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Előszó
A győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2010 végén rendezett orszá -

gos tudományos konferenciája két célt szolgált. Országos fórumot biztosított 9
magyar és 3 külföldi doktori iskola PhD hallgatói által készített dolgozatok
magyar, illetve angol nyelvű bemutatására és megvitatására. Az országos tu -
dományos konferencián továbbá lehetőséget kaptak egyetemi vezető oktatók és
kutatók arra, hogy a PhD hallgatók szekcióbeli kiselőadásait megelőzően is -
mertessék a konferencia témájával összefüggő kutatásaik eredményeit.

A győri doktori iskola korábban is rendezett olyan tudományos tanácskozá -
sokat, ahol a tapasztaltabb oktatók és kutatók a saját PhD hallgatóik előtt tar -
tottak gondolatébresztő vitaindító előadást, a doktori iskola hallgatói (leendő
kutatótársaink) pedig kérdezhettek és véleményt nyilváníthattak.

2010 decemberében pedig mindezt kibővítették azzal, hogy a plenáris ülésen,
illetve a szekciók bevezetőjében az ország minden részéből és külföldről meghí -
vott PhD hallgatók előtt ismertették az állam és jog alapvető értékeivel össze -
függő kutatásaik eredményeit. A senior kutatók az állam és a jog három na -
gyobb értékcsoportjából: a demokrácia, a jogállamiság és a hatékonyság ér -
tékrendjéből kiválasztott alapértékek bemutatásakor többek közt felhívták a
figyelmet arra, hogy az adott alapértékek többféle megjelenési formája van, több-
féle megoldás szolgálhatja az alapérték lényegének érvényesülését, védelmét.
Ám ezek a különféle nemzeti és korszakbeli megoldások csak az alapérték lé -
nyegi irányultsága mentén, azt nem sértve kerülhetnének bevezetésre. Az állam
és a jog gyakorlatában sajnos nem ritka az olyan eset, amikor a fenti követel -
ményt nem tartják be.

Az országos konferencia plenáris ülésén mintegy 100 fő vett részt. Több mint
80 PhD hallgató küldte be dolgozatát, amit nyolc szekcióra bontva vitattak
meg. A legnagyobb érdeklődés az európai jogi és nemzetközi jogi témák, a pol -
gári jogi témák, valamint az alkotmányjogi és a közigazgatási jogi témák iránt
nyilvánult meg. Ezekben a témakörökben két-két szekciót szerveztünk, a jogel -
méleti és a büntetőjogi témákat pedig egy-egy szekcióban dolgozták fel. A szek -
ciókban 60 kiselőadást tartottak az állam- és jogtudományi, a politikatudomá -
nyi, valamint a regionális gazdaságtudományi doktori iskolák hallgatói, 54-en
magyar doktori iskolából, 6-an pedig cseh és szlovák egyetemekről érkeztek. Az
Európai Jogi Szekció 10 dolgozatát angol nyelven írták, illetve adták elő. A
szóban felvezetett változataikat e kötet tartalmazza, a kötetet Smuk Péter egye -
temi docens, a győri doktori iskola titkára szerkesztette.

PROF. DR. VEREBÉLYI IMRE
egyetemi tanár,

az SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője
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Az állam és jog alapvető értékei
plenáris ülés

ERDŐS CSABA
doktorandusz, SZE ÁJDI

A 2010. december 10-én, a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jog -
tudományi Doktori Iskolája által szervezett „Az állam és jog alapvető értékei”
című konferencia plenáris ülésén a doktori iskola professzorai adták elő az
alapvetést és a vitaindítást egyaránt szolgáló gondolataikat. A népes publi -
kum az egyetem Hangversenytermében, a volt Zsinagóga épületében dr. Sza -
lay Gyula dékán köszöntőjét követően dr. Bihari Mihály egyetemi tanárnak, al -
kotmánybírónak, dr. Szigeti Péter tanszékvezető egyetemi tanárnak és dr. Vere -
bélyi Imre egyetemi tanárnak, a Doktori Iskola vezetőjének előadását hall gatta.

