történeti alkotmány vívmányai között említeni a bírák 
is népszerűvé teszi publicisztikáit. 
23 „Szakítani kell tehát ezzel a rendes bíróságok felé megnyilvánuló aktivizmussal, és szigorúan csak az Alaptörvényben biztosított jogok 
érintése esetén kell elfogadni a bírói döntésekkel szembeni alkotmányjogi panaszt.” Pokol Béla: Generális bíráskodás versus specializált 
bírósági rendszer - Az alkotmánybíráskodás egy dilemmájáról, Jogelméleti Szemle 2014/2., 14.
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a közössége, nemzete fennmaradását is.” [189] Az a vélekedés, hogy az egyén szabadságának nem 
csak más szabadsága, hanem minden esetben a közösség érdekei is határt szabnak, az könnyen el-
vezethet a szabadságjogok kiüresedéséhez.22 Mivel az Alaptörvény szövegbeli változásra álláspont-
22 Az alapjogoknak természetesen lehetnek absztrakt, ha úgy tetszik a közösség érdekeit szolgáló korlátai is, ha kényszerí-
tő erejű alkotmányos értékről van szó. Így lehet előzetes letartóztatásba helyezni valakit azért, hogy a büntetőeljárás ered-
ményességét előmozdítsuk, és így lehet a közteherviselés alapján adót kivetni, vagyis tulajdonjogot korlátozni. Azonban 
ez a gondolat odáig nem terjedhet, hogy az autonómia teljesen felszámolható a közérdek oltárán. Az állami működéshez 
nélkülözhetetlen korlátozásokon túl az egyén nem a közösség szolgája, és az egyének között nem lehet diszkriminálni 
akkor, ha az a közösségnek hasznos. Utóbbival kifejezetten ellentétes álláspontot foglal el Pokol, ami a kuruc.info oldalon 
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elmozdíthatatlanságát nem megfelelő, hiszen az indokolásban „pusztán egy múltbéli szabályozás 
részletszabályait” hívják fel. [156]

A kormány érdekeinek kedvező, a bíróságok szervezetével és igazgatásával foglalkozó és a semmis-
ségi törvénnyel kapcsolatos határozatokhoz nem csatolt különvéleményt.

A bírósági ügyáthelyezés alaptörvény-ellenességét megállapító döntéssel nem értett egyet Pokol. 
Különvéleményében az alkotmányjogi panaszok befogadását ellenezte, és azt az Alkotmánybíróság 
hatáskör-túllépéseként értékelte.

Mit gondol a szabadságjogokról?

Pokol Béla már 1990-ben az alapjogi bíráskodás veszélyeit hangsúlyozta tanulmányában. „A jog 
összerkezetét ugyanis nagyon nyitottá teszi a túlságosan tág alapjogi bíráskodás, és ez veszélyezteti 
épp azt a speciális adalékot, amit csak a jogrendszer adhat a társadalomnak (…) a kalkulálható és 
jövőben is egyenlő mértékkel mérő jogszolgáltatást.” (…) „Az alapjogok akkor mutatták ki ellentmon-
dó természetüket, miután az alkotmánybíráskodást melléjük telepítve szembesültek konkrét jogese-
tekkel.” (…) „Amikor az alkotmánybíróság ilyen lokalizálhatatlan tartalmú alapjogra támaszkodva 
kezdi alkotmányellenessé minősíteni a törvényi rendelkezéseket, akkor különös erővel bukkan fel az 
alkotmánybíróság egy problémás oldala. Ugyanis az az alapkérdés, hogy mi igazolja őt ebben a tevé-
kenységében, amikor a nép által közvetlenül választott parlament törvényeit megsemmisíti?” Pokol 
szerint ezt csak az igazolhatja, ha konszenzussal rendelkező jogdogmatikai modellek vannak. Az 
alapjogok kapcsán szerinte problémás lehet, ha olyan nyitott elvek válnak az alkotmánybíráskodás 
középpontjává, amelyek utólag is ellenállnak a jogdogmatikai pontosításnak.24

