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Államfőválasztást a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével! 
 
 

Abból a célból, hogy hazánknak végre valóban az Alaptörvény szerinti, azaz a nemzet egységét, és 
nem a pártok erőviszonyait kifejező államfője lehessen, 
 

 aki a pártok természetszerű részérdekeivel szemben is a nemzet közös érdekei szerint őrködhet 
az államszervezet demokratikus működése felett, 

 aki szükség esetén a nemzet érdekében valóban él is törvénykezdeményezési jogával, és adott 
esetben országos népszavazást is kezdeményez, 

 aki pártoktól valóban független személyként nem tétovázik, hogy jogos aggálya esetén az 
elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldje-e az 
Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldje az Országgyűlésnek, 

 aki pártpolitikai függőségek nélkül tehet javaslatot a miniszterelnök, a Kúria elnöke, az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére, 

 

olyan személy megválasztására van szükség, aki eddigi életpályájával meggyőzően bizonyítja, hogy a 
törvényesen rendelkezésére álló jogokkal élni is képes. 
 
Elvárható, hogy a magyar nemzetet ne olyan ember képviselje, aki csak a kirívóan pártos logikával 
megalkotott Alaptörvény egyetlen, talán nem véletlenül rendkívül igénytelen alkalmassági 
követelményének felel meg: Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, 
aki a harmincötödik életévét betöltötte. 
 

Ma nem követelmény még a választást megelőzően is életvitelszerűen huzamosabb hazai 
tartózkodás sem, nem feltétel a magyar állampolgársággal születés, hogy legalább a magyar nyelv 
alapos és a kultúra legalább átlagos ismeretéről, vagy némi iskolai végzettségről ne is beszéljünk. 
 
 

Érvek a feladatkörére valóban alkalmas államfő választása érdekében: 
 

Az Alaptörvény szerint a bírák (így a Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke is) 
függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem 
utasíthatóak; a legfőbb ügyész és az ügyészség független; az alapvető jogok biztosa nem lehet tagja 
pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet. 
Amennyiben azonban egy párthátterű államfő miatt a bírósági csúcsszervek és különösen az 
ügyészség felelős vezetői pártoktól való függőségének még a törvény adta lehetőségekkel való 
akadályozása sem várható, akkor az államszervezet demokratikus működéséről beszélni a közjogot 
és a közerkölcsöt is durván megcsúfoló arcátlanság. 
 

Úgy vélem, hazánkban a politikát még mindig figyelemmel kísérő állampolgárok között 
pártszimpátiájuktól függetlenül csaknem közmegegyezés van a tekintetben, hogy az 
Alaptörvényben papíron megkövetelt függetlenség a fentebb felsorolt közjogi méltóságok 
vonatkozásában (ritka, üdítő kivételektől eltekintve) az 1990-es sajátos rendszerfordulat óta sem 
jellemző. 
 

Eddig egyetlen államfő sem kezdeményezett népszavazást, pedig ez a lehetőség a nemzet 
egységének kifejezésére törekvő köztársasági elnöknek a nemzet számára fontosnak érzett kérdések 
felméréséhez kiváló és megbízható eszköze lehetne. Jellemző, és okkal vizsgálandó, hogy az eddigi 
államfők miért nem fordultak soha közvetlenül a néphez. 
Adott esetben az államfő által kezdeményezett, de a parlamenti többség által elutasított 
népszavazást az államfőt támogató legalább kétszázezer választópolgár kötelező erővel könnyedén 
kikényszerítheti. Ez fontos kérdésekben bizonyos garanciát adna a nemzet véleményét gyakran 
figyelmen kívül hagyó politikai pártok önkényes hatalomgyakorlása ellen. 
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Az időszerű többségi, de alapvetően pártpolitikai legitimitású kormányhoz képest a feladata szerint is 
a nemzet egységét képviselő államfőtől inkább elvárható, hogy a nemzettel egy valóban élő, és 
elnevezéséhez is méltó Nemzeti konzultációt hozzon létre. 
 