A plenáris ülés elnöke, Szalay Gyula a konferencia résztvevőinek köszön -
tését követően röviden bemutatta a Széchenyi István Egyetemet, a képzési
kínálattól a szervezeti felépítésen keresztül a három doktori iskola tevékeny -
ségéig, majd kifejezte a résztvevők nagy száma miatti örömét. Kiemelte, hogy
az ország valamennyi doktori iskolájából érkeztek doktoranduszok, s külön
üdvözölte az univerzitás cseh partnerintézményének, a brnói Masaryk Egye -
tem PhD-hallgatóit.

Bihari Mihály az értékek megjelenési formáit, szerepét, funkcióját mutatta
be a sok hétköznapi életből vett példával illusztrált, mégis a probléma filozó -
fiai mélységeit boncolgató, „Értékek és értékrendszerek” című előadásában.
Mint elmondta, az értékekkel foglalkozó tudományág a filozófia egyik legel -
vontabb területe, amelyet jól mutat az is, hogy az érték mint filozófiai kate -
gória makacsul ellenállt a definíciós kísérleteknek. A fogalom meghatározá -
sával három módon kísérleteztek:

• Az első tudományos fogalmaknál általánosan használandó, néhány mon -
da tos definíció meghatározása, ez azonban – éppen a kategória elvontsága
miatt – nehézségekbe ütközik.

• A második módszer a fenti sikertelenségéből okulva teljesen elutasítja a
fogalmi meghatározást, és a rámutatás eszközével él: mindenki önállóan
dönti el, hogy neki mi jelent értéket, s a számára értékesre egyszerűen
rámutat: „Nekem ez az érték!”

• A definíciós nihilizmus és az első megoldás között helyezhető el a har -
madik megoldás: ez az értékek működés közbeni bemutatását jelenti.

Az előadó a harmadik módszert választotta, amit azzal indokolt, hogy az ér -
tékek a mindennapi életünk egészét áthatják, legfeljebb nem vesszük ezt ész -
re. Az értékek nem tudatosodnak, legalábbis fogalmilag nem tudatosulnak az
emberekben, s néha heurisztikus élményben van részük, amikor rádöbbennek
arra, hogy valójában egy érték determinálta magatartásukat. Annál kevésbé
ismerhető fel, hogy egy-egy értéket követve cselekszünk, minél inkább belénk
ivódott az adott érték. Az érték mindennapi viszonyok ban, mindennapi életün -
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ket átható viselkedésregulátor, amely belsőnkből faka dóan határozza meg visel -
kedésünket, magatartásunkat, másik személyhez való viszonyunkat. Minden -
hol és mindenkor találkozhatunk értékekkel, értékmo tivált magatartásokkal,
értékelő ítéletekkel – bírósági, erkölcsi, közösségi, sze mélyközi megítéléssel. Egy
példán keresztül bemutatva: a rossz jegyet kapott nebuló is két érték között
választ akkor, amikor a történtek szüleinek való elmondásáról dönt: az igaz -
mondás pozitív értéke és az elhallgatás – hazugság – negatív értéke az, ami
befolyásolja viselkedését. Attól függően cselekszik, hogy melyik érték diadal -
maskodott bensőjében. A példán keresztül Bihari Mi hály arra is rámutatott,
hogy az értékek mindig kategóriapárban, úgynevezett értékduálként jelent -
kez nek: ha van jó, van rossz is, valami a csúnyához képest szép, s a helyes is
feltételezi a helytelent.

