
A disszertáció szándéka bemutatni 1949-től az Elnöki Tanács és az 

Országgyűlés helyét és szerepét az államszervezetben.

Magyarországon 1949 második felében befejeződött a gazdasági - társadalmi-

politikai berendezkedés átalakítása, a sztálini típusú állam kiépítése.

Az 1949. augusztus 20-án életbe lépett alkotmány, megszüntette a köztársasági 

elnöki tisztséget és egyfajta kollektív államfőként deklarálta az Elnöki Tanácsot, 

amelynek addig Magyarországon semmilyen közjogi hagyománya nem volt.

Az alkotmány az Országgyűlést továbbra is a legfelsőbb államhatalmi szervként 

jelölte meg, noha az csupán évente kétszer néhány napig ülésezett és érdemi 

viták, felszólalások nélkül fogadta el a beterjesztett törvényjavaslatokat.

Az Országgyűlés így gyakorlatilag elvesztette jogalkotó funkcióját, miközben 

fontos rendelkezések törvényerejű rendeletekben, alacsonyabb szintű 

jogszabályokban jelentek meg, amelyek mind párthatározatokon alapultak.

Magyarországon olyan államszervezet épült ki, melyet a párt, a Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP) irányított és ellenőrzött.

A törvényhozás jelentőségét és a törvény tekintélyét csökkentette, hogy a 

szocialista jogrendszerben a jogállamiság követelményeivel szemben az ún. 

többszintű szabályozás vált uralkodóvá.

A végrehajtó hatalomnak lehetősége volt törvényerejű rendeletekkel 

érvényesíteni akaratát. A törvényerejű rendeleteket az Elnöki Tanács adhatta ki, 

amikor az Országgyűlést helyettesítő jogkörében járt el.

A törvényerejű rendelet leegyszerűsítette a legfelsőbb jogalkotást. 

Nem kellett bevárni az Országgyűlés ülésszakát, nem volt szükség nyilvános 

vitákra.

A törvények száma csökkeni kezdett a törvényerejű rendeletekhez képest.
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Míg 1900 és 1949 között évente átlagosan 50 törvényt alkottak, addig 1950 után 

évi 4-5-öt.

Az Elnöki Tanács az Országgyűlés megbízásából töltötte be funkcióját. 

Az Elnöki Tanácsnak egyrészt voltak az Országgyűléssel kapcsolatos feladatai, 

másrészt pedig a saját hatáskörében ellátandó kormányzati tevékenysége.

Az Elnöki Tanács hatáskörének megállapításakor önálló jogkört alig kapott, 

ugyanakkor szinte korlátlan lett az Országgyűlést helyettesítő jogköre.

 Az Elnöki Tanácsnak az Országgyűléssel szembeni alárendeltségét fejezte ki 

beszámolási kötelezettsége.

Tevékenységéért kizárólag az Országgyűlésnek volt felelős, és csak az 

Országgyűlésnek volt köteles beszámolni, amely jogosult volt bármely tagját 

bármikor visszahívni.

Az Elnöki Tanács legfelsőbb irányító és felügyeleti szervként működött a 

kormány irányában, amikor az Országgyűlés nem ülésezett. 

Az Elnöki Tanácsnak határozatai érvényességéhez nem volt szükség 

kormányelnöki vagy miniszteri ellenjegyzésre, döntéseiért önállóan volt felelős.

Kormányzati tevékenységet fejtett ki az Elnöki Tanács, amikor az állami 

feladatokat, az állami feladatok elvégzésének módját, szervezeti formáit 

meghatározó normákat bocsátott ki, amikor az Országgyűlés helyettesítésében 

megváltoztatta a kormány összetételét, amikor nemzetközi szerződéseket kötött, 

megbízta és visszahívta a Magyar Népköztársaság követeit, kinevezte a törvény 

által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, a fegyveres 

erők magasabb rangú tisztjeit. Az Elnöki Tanács a kormány egészét vagy egyes 

tagjait beszámoltathatta.

1953 júniusában Nagy Imre kormányprogramjában az Országgyűlés szerepének 

erősítéséről is szólt, a gyakorlatban azonban nem történt változás.

1956 augusztusában az Országgyűlés határozatot hozott, amely kimondta, hogy 

mindenképpen szükséges az Országgyűlés törvényhozó tevékenységének 

kiszélesítése.
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A határozatban foglaltaknak az Országgyűlés azonban nem tudott eleget tenni, a 

törvényerejű rendeletek száma továbbra is messze meghaladta a törvények 

számát. 1956 augusztusa és 1957 májusa között egyetlenegyszer sem ült össze a 

parlament.

Az 1956-os forradalom nem tartotta legitimnek az 1953-ban „megválasztott” 

Országgyűlést, választásokat, a köztársaság helyreállítását, az Elnöki Tanács 

megszüntetését és új alkotmányt akart.

A forradalom leverése után Magyarországon restaurálták a pártállamot, tehát 

továbbra is érvényesült a korábbi gyakorlat: az állampárt irányító szerepe 

kiterjedt az élet minden területére, így az állami szervek működésére is.
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