
nítási szabadságát. Az adott ügyben Siklós város önkormányzati képviselő-testületének tagja egy 
helyi közéleti lapban közölt csípős hangvételű publicisztikát, melyben azt fejtegette, hogy a siklósi 
polgármester sajátjaként bánik az adófizetők pénzével. A bíróság az indítványozó kijelentését 
tényállításként értékelte, mivel az „valamilyen végbement, vagy végbemenő eseményre, jelenségre, 
állapotra utal”, és azzal érvelt, hogy a polgármesterrel szemben megfogalmazott állítás bizonyítat-
lan maradt. Indokolásában Balsai erősen támaszkodik az Alkotmánybíróság korábban kimunkált 
gyakorlatára és a már megfogalmazott gondolatokat egyértelműen magáévá is teszi. Az indokolás 
határozottan a közszereplők széleskörű bírálhatósága mellett érvel, olyan egyértelmű megfogal-
mazásokkal, mint hogy „(a közszereplők bírálatának szabadsága) érvényesüléséhez pedig nélkü-
lözhetetlen követelmény, hogy a polgárok különféle retorziók és hátrányos következményektől való 
félelem nélkül vehessenek részt a közéleti vitákban. E megfontolás alapja, hogy a közügyeket érintő 
véleménynyilvánítás középpontjában elsősorban a politikai közösség demokratikus működése és nem 
a szólással, bírálattal érintett közszereplő személye áll”. A többségi határozat végül kimondja, hogy a 
kifogásolt büntetőügyekben eljáró bíróságok a rágalmazás bűncselekményének törvényi tényállá-
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IX. cikk (1) bekezdésében elismert alapjogot és az abból fakadó mércét, ezért az alkotmányjogi 
panasszal megtámadott bírói döntések megsemmisítése mellett döntöttek.

Balsai István eddigi alkotmánybírói 
pályafutása alatt az Alkotmánybíróság 
honlapján hozzáférhető határozatke-
reső szerint összesen hetven ügynek 
volt előadó bírája, amelyből az indít-
ványokat visszautasító végzéseket le-
számítva 15 érdemi, főként a bünte-
tő jogághoz kötődő határozat marad. 
Az általa előadó alkotmánybíróként 
jegyzett határozatok jellemzően nem 
az állami berendezkedést alapjai-
ban érintő témakörökhöz kötődnek, 
ezért jelen elemzés sokkal inkább a 
bíró nézeteinek egyfajta esszenciáját 
adó különvéleményekre koncentrált.

Az elemzés mellékleteként elkészült 
statisztika tanúsága szerint Balsai a 
politikailag szenzitív, kulcsfontos-
ságú döntések közül kizárólag azok-
hoz fűzött különvéleményt, amelyek 
a kormány feltételezhető érdekeivel 
szemben álltak, azok közül viszont 
néhány kivételtől eltekintve valameny-
nyi esetben. Az összesítés szerint a 
vizsgált időszakban kiválasztott dön-

téseket illetően az AB 43,48%-ban 
hozott a kormány érdekének megfe-
lelő döntést, ehhez képest Balsai át-
laga 89,96%, melyet kizárólag Juhász 
Imre 92,31%-os eredménye múl felül. 

A különvélemények által kirajzolt, 
meglehetősen egyhangú képet némileg 
színesíti Balsai néhány előadóbírói ér-
velése (például a fentiekben ismertetett 
13/2014. sz. határozat és néhány bünte-
tőeljárásokban alkalmazandó alkotmá-
nyos követelményt rögzítő határozat). 
Mindezek miatt a Balsai bírói munkás-
ságát áttekintő olvasóban egy-egy pilla-
natra felmerül a gondolat, hogy Balsai, 
a korábbi politikus azt fontolgatja, hogy 
attitűdjét az alkotmánybíró szerepfel-
fogására cseréli. Látván azonban, hogy 
Balsai István kizárólag csekély politikai 
érdeklődést kiváltó ügyekben hajlandó 
elméleti kiindulási pontul az adott al-
kotmányos problémát választani a kor-
mányzati érdekek helyett, ezeket a gon-
dolatokat nyugodtan elhessegethetjük.

Összegzés

Figyelemre méltó jogászi karriert futott be Dienes-Oehm Egon, míg 2011-ben az Alkot-
mánybíróság bírájává választották. Dienes-Oehm 1945-ben született és 1968-ban diplo-
mázott. 1973-tól ügyvéd és jogtanácsos, 1985-től külkereskedelmi jogtanácsos. 1975 óta 
teljesít közigazgatási szolgálatot, itthon és külföldön egyaránt. 1989 és 1992 között az Eu-
rópai Közösségekkel való társulás létrehozásában vet részt, 2003 és 2007 között Magyar-
ország uniós nagykövete volt Brüsszelben, de itthon is a mindenkori magyar kormányzat 
Európa-politikájában – egyfelől az állandó magyar tárgyaló küldöttség tagjaként az euró-
pai uniós csatlakozási szerződés feltételeinek kialakításában, másrészt az uniós tagságra, 
különös tekintettel a magyar jogrendszernek a közösségi jogrendszerhez való illeszke-
désére való felkészülésben – működött közre. Magyarország európai uniós integrációjá-
ban végzett munkájáért 2006-ban köztársasági érdemrenddel tüntették ki. 1980 óta oktat 
az ország különböző egyetemein nemzetközi kereskedelmi jogot, nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokat és európai közösségi jogot. Alkotmánybíróvá választása előtt a 2011. I. fél-
évi magyar elnökség képzési feladatait látta el.12 Mindezek mellett megválasztásakor azt 
kellett megállapítanunk, hogy „pályafutásából, írásaiból nem derül ki semmi a tekintet-
ben, hogy milyen elvek mentén fogja értelmezni az alkotmányt.”13 