Egy független államfőtől az is elvárható, hogy kiemelt figyelemmel kísérje a nemzet egységes 
érdekeit, és ezek érdekében szükség esetén aktívan lépjen fel. 
 

Például: 
 

- Tegyen azért, hogy a magyar közjog és a politikai közerkölcs állapotának mélyrepülése 
megálljon, ne váljunk a fékevesztett politikai hazudozásról, a korrupcióról ismert, és a saját 
népük életesélyeit gátlástalan lerontó országok egyikévé. 

- Szólaljon meg, ha a különböző pártok képviselői, közjogi méltóságok, felelős városvezetők 
nyilatkozataikkal egyéni vagy csoportérdekeik szerint egy nemzeti ügyben is gátlástalanul 
félrevezetik a közvéleményt (pld. a 2024-es olimpia budapesti megrendezése kérdésében). 

- Tegye szóvá, amikor egy kormánynak szokásává válik, hogy a következő kormány terhére és 
ciklusidejére ígér jövedelemnövekedést, vagy bármilyen kampányeszközként használható 
fejlesztést. 

- Rendszeresen szólaljon meg, ha a felelős(?) államvezetés az Európa sereghajtói közé züllő 
magyar egészségügynek már a legelemibb biztonsági kérdéseivel sem foglalkozik, ugyanakkor 
semmit nem tesz a nem receptköteles gyógyszereknek és a gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítményeknek még a legismertebb kockázatait is erkölcstelenül elhallgató, de 
valótlan mértékű hatásosságukat gátlástalanul sugalló reklámozása ellen, annak ellenére, hogy 
ennek népegészségi szinten is kimutatható mértékben mérgező, a magyar nemzet egészségi 
állapotát önmagában is jelentősen romboló következményei vannak. (Ezen belül már a 
kisgyermekeket is erkölcstelen aktivitással bevető agymosás is folyik, pld. a „De miért?” hurutos 
köhögés elleni reklám, vagy az átszellemült mosolyú kislánnyal hirdetett antibiotikumos 
„torokmentő”.) 

- Tegye szóvá, ha az időszerű többségi politikai hatalom leértékeli vagy lejáratja a nemzeti jelzőt, 
mert már-már minden politikai akcióját a nemzeti jelzővel próbálja hitelessé tenni, sőt csak 
megtűrendő kategóriába sorolandó, de államilag korlátozott intézményeket is nemzetinek nevez 
(pld. Nemzeti dohánybolt). 

 
 

Ajánlás: 
 

Ahhoz, hogy Magyarországnak és a magyar nemzetnek végre olyan államfője legyen, akitől eddigi 
életpályája alapján okkal feltételezhetjük, hogy személyében is alkalmas az általa betöltött pozícióra, 
az eddigi köztársasági elnököktől markánsan eltérő személyiség megválasztására van szükségünk. 
Minden tiszteletünk mellett kijelenthetjük, hogy hazánk eddigi államfőitől inkább pusztán nem várt, 
kellemes csalódásként kaptunk olykor többet, mint tőlük a pártok általi politikai érdekérvényesítés 
kiválasztottjaként remélhettünk. Esetükben ugyanis nyoma sem volt annak, hogy a parlamenti 
frakciók általi megválasz(ta)tásuk a nemzet egységének kifejezése érdekében történt volna. 
A pártok ebben természetszerűen (tehát nekik szigorúan fel nem róhatóan) ellenérdekeltek, de 
időnként azért legalább az általuk is képviselt nemzet egysége érdekében visszafoghatnák magukat. 
Amennyiben egy elitváltó hangulatú világban a választók szimpátiájára is számítani akarnak! 
 
 

Az általam államfőnek ajánlott személy Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok volt biztosa. 
 