A pozitív–negatív értékpárok arra is alkalmasak, hogy ezek mentén hatá -
roljuk el egymástól az egyes társadalmi alrendszereket. Így ahogyan az etika
számára a helyes és a helytelen az elsődleges, primer szempont, amely alapján
a jelenségeket, magatartásokat osztályozza, úgy a gazdaság számára ez a nye -
reségesség–veszteségesség, a jognak a jogszerű–jogszerűtlen, a politikában de -
mokrácia–diktatúra, a tudománynak a megfogalmazott állítás helyes–helyte -
len, adekvát–inadekvát volta, az esztétikának a szép és csúnya. Az egyes al -
rendszerekben a vezérlő bináris kódok mellett más értékek is figyelembe ve -
hetők, azonban mindenképpen háttérbe szorulnak a primer értékpár mögött.
Bizonyos helyzetekben egyedül az elsődleges értékduál vehető figyelembe. Így
például az alkotmánybírósági érvelésben a döntés alapja kizárólag a jogszerű -
ség – azon belül is az alkotmányjogszerűség – lehet, minden más érték mérle -
gelése már gondolkodási torzulásokat okoz. Erre hozta fel példaként az előadó
– saját alkotmánybírói tapasztalatára támaszkodva – a 98%-os különadó ese -
tét: a politikusok azt várták az Alkotmánybíróságtól, hogy határozata megho -
zatala során az „igazságosságra” és az ezen adófajtából várhatóan befolyó mil -
liárdos adóbevételre mint gazdasági érdekre is legyen tekintettel. Azzal, hogy
az Alkotmánybíróság e nyomásnak ellenállt, megakadályozta a különböző
értékek összekeveredését, az értékek torzulását, valamint nem utolsósorban a
jogszerűség talaján állva/maradva hozta meg döntését.

Az is elképzelhető – folytatta Bihari professzor a mindennapi életből vett
példák sorozatát –, hogy az értékekkel való szembesülés két pozitív érték közti
választásban, azok rangsorolásával megy végbe: ha egy fiatalember a buszon
ülve azt látja, hogy egy idős hölgy száll fel, azonban az ülőhelyek már elfogy -
tak, kétféle magatartás közül választhat: vagy a saját kényelmét mint értéket
előtérbe helyezve úgy tesz, mintha a észre sem vette volna a hölgyet, s a helyén
marad, vagy pedig az udvariasság értéke előtt meghajolva átadja a helyét, s
vállalja az állva utazással járó kényelmetlenséget. Tegyen bárhogy is „hő -
sünk”, azt nem kerülheti el, hogy magatartását, s ezen keresztül őt magát is
megítéljék: a környezete vagy udvariasnak, segítőkésznek fogja titulálni, vagy
pedig udvariatlanként pálcát tör felette. Absztrahálva a buszos szituáció egé -
szét, az előadó rámutatott az értékek két fő funkciójára:

• a viselkedésszabályozásra és
• a mérce-szerepre, amelyben az érték olyan zsinórmértékként funkcionál,

amelyhez viszonyítva mások magatartását, ítéletet mond róla az értékelő
személy.
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Az értékek második funkciója azért fontos a jogász számára, ugyanis mun -
kája során – jogalkotóként is, de jogalkalmazóként szinte kizárólag – egy-egy
zsinórmértékhez, jogi normában foglalt értékhez mér egy-egy magatartást. Az
értékelés szempontja a jogban annak bináris kódja: a jogszerűség és a jogel -
lenesség kategóriapárja. A bűnösség és ártatlanság, vétkesség és vétlenség
megállapítása, szankció kiszabása kapcsán mást se csinál a jogalkalmazó, mint
a jogban előírt mércének megfelelően ítéli meg az adott helyzetben tanúsított
magatartást.

Előadásának utolsó harmadában Bihari Mihály az értékek heterogenitásá -
nak – a társadalmi rendszerek szerinti megoszlásától eltérő – másik aspektu -
sára tért rá: ez az osztályozás az értékek anyagi, illetve szellemi megjelenési
formáját veszi alapul. Az előadás hátralévő részének középpontjában a szel -
lemi értékek csoportjába tartozó normatív értékek álltak. A társadalom külön -
böző normarendszereinek – így a jogi, a politikai, az erkölcsi és a vallási sza -
bályokat – enumerációját követően, a jogi értékek világába tartó rövid uta -
zásban volt része a hallgatóságnak. Ezt megelőzően az előadó felvillantotta az
értékek objektivációjának problémakörét is: rámutatott arra, hogy egyes érté -
kek a társadalmi normarendszerek mindegyikében megtalálhatóak: a szolida -
ritás, segítségnyújtás értéke ugyanúgy fellelhető a keresztény vallási tanítá -
sok ban – így az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben –, mint az
etika szabályrendszerében, vagy éppen a Btk.-ban a segítségnyújtás elmu -
lasztása tényállásában. A valamennyi társadalmi normarendszert – és szinte
valamennyi társadalmat – átható közös értékek a társadalmi együttélés mi -
nimumszabályait rajzolják ki.