Alkotmánybíróvá annak tudatában jelölte és választotta meg a kétharmados parlamenti 
többség, hogy a hetvenéves szabály volt érvényben, ami alapján bírói mandátuma 2015. 
január 2-án, három és fél évvel később járt volna le. A 2013 óta azonban az alkotmánybí-
rák életkori határ nélkül kitölthetik mandátumukat – amit szintén a kétharmad emelt fel 
kilencről tizenkét évre –, így Dienes-Oehm végül 2023. szeptember 1-ig lesz alkotmány-
bíró.14 
 

A most elemzés alá vett ügyekben ugyan csak egynek volt előadó bírája [a választási 
plakátok elhelyezésének újabb korlátait jóváhagyó 3036/2014. (III. 16.) AB végzésnek], 
viszont megannyi különvéleményt jegyez. Eddigi tevékenységéből tehát már sok tekin-
tetben kibontakozik Dienes-Oehm Egon alkotmánybírói profilja is. Sajnos, e profil ke-
vésbé megnyerő: nem az elvek mentén történő alkotmány-értelmezés erénye mutatko-
zik meg benne. A közjogi tárgyú kérdésekben rendre az őt megválasztó kétharmados 
kormánytöbbség pártján áll, az alapjogok védelme helyett pedig rendre azok szélesebb 
korlátozhatósága mellett tör lándzsát – véleményét azonban alig támasztja alá megfelelő 
alkotmányossági érveléssel.

12 Bővebben itt: http://www.parlament.hu/irom39/00814/00814-0003.pdf
13 Az Eötvös Károly Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért korábbi közös elemzésére a FIDESZ-KDNP 
által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltről (http://tasz.hu/files/tasz/imce/2011/dienes_oehm_egon.pdf  
14 Erről bővebben lásd az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös véleményét 
az alkotmánybírák felső korhatárának megszüntetéséről. http://tasz.hu/files/tasz/imce/ab_70_ekint-mhb_tasz_2013november14.pdf  

Dienes-Oehm Egon 
Az alkotmányozói gondolat olvasása
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Dienes-Oehm bíró szerepfelfogására megannyi különvéleményéből következtetni lehet, de a 
45/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleményében közvetlen válasz is található. Ebben a határo-
zatában az Alkotmánybíróság (AB) Dienes-Oehm bíró szerint elvonta az alkotmányozó hatalom 
hatásköreit, amikor megállapította az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek alaptörvény-elle-
nességét: mivel az átmeneti rendelkezések elfogadása szerinte szintén alkotmányozás volt, az AB 
hatásköre nem terjedt ki azok vizsgálatára. Dienes-Oehm bíró az alkotmányozó jogának tekinti 
annak szabad megválasztását, hogy milyen formában és szerkezetben hozza létre az alkotmányt, 
ennek megfelelően nem lehet rajta számon kérni azt sem, hogy inkorporáció nélkül alkotta meg az 
átmeneti rendelkezéseket. (Egyébként úgy érvel, hogy a többségi indoklás tévesen állítja, hogy az 
átmeneti rendelkezések saját maga emelte volna be a szövegét az Alaptörvénybe – ehelyett az Alap-
törvény záró rendelkezéseiből, majd pedig az első alaptörvény-módosításból vezethető le az, hogy 
az átmeneti rendelkezések az Alaptörvény részét képezik. [215-216]) Általános érvénnyel is leszö-
gezi ugyanakkor, hogy nem tartható fenn, illetve veszélyes az az álláspont, miszerint a demokrati-
kus jogállam alkotmányossági kritériumai olyan megváltoztathatatlan, örök kategóriák lennének, 
amelyek adott esetben feljogosítják az Alkotmánybíróságot az alaptörvény-módosítások esetleges 
tartalmi felülvizsgálatára is. Dienes-Oehm bíró tehát az alkotmányozói akaratra mint kizárólagos 
viszonyítási pontra tekint. Bár ez az álláspont – az AB tartalmi szempontok alapján nem vizsgálhat 
felül egy alkotmánymódosítást – önmagában nem védhetetlen, további különvéleményei árnyalják 
a képet. 