1996-ban is hasonló állásponton volt. Azt fogalmazta meg, hogy az emberi méltóság sérthetet-
lenségét alapjog helyett államcélnak kellene minősíteni egy új alkotmányban. Ez szerinte azért 
szükséges, mert az emberi méltósághoz való jog tartalma nem határozható meg pontosan, ezért 
„alapjogként biankó csekk az alkotmánybíróság kezében”, amely túlzottan nagy hatalmat ad a törvé-
nyek megsemmisítésénél.25

A vizsgálat részét képező határozatokat osztályoztuk aszerint, hogy a döntés a kormány érdekét 
szolgálta-e. A kormány érdekét nem szolgáló határozatok többségéhez különvéleményt vagy pár-
huzamos indokolást csatolt Pokol Béla. Ezek közül két kivétel volt csupán. Az egyik a 6/2013. sz. 
döntés az egyháztörvényről. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek megsemmisítése mellett 
ez az egyetlen kérdés, ahol a Pokol Béla nem fűzött különvéleményt vagy párhuzamos indoklást a 
Kormánynak nem kedvező döntésekhez.

A médiatörvények több rendelkezését is megsemmisítő 165/2011. sz. határozat bizonyos részeivel 
nem értett egyet Pokol Béla, amelyek közé tartozott a médiaszféra állami ellenőrzése számára az 
adatszolgáltatási kötelezettség alkotmányellenességének megállapítása. Pokol szerint meghaladot-
tá vált az az elképzelés, hogy az állammal szemben kell védeni a sajtószabadságot, hanem sokkal 
inkább a magánhatalmakkal szemben. „Napjainkban azonban a médiaszociológiai elemzések töme-
ge mutatja, hogy a szervezett magánhatalmak tömegmédiumok feletti – és közvetve az emberek feletti 
– uralma jelenti a legnagyobb veszélyt a demokratikus nyilvánosságra, különösen mivel e szervezett 
24 Pokol Béla: Alapjogok és alkotmánybíráskodás - jogelméleti nézőpontból, Jogtudományi Közlöny, 1990/5., 150-151.
25 Pokol Béla: A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről, Politikatudományi Szemle, 1996/3., 117.
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elmozdíthatatlanságát nem megfelelő, hiszen az indokolásban „pusztán egy múltbéli szabályozás 
részletszabályait” hívják fel. [156]

A kormány érdekeinek kedvező, a bíróságok szervezetével és igazgatásával foglalkozó és a semmis-
ségi törvénnyel kapcsolatos határozatokhoz nem csatolt különvéleményt.

A bírósági ügyáthelyezés alaptörvény-ellenességét megállapító döntéssel nem értett egyet Pokol. 
Különvéleményében az alkotmányjogi panaszok befogadását ellenezte, és azt az Alkotmánybíróság 
hatáskör-túllépéseként értékelte.

Mit gondol a szabadságjogokról?

Pokol Béla már 1990-ben az alapjogi bíráskodás veszélyeit hangsúlyozta tanulmányában. „A jog 
összerkezetét ugyanis nagyon nyitottá teszi a túlságosan tág alapjogi bíráskodás, és ez veszélyezteti 
épp azt a speciális adalékot, amit csak a jogrendszer adhat a társadalomnak (…) a kalkulálható és 
jövőben is egyenlő mértékkel mérő jogszolgáltatást.” (…) „Az alapjogok akkor mutatták ki ellentmon-
dó természetüket, miután az alkotmánybíráskodást melléjük telepítve szembesültek konkrét jogese-
tekkel.” (…) „Amikor az alkotmánybíróság ilyen lokalizálhatatlan tartalmú alapjogra támaszkodva 
kezdi alkotmányellenessé minősíteni a törvényi rendelkezéseket, akkor különös erővel bukkan fel az 
alkotmánybíróság egy problémás oldala. Ugyanis az az alapkérdés, hogy mi igazolja őt ebben a tevé-
kenységében, amikor a nép által közvetlenül választott parlament törvényeit megsemmisíti?” Pokol 
szerint ezt csak az igazolhatja, ha konszenzussal rendelkező jogdogmatikai modellek vannak. Az 
alapjogok kapcsán szerinte problémás lehet, ha olyan nyitott elvek válnak az alkotmánybíráskodás 
középpontjává, amelyek utólag is ellenállnak a jogdogmatikai pontosításnak.24