A jogi normák és a jogrendszer értékét tekintve háromféle legalitást, érték -
mércét különböztetett meg Bihari Mihály: a jogrendszer formai legalitását, a
jogrendszer alkotmányos legalitását, valamint a jogrendszer nemzetközi jogi
legalitását. Az első arra a distinkcióra épít, amely a jogrendszert a többi nor -
marendszertől megkülönbözteti. Nem a kikényszeríthetőséget tekintette dif -
fe rentia specificának az előadó, hanem a jog önmagára való visszahatását,
tehát azt, hogy a jogrendszer olyan normarendszer, amely önmagát határozza
meg. Ebben az értelemben formai legalitásról beszélhetünk: jognak az a nor -
ma számít, amit jogalkotásra feljogosított szerv hoz meg jogilag előírt eljá -
rásban és jogilag előírt módon kihirdeti. Ha a jogi norma bármelyik feltételnek
nem felel meg, az a jogrendszeren kívüli, nem legális joggá válik. A jog rend -
szernek elvileg minden normája megfelel az előbbi feltételeknek. A jogrend -
szer formai legalitása önmaga minőségének való megfelelést jelent. A második
kritérium, a jogrendszer alkotmányos legalitása túlmutat a puszta formai kö -
vetelményeken: minden jogszabálynak meg kell felelnie az alkotmány elő -
írásainak, nem lehet azokkal ellentétes. Ennek biztosítékául létrehoztak egy
intézményt, az alkotmánybíráskodást, amelynek feladata a jogrendszer alkot -
mányos legalitásának biztosítása. A legalitás mint a jogrendszer alapvető ér -
tékének harmadik összetevője pedig a nemzetközi és a belső jog összhangjából
eredő nemzetközi jogi legalitás.

„Jaj, a törvényesség megöl!” – kiáltott fel François Pierre Guillaume Guizot-t
idézve Szigeti Péter „A jogállamiság alapértékei: a törvényesség és az alkot -
mányosság” című előadásának nyitányaként. Franciaország 1847 és 1848 kö -
zött hivatalban lévő miniszterelnökétől kölcsönzött mondattal az előadó rámu -

10



tatott a törvényességnek arra az értelmére, amelyet a mai tudományos köz -
gon dolkodás használ: a törvényeket be kell tartani és be kell tartatni. Az
állami önkötelezés elvét is megfogalmazó szállóige szolgál kiindulópontul a
törvényesség jelentéstartalmának felderítésében. Amennyiben ezzel megelé -
ged nénk, azzal a törvényesség és a jogérvényesülés paralelizmusát, a két fo -
galom azonos jelentéssel való megtöltését idéznénk elő. A törvényességnek
mást – többet – kell jelentenie: értéktartalommal kell megtölteni. Hermann
Hellert, a XX. század első harmadának kiváló német államelméleti gondol -
kodóját idézve az előadó kiemelte, hogy a nomokráciának az üres törvényes -
sége nem sok követelményt tartalmaz, hiszen ebbe belefér az is, hogy egy faj
felsőbbrendűsége érdekében alkossanak törvényeket a csordaszelleműnek te -
kintett népcsoportokkal szemben, de belefér az is, hogy a törvényesség ma -
gasrendű erkölcsi értékeket és humánus tartalmakat szolgáljon. Ugyancsak a
formai törvényesség elégtelen voltáig jutott el Szigeti professzor a Paul La -
band-i szélsőséges jogpozitivista irányzat elutasításával, amely azt hirdette,
hogy a jogalkotó bármely magatartást szabályozhat: a lehetetlenre kötelezés
tilalmának évezredes belátását nem lehet megkerülni.