Az alkotmányozói akarat vagy szándék elég összetett jelenség – elég egy pillantást vetni az Alaptör-
vény szövegére. Az alkotmányos szabályoknak azonban ellentmondásmentes rendszert kell képez-
niük, ezért az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény szabályait is mindig egymásra tekintettel sza-
bad és kell értelmeznie. Dienes-Oehm bíró a bírói nyugdíjkorhatár leszállításának kérdését eldöntő 
33/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleményében is látszólag csak az alkotmányozói szándékot 
fogadja el legitim alkotmányértelmezési szempontként, ám a többségi határozattól eltérően nem 
vet számot az értelmezés komplexitásával. Az alkotmánybírák többsége szerint a bírói nyugdíjkor-
határ leszállításával nem az volt a baj, hogy a jogalkotó a bírákra is az általános nyugdíjszabályokat 
terjesztette ki, hanem a bírák egy része szolgálati viszonyának radikális, hirtelen megrövidítése, és 
ennek eredményeként a függetlenség sérelme. Dienes-Oehm bíró viszont be sem fogadta volna az 
indítványt, mondván, hogy a nyugdíjazás anyagi jogi szabálya az Alaptörvényben van lefektetve, 
azt pedig az AB nem bírálhatja felül. Még ha az érvelés kedvéért meg is engedjük, hogy az AB 
nem jogosult egy alaptörvényi szabály felülvizsgálatára, arra nem kapunk választ, hogy a bírák 
jogállásáról szóló sarkalatos törvénynek azok a szabályai, amelyek Dienes-Oehm szavaival csak 
„implementálják”, bevezetik az alaptörvény anyagi jogi nyugdíj-szabályát, összhangban vannak-e a 
szintén az Alaptörvényben, illetve a szintén sarkalatos bírósági törvényben alapelvként lefektetett 
alkotmányos értékekkel (bírói függetlenség) és alapjogokkal (törvényes bíróhoz való jog). Míg a 
többségi határozat elvégezte az érvelés munkáját – számot vet az új szabályok bevezetésének követ-
kezményeivel –, Dienes-Oehm bíró érdemi indokolás nélkül utasítaná el eleve az alkotmányossági 
kérdést az Alaptörvény egyetlen rendelkezése alapján. Így azonban álláspontja – ami történetesen 
megegyezik a jogalkotóéval – még az Alaptörvény szövege alapján is meglehetősen önkényesnek 
tűnik. 

A közterület életvitelszerű használata szabálysértéssel összefüggő egyes jogszabályokat megsem-
misítő 38/2012. sz. határozathoz fűzött különvéleményében azonban már attól az elképzeléstől 
is elszakad, hogy az alkotmánybíráskodásnak volnának objektív szempontjai. Nemcsak amellett 
érvel ugyanis, hogy az AB-nak a megsemmisítés helyett mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-
ellenességet kellett volna megállapítania, hanem meglepő bírói aktivizmusról tanúbizonyságot téve 
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le is írja, hogy a meglévő szabályozás hiányosságait és ellentmondásait hogyan küszöbölhetné ki a 
jogalkotó [106-108]. Az „aktivizmus” azonban itt nem az alkotmányos szabályokban rejlő morális 
tartalmakat kibontó alapjog-védelemben, hanem a kormányzati törekvések védelmében mutat-
kozik meg. A hajléktalan-kérdésben kifejtett saját koncepciója – az önkormányzatoknak kellene 
felhatalmazást adni arra, hogy kijelöljék a hajléktalan-mentes zónákat – nem sokkal később vissza 
is köszönt az Alaptörvény negyedik módosításában (8. cikk) és a 2013. évi CXLIX. törvényben, 
amely felhatalmazást adott az önkormányzatoknak „hajléktalan-mentes övezetek” kijelölésére.15

Ehhez képest a családok védelméről szóló törvénynek a családi jogállás keletkezéséről és az örök-
léshez való jogról szóló szakaszait megsemmisítő 43/2012. sz. AB határozathoz fűzött különvéle-
ményében viszont Dienes-Oehm bíró meglepő módon éppen azt veti az alkotmánybírák többségé-
nek a szemére, hogy befolyásolni igyekeznek a jogalkotót. A „hatáskörök megosztására vonatkozó 
elvekkel” ellentétesnek tartja azt, hogy az AB a „törvényhozói szándékot a hatályban lévő, egymással 
versengő jogszabályok közötti választással kívánja befolyásolni” [108]. A versengő jogszabályok je-
len esetben a családvédelmi törvény és az akkor hatályban lévő Polgári törvénykönyv (melynek 
öröklési szabályai több alkotmánybírósági döntés eredményeképpen [32/2010. (III. 25.) AB ha-
tározat, 154/2008. (XII. 17.) AB határozat] összhangban voltak a bejegyzett élettársi kapcsolatról 
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lévő szabályát Dienes-Oehm bíró szerint csak akkor vizsgálhatta volna egyáltalán tartalmi szem-
pontból az AB, ha megbizonyosodik arról, hogy az alkotmányozó nem kívánja újraszabályozni a 
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15 A felhatalmazás alapján megalkotott 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet egyik területkijelölése legutóbb a Kúrián 
akadt fenn (http://www.lb.hu/hu/onkugy/kof502020146-szamu-hatarozat) – de az ügyben újabb alkotmánybírósági 
döntés is várható (lásd indoklás 14. pont)
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nézve. (Ez a feltételezés persze együtt jár azzal a másikkal, hogy az AB-nak a döntései előtt kon-
zultálnia kellene az alkotmányozóval.) Ha viszont nincs megválaszolva az alkotmányozó jövőbeli 
szándékaira vonatkozó források kérdése – mint ahogy a különvélemény nem is mond erről semmit 
–, akkor az érv üres. Pontosabban ekkor az érv kiüríti az alkotmánybíráskodást: arra kárhoztatja 
a bíróságot, hogy döntéseivel várja meg az alkotmányozó minden jövőbeli megnyilvánulását. (A 
helyzet abszurditását jól példázza az, ahogyan Dienes-Oehm bíró az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének ügyáthelyezési jogát tárgyaló 36/2013. sz. AB határozathoz fűzött különvéleményében 
az indítvány befogadhatatlansága mellett érvel: az OBH elnökének adott felhatalmazást nem érinti, 
hogy a felhatalmazó szabályt – az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit – az AB utólag megsemmi-
sítette, még akkor sem, ha az visszaható hatállyal történt, hiszen a negyedik alaptörvény-módosítás 
a szabályt visszahozta – ám annak már ismét nincs jelentősége, hogy az ötödik alaptörvény-módo-
sítás a szabályt hatályon kívül helyezte!)