1996-ban is hasonló állásponton volt. Azt fogalmazta meg, hogy az emberi méltóság sérthetet-
lenségét alapjog helyett államcélnak kellene minősíteni egy új alkotmányban. Ez szerinte azért 
szükséges, mert az emberi méltósághoz való jog tartalma nem határozható meg pontosan, ezért 
„alapjogként biankó csekk az alkotmánybíróság kezében”, amely túlzottan nagy hatalmat ad a törvé-
nyek megsemmisítésénél.25

A vizsgálat részét képező határozatokat osztályoztuk aszerint, hogy a döntés a kormány érdekét 
szolgálta-e. A kormány érdekét nem szolgáló határozatok többségéhez különvéleményt vagy pár-
huzamos indokolást csatolt Pokol Béla. Ezek közül két kivétel volt csupán. Az egyik a 6/2013. sz. 
döntés az egyháztörvényről. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek megsemmisítése mellett 
ez az egyetlen kérdés, ahol a Pokol Béla nem fűzött különvéleményt vagy párhuzamos indoklást a 
Kormánynak nem kedvező döntésekhez.

A médiatörvények több rendelkezését is megsemmisítő 165/2011. sz. határozat bizonyos részeivel 
nem értett egyet Pokol Béla, amelyek közé tartozott a médiaszféra állami ellenőrzése számára az 
adatszolgáltatási kötelezettség alkotmányellenességének megállapítása. Pokol szerint meghaladot-
tá vált az az elképzelés, hogy az állammal szemben kell védeni a sajtószabadságot, hanem sokkal 
inkább a magánhatalmakkal szemben. „Napjainkban azonban a médiaszociológiai elemzések töme-
ge mutatja, hogy a szervezett magánhatalmak tömegmédiumok feletti – és közvetve az emberek feletti 
– uralma jelenti a legnagyobb veszélyt a demokratikus nyilvánosságra, különösen mivel e szervezett 
24 Pokol Béla: Alapjogok és alkotmánybíráskodás - jogelméleti nézőpontból, Jogtudományi Közlöny, 1990/5., 150-151.
25 Pokol Béla: A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről, Politikatudományi Szemle, 1996/3., 117.

médiahatalmak globális szinten, illetőleg az egész euro-atlanti térségben szerveződve az egyes álla-
mokhoz képest sokszorosan nagyobb anyagi erővel és tömegbefolyással rendelkeznek.” Az államnak 
éppen azért lenne szüksége az adatszolgáltatásra, mert a „közhatalomnak legtöbbször éppen a glo-
bálisan szervezett médiahatalmak profitcéljai és politikai befolyást célzó törekvései, az emberi mél-
tóságot, a magánszférát, az erkölcsi rendet, a kiskorúak fejlődését, stb. sértő műsorait kell kiszűrni.”

A testületet rendkívül megosztotta a büntetőeljárási törvény számos módosításáról hozott döntés. 
Ebben a határozatban Pokol Béla Szívós Mária különvéleményéhez csatlakozott. Pokol szerint az 
Alkotmánybíróság azon megállapításával, miszerint a „pártatlanság látszatával” kapcsolatosan jo-
gos kételyeket ébreszt az, hogy más illetékességű bíróságon is emelhet vádat az ügyész, a testület 
„azt jelentette ki elvi éllel, hogy a bírák nem függetlenek, azaz – a büntetőjogi főkérdések tekinte-
tében – esély van arra, hogy más-más döntés szülessen attól függően, hogy melyik bíróságon emel 
vádat az ügyész.” (1. pont) Pokol itt megint mostohán bánik a bíró függetlenséggel. Az Emberi 
Jogok Európai Bíróság állandó gyakorlata szerint a bírói függetlenségnek van objektív és szubjektív 
oldala, az objektív jelentés pedig az, hogy függetlenül az ítélkező személyétől olyan-e az igazság-
szolgáltatási rendszer működése, hogy abban egy jóhiszemű személy alappal bízhat. Az EJEB a 
DMD Csoport v. Szlovákia-ügyben kimondta: „a bírói függetlenség és a jogbiztonság kiemelkedő je-
lentősége megköveteli az alkalmazott szabályok különös világosságát minden egyes ügyben, valamint 
az objektivitás és a transzparencia biztosításának egyértelmű garanciáit, mindenekelőtt az önkény 
bármilyen látszatának elkerülését az egyes ügyek kijelölése során”. Egy diszkrecionális illetékességi 
szabály kapcsán az önkény látszata elkerülhetetlen. A védővel való érintkezés kapcsán is súlyosan 
szabadságkorlátozó véleményen volt. Pokol szerint az őrizet első 48 órájában nincs is mi ellen vé-
dekezni, és attól még lehet ügyvédje a vádlottnak, és így érvényesül a védelemhez való jog, hogyha 
nem is kommunikálhatnak.