Ő az, aki hangsúlyosan párt független ombudsmani működésének idején korábban elképzelhetetlen 
mennyiségű és minőségű vizsgálati jelentésben állt ki az állampolgárok érdekében. 
Az Alkotmánybírósághoz igen szakszerű beadványokkal fordulva nem kis részben pótolta az 
odafordulás közvetlen jogától is megfosztott nép lehetőségeit. 
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Szabó Máté nagyon eredményes ombudsmani tevékenysége azért is volt kiemelten fontos, mert ő 
éppen az Alkotmányról Alaptörvényre váltással egyidejűleg, az ugyanakkor igen erősen 
meggyengített ombudsmani rendszer és hatáskör ellenére végzett a lehetőségekhez képest minden 
elvárhatónál sokkal hatékonyabb munkát. 
Bár az ombudsmani intézmény közjogi erejét a pártelvű hatalom jelentősen csökkentette, a 
közerkölcs számára iránymutató maradhatott. 
 

Szabó Máté egyik legfontosabb, de a laikus közönség előtt kevéssé ismert eredménye volt, amikor az 
Alkotmánybíróság igazat adott neki, miszerint az átmeneti rendelkezések nem írhatják felül az 
Alaptörvényt, nem állapíthatnak meg kivételeket annak rendelkezései alól. 
 

Szabó Máté a politikatudomány doktora. 1985 óta dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Németül, angolul, oroszul és franciául beszél. Fő oktatási és kutatási témái közé tartozik társadalmi 
mozgalmak és a politikai tiltakozás a 20–21. században Magyarországon és Közép-Európában. A fiatal 
Orbán Viktor szakdolgozatának egyik legtöbbet hivatkozott szaktudósa. 
2007-ben 83 százalékos többséggel választotta meg a parlament az állampolgári jogok országgyűlési 
biztosává. 
 

Elvárható a mindenkori párthatalomtól, hogy legalább okkal méltányolható próbaként végre egy 
pártokhoz nem köthető, de a nemzet érdekeiért végzett munkájával már alkalmasságát bizonyított 
személynek lehessen esélye a nemzet egységének kifejezésére, és az államszervezet demokratikus 
működése feletti őrködésre? 
 

Szabó Máté a korábbi államfőkhöz és a jelenleg szóba került jelöltekhez mérten is bizonyítottan 
alkalmasabb. 
Talán éppen ezért nem került a pártok jelölőinek látókörébe? 
 

Schiffer Andrással egyetértek abban, hogy Magyarországon sok ember él, aki adott esetben alkalmas 
lehetne az államfői pozíció betöltésére, de szerintem közülük csak azok közül érdemes válogatni, akik 
már előzőleg meggyőzően bizonyították, hogy alkalmasak is lehetnek erre a feladatra. 
 

Magam ez utóbbi körből sem tudok Szabó Máténál alkalmasabbat, de ha bárki mutatni tudna még 
jobbat, támogatnám az ígéretesebb választást. Amennyiben lenne! 
 

Szabó Máté alkalmasnak tűnik? Ez még a parlament többsége számára sem lehet kérdés! 
Alkalmatlanságát okkal és vállalható politikai felelősséggel bizonyítani nehéz lenne… 
 

Az Egészséges Magyarország létrehozásának első lépése az állam fejének felelős megválasztása! 
 

Budapest, 2017. február 23. 
 
 
 
 Pós Péter magyar állampolgár, 
 az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége elnöke 
 

 
Magyarország államfőjének megválasztására irányuló – a kisiklatott és megszakadt rendszerváltás 
befejezéséhez élesztő hatás kiváltását célzó – újszerű megközelítésű javaslatomat valóban civil 
hátterű állampolgári ajánlásként teszem meg azzal, hogy a feladat jelenlegi felelősei végre valóban 
(azaz nem pusztán virtuálisan) a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével, a nemzet 
egységének megtestesítésére alkalmas államfőt válasszanak. 
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