A jövőbeli szándék perdöntővé tétele figyelhető meg Dienes-Oehm bírónak a 6/2013. sz. határo-
zathoz fűzött különvéleményében is, ahol szintén alkotmányos relevanciát tulajdonít az Alaptör-
vény akkor még csak javaslatként létező negyedik módosításának. Az iménti kérdések itt kevésbé 
nyomasztják: az alkotmányozó hatalom megnyilatkozásaként utal a még csak benyújtott javaslatra 
[296], és nagyobb súllyal veszi számításba a javaslat „közismert” szövegét, mint az átmeneti ren-
delkezéseket megsemmisítő AB-döntést [290]. Itt sem vetődik fel az a probléma, hogy az alkotmá-
nyozói akarat a jövőben változhat – ahogyan ez meg is történt: a negyedik módosítás beterjesztett 
szövegén módosító indítványok, elfogadott szövegén pedig az ötödik módosítás változtatott ér-
demben is. E különvéleménye egyébként az alkotmányos szabályok és eljárások közti különbségek 
figyelmen kívül hagyásáról is árulkodik. Dienes-Oehm bíró szerint ugyanis az új egyháztörvény 
megalkotásakor a parlament az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiből fakadó felhatalmazásával 
élt. Csakhogy mind az átmeneti rendelkezésekben foglalt felhatalmazás, mind pedig a felhatalma-
zásra hivatkozva megalkotott egyháztörvény ugyanazon a napon, 2012. január 1-én lépett hatályba 
– márpedig ez azt jelenti, hogy a törvény megalkotásakor még nem létezett hatályos felhatalmazás. 
A problémát Dienes-Oehm nem explikálja.

A bírósági ügyáthelyezésekről szóló 36/2013. sz. AB határozathoz fűzött különvéleménye amiatt 
érdekes, mert itt szögezi le azt az álláspontját, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának eseti 
döntései sem a magyar jogalkotást, sem a magyar Alkotmánybíróságot nem kötik. A nemzetközi 
emberi jogi bíráskodás és a nemzeti alkotmánybírósági alapjogvédelem kollíziója valós alkotmá-
nyos jelentőségű kérdés – Németországban például komoly elméleti megalapozottsággal bíró ér-
velés alapján döntött úgy a Szövetségi Alkotmánybíróság, hogy bizonyos esetekben a nemzetközi 
szerződésekből fakadó európai jog nem köti az alapjogi bíráskodást folytató Alkotmánybírósá-
got.16 A probléma jelentősége szempontjából sajnálatos, hogy Dienes-Oehm bíró a fenti sommás 
megállapítását nem támasztja alá érvekkel. Így ugyanis erősen kérdéses marad az álláspontja: vagy 
az Emberi Jogok Európai Egyezményének nemzetközi szerződés-jellegét és Magyarország részes-
ségét kérdőjelezi meg, vagy az AB-nak a nemzetközi szerződésbe ütközés megállapításának Alap-
törvényben is rögzített hatáskörét.

Az alkotmánybíráskodásról vallott felfogása körében végül meg kell említenünk a választási plaká-
tokra is vonatkozó rendeletet érintő 3036/2014. sz. végzést. Nemcsak azért, mert e döntésnek Dienes-
Oehm Egon előadó bírája volt, hanem azért is, mert a végzés 8:7 arányban arra való hivatkozással 
utasította vissza az alkotmányjogi panaszindítványt, hogy az nem tartalmazta az Alaptörvényben 
biztosított jog sérelmének lényegét, illetve nem tartalmazott indokolást arra nézve, hogy a 
sérelmezett bírói döntés és az annak alapjául szolgáló jogszabály miért ellentétes az Alaptörvény 
IX. cikkével. Csakhogy a panaszbeadvány valójában tartalmazta az alapjogsérelem alátámasztására 
16 Ennek eredménye a német Szövetségi Alkotmánybíróság ún. Solange I. ítélete, BVerfGE 37, 271.
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16 Ennek eredménye a német Szövetségi Alkotmánybíróság ún. Solange I. ítélete, BVerfGE 37, 271.

szolgáló érveket (a panaszos megjelölte a IX. cikket, és azért sérelmezte a véleménynyilvánítási 
szabadságának korlátozását, mert a támadott jogszabály miatt nem volt képes szándékai szerint 
részt venni a politikai kampányban, amely joga egyértelműen élvezi a IX. cikk védelmét), jóllehet 
explicit módon nem szerepelt benne az a kifejezés, hogy a szólásszabadság és a választási plakátok 
közötti kapcsolatot leíró rész az alaptörvény-ellenesség indokolása. Abból, hogy a beadvány szöve-
gének nyelvtani és logikai értelmezésének is képes ellenállni, úgy tűnik, hogy Dienes-Oehm bíró 
az Alkotmánybíróság feladatát az alapjogvédelem és a jogsérelmek orvoslásának feladata helyett az 
alkotmánybírósági törvénynek a befogadási feltételeket rögzítő szavaihoz való abszurditásig menő 
ragaszkodásban – és ezzel a kormányzati érdek érvényesítésében – látja.

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

A parlamenti vitáról vallott elképzeléseiről már az eddigiek alapján is levonhatunk erős következ-
tetéseket. Dienes-Oehm bíró a még el nem fogadott alaptörvény-módosításokat és törvényjavas-
latokat is képes az alkotmányozói hatalom megnyilvánulásaként értelmezni, és ennek megfelelően 
nemcsak az alkotmánybíráskodás mércéjének, hanem demokratikusan nem megvitathatónak te-
kinteni. 