A hajléktalan embereket érintő mindkét határozathoz különvéleményen volt Pokol Béla. A 
176/2011 sz. határozatban Szívós Mária, a 38/2012. sz. határozatban Dienes-Oehm Egon különvé-
leményéhez csatlakozott. Mind a két esetben az emberi méltóság védelmével összeegyeztethetetlen 
állításokat tett.

A guberálás szankcionálásával foglalkozó 2011-es döntésben úgy fogalmazott, hogy nem kellett 
volna alkotmányellenességet megállapítani, mert „(…) a szóban forgó magatartások az emberi 
együttélés általánosan elfogadott normáival nem egyeztethetők össze, sértik emellett a közrendet és a 
köznyugalmat, valamint súlyosan veszélyeztetik a közegészségügyi érdekeket. Függetlenül attól, hogy 
kit, milyen cél, avagy jól felfogott érdek vezérel arra, hogy a szeméttárolóban kotorásszon, onnan a 
szemetet kivegye, vagy kiöntse, ez az egyre inkább elterjedő jelenség nem vitásan zavarja az adott 
lakókörnyezetben élők nyugalmát, háborgatja azok mindennapjait. Nem lehet vitás álláspontom sze-
rint az sem, hogy a szóban forgó magatartások eredményeképpen jelentősen nő a lakosság körében a 
fertőző betegségek terjedésének, járványok kialakulásának kockázata.” [2.2.]

Pokol szerint a guberálás szankcionálása a többség megállapításával szemben éppen hogy az em-
beri méltóság kiteljesítését szolgálta. „Az államnak valóban alkotmányos kötelessége az emberhez 
méltó élet alapfeltételeinek megteremtése és ennek érdekében az elesettek, rászorulók segítése. Ezen 
kötelezettségével lenne ezért álláspontom szerint ellentétes az, ha a hulladékból történő táplálkozást, 
az abban való turkálást, mint az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen jelenséget lehetővé tenné, 
azaz nem tiltaná. A szóban forgó korlátozásnak – a már ismertetetteken túl – az is célja, hogy a jog-
alkotó így bírja rá a rászorulókat arra, hogy a szociális intézményrendszer eszközeit igénybe vegyék, 
azaz az emberhez méltó(bb) létforma felé terelje ezeket az embereket.” [2.3.]
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A hátrányos megkülönböztetés tilalmát pedig Pokol szerint azért nem sértette a guberálás szank-
cionálása, mert az társadalomra veszélyes magatartás, ami deviancia. Az, hogy „(…) a szóban forgó 
jogterület természetéből fakadóan – valamennyi tiltó és szankcionáló norma ’hátrányosan érint’ min-
den deviánst a társadalom egyéb tagjaival szemben”, semmiképpen sem diszkriminatív”.

A 2012-es határozatban Pokol a többségi véleménnyel ellentétben azt állította, hogy a közterületen 
életvitelszerű tartózkodás önmagában veszélyezteti az emberi életet, egészséget, illetve a környezet 
védelmét és a vagyonbiztonságot. Továbbá azon az állásponton volt, hogy a hajléktalan emberek 
közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozhatja az, hogy ez a jelenség általá-
nosságban zavarhat embereket.

Pokol Béla a családvédelmi törvény család fogalmával foglalkozó határozatban nem csak a több-
ségi éveléssel nem értett egyet, de az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával sem. Pokol szerint 
nem vezethető le az Alaptörvényből, hogy „a ténylegesen terjedőben levő élettársi kapcsolatok nagy 
száma mint szociológiai értelemben vett család korlátozza a demokratikus törvényhozási többséget a 
jogi értelemben vett család házasságra alapozásának előírásában.” [110] Az azonos neműek kapcso-
latáról megjegyezte, hogy a határozat „nem maradhatott volna meg ma már az Alkotmánybíróság 
közerkölcsöt félretoló, korábbi határozata (ABH 1996, 74, 84.) mellett, mert az Alaptörvény ennek 
újragondolását teszi kötelezővé.”