Az üres, formális törvényességfogalom elvetése után a törvényesség tartal -
mának meghatározására tett kísérletet az előadó. Álláspontja szerint e tar -
talom a fogalom történelmi dimenzióba helyezésével határozható meg: a pol -
gári forradalmak korában a törvényesség egyértelműen antifeudális tartalom -
mal lépett fel, amely a nullum crimen/nulla poena sine lege, ne bis in idem,
habeas corpus, audiatur et altera pars és további elvekben ölt testet, a justiz
morddal, a feudális önkénnyel szemben, hogy jogegyenlőségi alapon, az embe -
ri méltóságot tiszteletben tartó, s bizonyos garanciákat nyújtó jogot dolgozzon
ki. A törvényesség minimumtartalma a polgári társadalmak megjelenése óta
változatlan.

Az alkotmányosság fogalmának meghatározásával s a törvényességgel való
összekötésével foglalkozott az előadás második része. Szigeti Péter először
hidat vert a törvényesség és az alkotmányosság közé. Ehhez Hans Kelsen
1928-as, A jogszolgáltatás alkotmányos garanciái című írásából indult ki: a
törvényesség voltaképpen arra való, hogy a pozitív jogi törvények tartalma
szempontjából ellenőrizzük az igazságszolgáltatást, és másfelől ellenőrizzük a
végrehajtó hatalmat. Ettől különnemű kontroll az alkotmányossági, amelynek
csak és kizárólag akkor van értelme, ha és amennyiben vannak alapvető jo -
gok. Ezek nélkül nem lehetne értelmesen a törvényhozó hatalmat alkotmá -
nyosságra szorítani. Az alapvető jogoknak magasabb rendűnek, és a törvény -
hozó által elvonhatatlannak kell lenni ahhoz, hogy a törvényhozót alkotmá -
nyossági szempontból ellenőrizni tudjuk.

Az alkotmányosság és a törvényesség összefüggéseinek megvilágítását kö -
vetően az előadó az alkotmányosság jelentéstartalmának meghatározására
koncentrált, s három alkotmányosságfogalmat különített el:

Alkotmányjogi értelemben az alkotmányosság öt követelmény megvalósu -
lása esetén áll fenn, népszuverenitás, hatalommegosztás, törvény előtti egyen -
lőség, jogegyenlőség és emberi jogok. Az alkotmányjognak mint szak tudo -
mánynak szüksége lehet ilyen mércére, de itt azért nem állhatunk meg.

A jogszociológiai alkotmányosságfogalom az alkotmány érvényesülését je -
lenti: ha az alkotmány áthatja a társadalmat, akkor ebben az értelemben be -
szélhetünk alkotmányosságról. Így ha túl gyorsan változik az alkot mány, az
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emberekben nem alakul ki a követni készség, amely az alkot mányosság fel -
tétele is. Jól példázza ezt a francia jogfejlődés, annak is az 1789 és a XIX. szá -
zad vége közötti része, amelynek során 11 alkotmány született. A jogszocio -
lógiai alkotmányfogalom azért szükséges és azzal több, mint az alkotmányjogi,
hogy nem statikusan, hanem dinamikájában képes megragadni a problémát.
A dinamikus vizsgálatokból kiderül, hogy az alkotmányosság folyton újrater -
melődik. Ezen bővített újratermelő désnek három tipikus okát különböztette
meg Szigeti professzor:

Az egyik a mulasztásos alkotmánysértés problémája, amikor annak ellenére
nincs szabályozás, hogy szükséges volna, s a jog hiánya olyan fokú, hogy al -
kotmányossági hiátust is eredményez.