A 2011-es első egyháztörvényt közjogi érvénytelenség címén megsemmisítő határozathoz fűzött 
különvéleménye is figyelemreméltó ebben a tekintetben. Itt amellett érvelt, hogy a zárószavazás 
előtt benyújtott módosító indítvány, aminek a részletes parlamenti vitája már nem lehetséges, 
akkor sem vet fel alkotmányos aggályokat, ha mégoly tartalmi változtatásokat is eszközöl a tör-
vényjavaslatban. Dienes-Oehm bíró persze a módosító javaslat tartalmi jellegét vitatja: szerinte az 
egyházi elismerésekről szóló döntés, amit a bíróságoktól a parlament hatáskörébe utalt a módosító 
javaslat, nem tekinthető koncepcionális szabályozási kérdésnek – ennek megfelelően nem is kell 
tehát vitára bocsátani. Nem világos azonban, hogy az egyházi státusz elismerésének hatáskörét – a 
bíróságok vagy a parlament hatáskörébe tartozzon-e a döntés – hogyan lehet másként, mint érde-
mi jogalkotói döntésként értelmezni, mindenesetre Dienes-Oehm bíró ezen az állásponton van. A 
kérdés csak az, hogy ha egy alapjog lényegét érintő kérdés eldöntését technikai jellegűnek tartja, 
akkor vajon milyen esetekben látja értelmét a vitának? Érvek híján természetesen nehéz értékelni 
bármilyen álláspontot is – de a demokratikus vita szerepéről vallott felfogásáról azért az érvek 
hiánya is sokat elmond.

Itt is meg kell említenünk a választási regisztráció intézményét megsemmisítő 1/2013. sz. határo-
zathoz fűzött különvéleményét, mivel ebben Dienes-Oehm bíró tagadja, hogy a regisztráció egyál-
talán korlátja lenne a választójog gyakorlásának – holott azt elismeri, hogy az többletterhet jelent 
a választópolgárok számára. Az alapjogi mérlegelés kérdésére alább még visszatérünk, itt annyit 
érdemes megjegyezni, hogy a választás lebonyolítása, ideértve a névjegyzék összeállítását, állami 
feladat – az az érv pedig, miszerint a lakcímnyilvántartás hiányosságai indokolnák a pluszteher 
telepítését a választópolgárra, azért nem állhat meg, mert e nyilvántartás naprakészen tartása is 
állami feladat. Dienes-Oehm bíró tehát a demokratikus legitimáció szempontjából legfontosabb 
jogosultság gyakorlása körében elfogadhatónak tartja egy olyan tehernek a választópolgárra tele-
pítését, aminek az eredete nem egyszerűen rajta kívül álló ok, hanem kifejezetten adminisztratív 
hanyagság eredménye. (Félreértés ne essék: a lakcímnyilvántartás hiányosságaiért persze terhel-
heti felelősség az állampolgárt – ám azt semmi nem indokolja, hogy ennek következményeit a 
választójog gyakorlása körében vonja le a jogalkotó.) Az az állítás pedig, miszerint a regisztráció 
„minimális, hosszabb idő alatt egyszeri és rövid időtartamú elfoglaltságot igénylő erőfeszítés” [168], 
nem igaz azokra, akiknek a minimális költség is túl sok, de még azokat is eltávolítja a demokratikus 
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részvételtől, akikre nézve igaz. A részvételi arányok ismeretében egyfelől és a részvétel fontosságá-
nak elismerése mellett másfelől, védhetetlen e teher elfogadhatósága mellett kiállni.

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

A bírói nyugdíjkorhatár leszállításának kérdését eldöntő 33/2012. sz. határozathoz fűzött különvé-
leménye szerint Dienes-Oehm bíró a jogalkotó lépését nem a bírói függetlenség sérelmeként, az 
elmozdíthatatlanság garanciáinak lerontásaként, hanem kormányzati hatáskörbe tartozó nyugdíj-
politikai döntésként értelmezi [133-138]. Csakhogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
szabályok akkurátus citálása irreleváns az alkotmányossági kérdés megválaszolása szempontjából. 
Mert nem az a fő kérdés, hogy a jogalkotó igazíthat-e a bírák nyugdíjkorhatárán, hanem a bírói 
nyugdíjkorhatár leszállításának módja (üteme) és mértéke. Az AB-nek abban a kérdésben kellett 
állást foglalnia, hogy a jogalkotó lépése tiszteletben tartja-e a bírói függetlenség garanciáit és nem 
diszkriminál-e. Mivel ezt a kérdést nem veti fel, Dienes-Oehm bírónak a kormányzat álláspontját 
támogató különvéleménye érdemi indokolás nélkül marad, és egyúttal figyelmen kívül hagyja a 
bírói függetlenség sérelmét felvető érveket.

Még feltűnőbb az érvelés hiánya az OBH elnökének ügyáthelyezési jogát érintő kérdésben hozott 
36/2013. sz. határozathoz fűzött különvéleményben. Dienes-Oehm bíró itt is deklarálja álláspont-
ját – „igazgatási-szervezési, nem pedig érdemi döntésről van szó” – egyszerűen „méltánytalan lát-
szatkeltésnek” tartja a bírói függetlenség sérelmének a felvetését, és ezzel az alkotmánybíró részéről 
el is van intézve a dolog. 

Mit gondol a szabadságjogokról?