A közszereplők bírálatával kapcsolatban Pokol szerint megsemmisítés helyett elég lett volna al-
kotmányos követelményt megfogalmazni a „méltányolható közérdek” bizonytalan fogalmának 
értelmezéséhez. Ez a vélekedés azt mutatja, hogy Pokol szándékosan figyelmen kívül hagyja a véle-
ménynyilvánítás szabadságának, és így a többségi döntésnek a lényegét, miszerint a „véleménynyil-
vánítás szabadságának a szabad társadalmi vitát szolgáló gyakorlása minden esetben nemcsak hogy 
’méltányolható közérdeknek’, hanem kiemelkedő jelentőségű alkotmányos érdeknek minősül,”ezért a 
jelző nélküli közérdek megalapozza a közszereplők bírálhatóságát”.[65]

A takarékszövetkezeti rendszer radikális átalakítását vizsgáló határozathoz [20/2014 VII. 3.) AB 
határozat] párhuzamos indokolást fűzött Pokol, amelyben megkérdőjelezte a magántulajdon és 
köztulajdon egyenjogúságát. Azon az állásponton volt, hogy az Alaptörvény rendelkezései közül 
nem véletlenül hiányzik ez a kitétel. Az Alkotmánybíróság pedig azzal, hogy idézi a tulajdoni for-
mák egyenlőségére támaszkodó határozatát, azzal újra hatályba lépteti a korábbi alkotmány tételét. 
„(…) Alaptörvény kifejezett kihagyása ellenére is ismét hatályos alaptörvényi rendelkezésnek – és 
ezzel az állami cselekvés előtti korlátnak – tünteti fel a tulajdonformák egyenlőségét.” [317] Po-
kolnak ezen álláspontja két nem lényegtelen körülményről hallgat. Egyrészt arról, hogy a korábbi 
alkotmányban azért szerepelt a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúsága, mert ezt a korábbi 
kommunista alkotmány tagadta, így egy új alkotmányban ezt szimbolikusan és gyakorlati okból 
is indokolt volt kimondani. Az Alaptörvény megalkotásakor ilyen történeti ok indok már nem áll 
fenn. Másrészt az Alaptörvény igenis tartalmaz eltérő szabályokat a köztulajdon kapcsán, és ezek 
éppen az Alaptörvénynek az új alkotmányozó által bevezetett közpénzügyi szabályai. Tehát ha az 
alkotmányozó nem kívánta volna egyenlő védelemben részesíteni az eltérő tulajdoni formákat, 
nyilván megtette volna. Hogy az álláspont abszurditását lássuk, említhetjük azt is, hogy a korábbi 
Alkotmány tartalmazta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, míg az új nem, de ebből nem kö-
vetkezik, hogy ez ne lenne ma is alkotmányos elv. 
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A hátrányos megkülönböztetés tilalmát pedig Pokol szerint azért nem sértette a guberálás szank-
cionálása, mert az társadalomra veszélyes magatartás, ami deviancia. Az, hogy „(…) a szóban forgó 
jogterület természetéből fakadóan – valamennyi tiltó és szankcionáló norma ’hátrányosan érint’ min-
den deviánst a társadalom egyéb tagjaival szemben”, semmiképpen sem diszkriminatív”.

A 2012-es határozatban Pokol a többségi véleménnyel ellentétben azt állította, hogy a közterületen 
életvitelszerű tartózkodás önmagában veszélyezteti az emberi életet, egészséget, illetve a környezet 
védelmét és a vagyonbiztonságot. Továbbá azon az állásponton volt, hogy a hajléktalan emberek 
közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozhatja az, hogy ez a jelenség általá-
nosságban zavarhat embereket.