Az alapjog-korlátozás tesztjének a gyakorlatban kimunkált és részben az Alaptörvényben is kodifi-
kált elemeit Dienes-Oehm vagy nem ismeri, vagy tudatosan nem alkalmazza azokat. Közismert, 
hogy alapjog csak másik alapjog vagy valamely alkotmányos érték védelmében korlátozható. Eh-
hez képest a közterület életvitelszerű használatának szankcionálásával kapcsolatban – 38/2012. sz. 
határozat – az egyenlő emberi méltóságot és a szabad mozgáshoz való jogot Dienes-Oehm bíró 
a közterület rendeltetésszerű használatának biztosításához és biztonságának védelméhez fűződő 
közérdekkel szemben súlyozza. Magyarul az alapjog-korlátozást simán megengedhetőnek tartja 
közrendi, közigazgatási szempontokból. A szükségesség, az arányosság és a lényeges tartalom kö-
vetelményeit egyáltalán nem hozza szóba, amit pedig felvet, azt inkább ne tenné! Elismeri, hogy a 
jogkorlátozás, a hajléktalanság kriminalizálása alkalmatlan a jogalkotó cél elérésére, tehát a szabá-
lyozásnak már a mérlegelés első szakaszában el kellene buknia – ám álláspontja ennek ellenére sem 
módosul. Felidézi a többségi indoklásnak azt a részét is, mely szerint a szabálysértési tényállásokat 
is megszorítóan kell értelmezni és megítélésüknél is érvényesíteni kell az alkotmányos büntetőjog 
követelményeit, de csak azért, hogy indoklás nélkül kijelentse: ennek nem így kellene lennie. [104-
105] 

A 7/2014. sz. határozathoz fűzött különvéleménye szerint „[a] szólás- és sajtószabadság jogával való 
visszaélés tömegessé válása alkalmas a köznyugalom megzavarására” [87] – azaz a köznyugalom és 
a közérdek (ti. hogy a politikai közbeszéd ne durvuljon tovább) a véleménynyilvánítás szabadsá-
gának is igazolt korlátai lehetnek. Az AB korábbi gyakorlatával kapcsolatban pedig nemcsak azt 
szögezi le, hogy annak alapul vételét a megváltozott alkotmányos szabályok nem támogatják, sőt 
kizárják, hanem azt is, hogy megváltoztak a társadalmi, gazdasági és politikai körülmények is [86]. 
Ettől függetlenül azonban kérdés marad, hogy a nagy változások miért tennék fölöslegessé annak 
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részvételtől, akikre nézve igaz. A részvételi arányok ismeretében egyfelől és a részvétel fontosságá-
nak elismerése mellett másfelől, védhetetlen e teher elfogadhatósága mellett kiállni.

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

A bírói nyugdíjkorhatár leszállításának kérdését eldöntő 33/2012. sz. határozathoz fűzött különvé-
leménye szerint Dienes-Oehm bíró a jogalkotó lépését nem a bírói függetlenség sérelmeként, az 
elmozdíthatatlanság garanciáinak lerontásaként, hanem kormányzati hatáskörbe tartozó nyugdíj-
politikai döntésként értelmezi [133-138]. Csakhogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
szabályok akkurátus citálása irreleváns az alkotmányossági kérdés megválaszolása szempontjából. 
Mert nem az a fő kérdés, hogy a jogalkotó igazíthat-e a bírák nyugdíjkorhatárán, hanem a bírói 
nyugdíjkorhatár leszállításának módja (üteme) és mértéke. Az AB-nek abban a kérdésben kellett 
állást foglalnia, hogy a jogalkotó lépése tiszteletben tartja-e a bírói függetlenség garanciáit és nem 
diszkriminál-e. Mivel ezt a kérdést nem veti fel, Dienes-Oehm bírónak a kormányzat álláspontját 
támogató különvéleménye érdemi indokolás nélkül marad, és egyúttal figyelmen kívül hagyja a 
bírói függetlenség sérelmét felvető érveket.

Még feltűnőbb az érvelés hiánya az OBH elnökének ügyáthelyezési jogát érintő kérdésben hozott 
36/2013. sz. határozathoz fűzött különvéleményben. Dienes-Oehm bíró itt is deklarálja álláspont-
ját – „igazgatási-szervezési, nem pedig érdemi döntésről van szó” – egyszerűen „méltánytalan lát-
szatkeltésnek” tartja a bírói függetlenség sérelmének a felvetését, és ezzel az alkotmánybíró részéről 
el is van intézve a dolog. 

Mit gondol a szabadságjogokról?

Az alapjog-korlátozás tesztjének a gyakorlatban kimunkált és részben az Alaptörvényben is kodifi-
kált elemeit Dienes-Oehm vagy nem ismeri, vagy tudatosan nem alkalmazza azokat. Közismert, 
hogy alapjog csak másik alapjog vagy valamely alkotmányos érték védelmében korlátozható. Eh-
hez képest a közterület életvitelszerű használatának szankcionálásával kapcsolatban – 38/2012. sz. 
határozat – az egyenlő emberi méltóságot és a szabad mozgáshoz való jogot Dienes-Oehm bíró 
a közterület rendeltetésszerű használatának biztosításához és biztonságának védelméhez fűződő 
közérdekkel szemben súlyozza. Magyarul az alapjog-korlátozást simán megengedhetőnek tartja 
közrendi, közigazgatási szempontokból. A szükségesség, az arányosság és a lényeges tartalom kö-
vetelményeit egyáltalán nem hozza szóba, amit pedig felvet, azt inkább ne tenné! Elismeri, hogy a 
jogkorlátozás, a hajléktalanság kriminalizálása alkalmatlan a jogalkotó cél elérésére, tehát a szabá-
lyozásnak már a mérlegelés első szakaszában el kellene buknia – ám álláspontja ennek ellenére sem 
módosul. Felidézi a többségi indoklásnak azt a részét is, mely szerint a szabálysértési tényállásokat 
is megszorítóan kell értelmezni és megítélésüknél is érvényesíteni kell az alkotmányos büntetőjog 
követelményeit, de csak azért, hogy indoklás nélkül kijelentse: ennek nem így kellene lennie. [104-
105] 

A 7/2014. sz. határozathoz fűzött különvéleménye szerint „[a] szólás- és sajtószabadság jogával való 
visszaélés tömegessé válása alkalmas a köznyugalom megzavarására” [87] – azaz a köznyugalom és 
a közérdek (ti. hogy a politikai közbeszéd ne durvuljon tovább) a véleménynyilvánítás szabadsá-
gának is igazolt korlátai lehetnek. Az AB korábbi gyakorlatával kapcsolatban pedig nemcsak azt 
szögezi le, hogy annak alapul vételét a megváltozott alkotmányos szabályok nem támogatják, sőt 
kizárják, hanem azt is, hogy megváltoztak a társadalmi, gazdasági és politikai körülmények is [86]. 
Ettől függetlenül azonban kérdés marad, hogy a nagy változások miért tennék fölöslegessé annak 

a jogkorlátozási tesztnek az alkalmazását – jelen esetben az arányosság mérlegelését –, amit egyéb-
ként az Alaptörvény kötelezően elő is ír? 

A választói regisztráció intézménye kapcsán mintha tenne egy lépést az alapjogi mérlegelés komo-
lyan vétele irányába – [az 1/2013. sz. határozathoz fűzött különvélemény –, mert elismeri, hogy 
az a választójog gyakorlásának többletfeltételét jelenti, bár úgy ítéli meg, hogy a választások tisz-
taságának legitim céljának elérésével arányos erőfeszítés megköveteléséről van szó. De valójában 
itt sem az alapjog-korlátozási teszt komolyan vételéről van szó – tehát az arányosság állítását meg-
alapozó érvelésről és mérlegelésről –, hanem arról, hogy Dienes-Oehm bíró szerint a regisztráció 
többletfeltétele egyáltalán nem is tekinthető a választójog korlátozásának [165]. Ez az állítása pe-
dig ismét az alapjog-korlátozás általánosan elfogadott fogalmainak tagadásáról, vagy az azokkal 
kapcsolatos értetlenségről árulkodik. (A választási regisztráció valójában nem aránytalan, hanem 
szükségtelen korlátja vagy terhe a választójog gyakorlásának, tekintettel arra, hogy a választói név-
jegyzéket anélkül is össze lehet állítani – pontosabban a regisztráció megléte eseté is elkerülhetet-
lenül támaszkodni kell egy már meglévő adatbázis, a lakcímnyilvántartás adataira [68-70]). Sőt, 
még azt is kifejezetten hangsúlyozza, hogy az Alaptörvényben garantált jogok élvezete az ott fel-
sorolt elvárások, kötelezettségek teljesítésével jár együtt. A választójog gyakorolhatósága kapcsán 
ez praktikusan azt jelenti Dienes-Oehm bíró szerint, hogy az állampolgárok annyiban kötelesek 
közreműködni a választások lebonyolításának alapvetően állami feladatában, hogy választójoguk 
gyakorlása érdekében azonosítják magukat. Csakhogy ha Dienes-Oehm bíró felvetette volna azt a 
kérdést, hogy szükséges-e az előzetes regisztráció e közreműködéshez, akkor bizonyára nem kerül-
te volna el a figyelmét az, hogy a választópolgárok jogosultságának és személyazonosságának elle-
nőrzése anélkül is elvégezhető (hasonló eredményre jutott volna, ha arra figyel, hogyan is történt 
mindez az előzetes regisztrációt nélkülöző korábbi szavazások alkalmával).

A lelkiismereti és vallásszabadságról alkotott nézetei is sokat elárulnak általános jogfelfogásáról. Az 
egyházalapítás szabadságával kapcsolatban még az első egyháztörvény-határozathoz – 164/2011. 
sz. határozat – fűzött különvéleményében jegyzi meg Dienes-Oehm bíró, hogy „az ‘ex lege’ elismert 
egyházak számának csökkentése […] mennyiségi kérdés”. Ebből rögtön kiderül, hogy nem érzé-
keny a lelkiismereti szabadság alapjogi jellegére, amennyiben nem lát jogsérelmet abban, hogy a 
politikai döntéseket hozó parlament kegyként oszt – vagy vesz el – egyházi státuszt. Nem igazán 
nevezhető előrelépésnek az, hogy másfél évvel később már „elfogadható megoldásnak” tartaná a 
bírói felülvizsgálat lehetőségét - az egyházi elismerésről való parlamenti döntést ugyanis nem te-
kinti olyannak, mint amivel szemben szükség volna bírói jogorvoslatra: „az elismerési eljárás az 
erre vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén ismételhető. Minden ilyen ismételt eljárás sajá-
tos jogorvoslatnak tekinthető” (6/2013. sz. határozat [293-294]). Úgy tűnik tehát, hogy nemcsak a 
szubsztantív alapjogok mibenlétével, de az eljárási garanciák funkciójával is hadilábon áll.