Pokol Béla a családvédelmi törvény család fogalmával foglalkozó határozatban nem csak a több-
ségi éveléssel nem értett egyet, de az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával sem. Pokol szerint 
nem vezethető le az Alaptörvényből, hogy „a ténylegesen terjedőben levő élettársi kapcsolatok nagy 
száma mint szociológiai értelemben vett család korlátozza a demokratikus törvényhozási többséget a 
jogi értelemben vett család házasságra alapozásának előírásában.” [110] Az azonos neműek kapcso-
latáról megjegyezte, hogy a határozat „nem maradhatott volna meg ma már az Alkotmánybíróság 
közerkölcsöt félretoló, korábbi határozata (ABH 1996, 74, 84.) mellett, mert az Alaptörvény ennek 
újragondolását teszi kötelezővé.”

A közszereplők bírálatával kapcsolatban Pokol szerint megsemmisítés helyett elég lett volna al-
kotmányos követelményt megfogalmazni a „méltányolható közérdek” bizonytalan fogalmának 
értelmezéséhez. Ez a vélekedés azt mutatja, hogy Pokol szándékosan figyelmen kívül hagyja a véle-
ménynyilvánítás szabadságának, és így a többségi döntésnek a lényegét, miszerint a „véleménynyil-
vánítás szabadságának a szabad társadalmi vitát szolgáló gyakorlása minden esetben nemcsak hogy 
’méltányolható közérdeknek’, hanem kiemelkedő jelentőségű alkotmányos érdeknek minősül,”ezért a 
jelző nélküli közérdek megalapozza a közszereplők bírálhatóságát”.[65]

A takarékszövetkezeti rendszer radikális átalakítását vizsgáló határozathoz [20/2014 VII. 3.) AB 
határozat] párhuzamos indokolást fűzött Pokol, amelyben megkérdőjelezte a magántulajdon és 
köztulajdon egyenjogúságát. Azon az állásponton volt, hogy az Alaptörvény rendelkezései közül 
nem véletlenül hiányzik ez a kitétel. Az Alkotmánybíróság pedig azzal, hogy idézi a tulajdoni for-
mák egyenlőségére támaszkodó határozatát, azzal újra hatályba lépteti a korábbi alkotmány tételét. 
„(…) Alaptörvény kifejezett kihagyása ellenére is ismét hatályos alaptörvényi rendelkezésnek – és 
ezzel az állami cselekvés előtti korlátnak – tünteti fel a tulajdonformák egyenlőségét.” [317] Po-
kolnak ezen álláspontja két nem lényegtelen körülményről hallgat. Egyrészt arról, hogy a korábbi 
alkotmányban azért szerepelt a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúsága, mert ezt a korábbi 
kommunista alkotmány tagadta, így egy új alkotmányban ezt szimbolikusan és gyakorlati okból 
is indokolt volt kimondani. Az Alaptörvény megalkotásakor ilyen történeti ok indok már nem áll 
fenn. Másrészt az Alaptörvény igenis tartalmaz eltérő szabályokat a köztulajdon kapcsán, és ezek 
éppen az Alaptörvénynek az új alkotmányozó által bevezetett közpénzügyi szabályai. Tehát ha az 
alkotmányozó nem kívánta volna egyenlő védelemben részesíteni az eltérő tulajdoni formákat, 
nyilván megtette volna. Hogy az álláspont abszurditását lássuk, említhetjük azt is, hogy a korábbi 
Alkotmány tartalmazta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, míg az új nem, de ebből nem kö-
vetkezik, hogy ez ne lenne ma is alkotmányos elv. 

Pokol Béla már az új alkotmánybíró-jelölési 
szabályok szerint vált a testület tagjává. Elem-
zésünk igazolja, hogy egypárti alkotmánybíró-
ként tevékenysége kiszámítható módon a kor-
mány érdekeinek kedvezett. Ez azonban nem 
szolgai követése a kormányzati akaratnak, ha-
nem számos elemében régóta ismert nézeteinek 
gyakorlatba ültetése. A vizsgált határozatok kö-
zött egyet sem találhatunk, amely az alkotmá-

nyosság vagy a szabadságjogok melletti elköte-
lezett kiállásként lenne értékelhető. Pokol Béla 
alkotmánybíróvá választása előtti tudományos 
munkásságán végigtekintve ez a végkifejlet 
azonban nem meglepő. Ha mást nem, azt biz-
tosan elmondhatjuk róla, hogy következetesen 
kitart szakmai meggyőződése mellett, ahogyan 
erre az őt jelölő és választó kormánytöbbség is 
számíthatott.

Összegzés