Az egyháztörvényt tartalmilag is elbíráló döntéshez fűzött különvéleményében olvashatjuk a kö-
vetkezőket: „Elvi kiindulópontom az, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság közös gyakorlásához 
Magyarországon sem kell feltétlenül egyházi jogállás, az más szervezeti formában, így egyesületként is 
történhet.” (6/2013. sz. határozat, [280]) Arról sajnos nem szól a különvélemény, hogy mi igazolja 
a vallási egyesület és a bevett egyház jogállása közötti különbségtételt, valamint arról sem, hogy a 
közösségi, felekezeti keretek között történő vallásgyakorlásra a dolog természetéből adódóan nem 
feltétlenül alkalmas a demokratikus szervezeti kereteket biztosító egyesületi forma. E kérdések 
megválaszolása nélkül az elvi kiindulópont egy üres állítás, ami vagy igaz, vagy nem. Pontosabban 
annyi derül ki belőle, hogy legalábbis a vallásszabadság alapvető jogának egyes elemeit, részjogo-
sítványait Dienes-Oehm továbbra sem érzékeli. Erről az érzéketlenségről árulkodik az is, hogy Di-
enes-Oehm bíró nem tesz különbséget az egyházi jogállás és az egyházaknak juttatott költségvetési 
támogatás között, sőt, az utóbbitól teszi függővé az előbbit [285-288].
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A „visszaélésszerű” joggyakorlás réme pedig, ami Dienes-Oehm bíró különvéleményeiben több-
ször is megjelenik, már egyértelmű jele annak, hogy Dienes-Oehm nem egyszerűen szabotálja 
az alkotmánybíráskodást azzal, hogy szisztematikusan figyelmen kívül hagyja az alapjog-korláto-
zás alkotmányjogi tesztjét, hanem annak is, hogy a szabadságjogok fogalma, eszméje idegen tőle. 
Az egyházak költségvetési támogatásával kapcsolatban szögezi le, hogy azok igénybe vétele „visz-
szaélésszerű” volt; a választói regisztráció intézményét többek között a választójoggal való vissza-
élés megelőzése miatt tartja bevezethetőnek; a közéleti szereplők bírálhatóságának szigorítását „a 
szólás- és sajtószabadság jogával való visszaélés tömegessé válása” miatt tartja alkotmányosnak. Ez 
azonban félreértése a szabadságnak és szabadságjogoknak. A szabadságjogoknak természetesen 
vannak korlátai: mások alapjogai és más alkotmányos értékek. E korlátok alkotmányosságának 
megállapítására való az imént hiányolt szükségességi-arányossági teszt. Ami túllép e korlátokon, 
az már nem a szabadságjog gyakorlása - ám amit az alapjog alanya az alkotmányos korlátok között 
tesz, az sohasem lehet visszaélésszerű, akár tetszik másoknak a szóban forgó cselekedet, akár nem. 
Így a törvényes egyházi jogálláshoz kapcsolódó, törvényben meghatározott hitéleti támogatások 
igénybe vétele akkor sem visszaélés a szabadságjoggal, ha egy egyház tevékenysége az állam – vagy 
Dienes-Oehm bíró – szerint nem vallási jellegű, és ezért a támogatások igénybe vételét helytelení-
tik. A választójog gyakorlása akkor sem visszaélés-szerű, ha a választópolgár egy ellenzéki jelöltre 
szavaz. A véleménynyilvánítás szabadsága akkor sem visszaélésszerű, ha a kedvenc politikusunkat 
éri súlyos kritika vagy maró gúny. Ha egy nem bejegyzett vagy nem törvényesen működő egyház 
igényel hitéleti támogatást, ha valaki más nevében is szavaz, ha valaki erőszakra uszít, az viszont 
már nem a szabadságjogok gyakorlása, és az állam kötelessége ezek ellen fellépni, a törvénysértése-
ket kivizsgálni. A szabadságjogok korlátozása egyes törvénysértések nevében (különösen akkor, ha 
azok nincsenek bizonyítva, lásd “bizniszegyház”) pedig akkor is alapjog-sértés, ha az alkotmánybí-
ró is a kormánypropagandát visszhangozza.

Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró ítéleteinek 
mércéje nem egy jól leírható elképzelés az al-
kotmányosságról, az alapjogokról vagy az al-
kotmánybíráskodás feladatáról. Ha lenne ilyen, 
akkor lehetne egyetérteni vagy vitatkozni vele 
– de sajnos nem ez a helyzet. Az alkotmányos-
ságnak sokszor azt a minimum-követelményét 
sem tartja szem előtt, hogy az alacsonyabb ren-
dű jogszabályok tartalma nem lehet perdöntő 
(különbség van az alkotmányozó és a törvény-
hozó szándéka között, és az alkotmánybírósági 
döntések mércéje az utóbbi), vagy hogy a jövő-
beli jogalkotói szándékra való következtetés il-

legitim. Az alapjogok alapvető jellegét, korlátoz-
hatóságuk szigorú tesztjét is rendre figyelmen 
kívül hagyja, a szabadságjog gyakorlásának ter-
mészetével pedig félreérti és félremagyarázza. 
Alkotmánybírói feladatának láthatóan egyedül 
azt tekinti, hogy a kormányzat aktuális – ese-
tenként jövőbeli – szándékait, érdekeit érvénye-
sítse. Alkotmánybírói ténykedését tehát nem az 
elvek egy koherens – indokolható – készlete ve-
zérli, hanem inkább a jogalkotó és az alkotmá-
nyozó jövőbeli szándékaira vonatkozó intuíciói. 
A megválasztásához fűzött kormányzati remé-
nyeket tehát maradéktalanul beváltja.

Összegzés