A második ilyen ok az, hogy egyik jogrendszerből sem iktathatók ki teljesen
a koherenciaproblémák, így az alkotmány, akárcsak a többi jogszabály, ér -
telmezésre szorul. Az alaptörvényben található elvont, általános rendelke -
zések – például az, hogy a Magyar Köztársaság elismeri az emberi élethez és
méltósághoz való jogot – önmagukban aligha alkalmazhatók. Szükséges ezért
ezek tartalmának kibontása.

A harmadik indoka az alkotmányosság újratermelődésének a régi és az új
harcából érthető meg: a legelőrelátóbb alkotmány sem készülhet az életvi -
szonyok változására, van, hogy az új meghaladja a régit, az élet a normát. Ha
az alkotmányozó ezt nem kezeli, az alkotmányértelmezésre feljogosított szerv
– hazánkban az Alkotmánybíróság – az alkotmány értelmezésével oldhatja fel
a problémát. Így például minden írott alap nélkül mondta ki az AB 1992-ben,
hogy a parlamentet népszavazás útján nem lehet feloszlatni. Rendszertani ér -
veket azonban fel lehetett hozni, s le lehetett vezetni. Az alkotmányértelmezés
és az alkotmányjog-fejlesztés tehát nem idegen egymástól. Ugyan az alkot -
mánybíráskodás negatív jogalkotás, a megsemmisítés a fő eszköze a testület -
nek, de nem feledkezhetünk meg a határozatok indokolásában foglalt tilal -
makról: ha a grémium lefekteti, hogy milyen szabályozást tekint alkotmány -
ellenesnek – ha elég magas a tilalmak száma –, körvonalazódik alkotmányos
megoldás terrénuma is. Az előadó azt a korlátot is megjelölte, amin az alkot -
mányosság bővített újratermelése során az alkotmányértelmező nem léphet
túl. Ezt a határt szerinte a kartális alkotmányba foglaltak jelentik: amíg
annak talaján áll, amíg az értelmezés eredménye attól nem szakad el, a jog -
fejlesztés legitimnek tekinthető. Az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési
monopóliumának okaként azt jelölte meg Szigeti Péter, hogy ezáltal biztosít -
ható az alkotmányértelmezés következetessége és egységessége. Ugyan más
jogalkalmazók is értelmezhetik az alaptörvényt, döntésük hatálya csak az
adott ügyre terjed ki.

A jogelméleti alkotmányosságfogalom megragadásához Szigeti professzor a
braudeli longue durée, a hosszú tartam, az évszázadokat átfogó idő fogalmát a
weberi jogfejlődés sémájával ötvözte. Így a jogfejlődés négy szakasza a sámán–
bíró–kódex–alkotmányosság szavak mentén periodizálható. A sámáni, az ál -
lam kialakulását megelőző szakaszban nem valósult meg funkciómegosztás, a
sámán hadvezér volt, bíró és varázsló. A bíró alkotta jog idején a jogszol -
gáltatás professzionalizálódott, azonban az esetjog sajátossága miatt éppen a
jogbiztonságot nélkülözte: az első esetben nem működik a reasoning from case
to case elve, tulajdonképpen visszaható hatályú jogalkotást végez a bíró. A
kódex ezen változtatott, kiszámíthatóvá tette a jogot. Ahhoz, hogy a törvény -
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hozót is a jog belső mechanizmusaként működtethessük, kell az alkot má -
nyosság. Kell, mert ebben az esetben működhet az, hogy alapvető jogot nem
vonnak el a polgároktól. Az alkotmányosság mint kontrollmechanizmus, hogy
a kormányzatot alkotmányos keretek közé lehet szorítani, mert hiszen van
egy ellenőrző szerv, amely normakontrollt gyakorol a kormányzat és a parla -
ment által megalkotott jogrend fölött. Az előadó ezzel tehát visszakanyarodott
ahhoz a kelseni tételhez, amellyel a törvényesség és az alkotmányosság közti
kapcsolatot mutatta be. Azonban a már ismertetett állásponton túl is lépett, a
jogkorlátozás szabályaiból kiindulva újszerű tételt fogalmazott meg: a tulaj -
donjog nem alapvető jog.  Az alapjog kritériuma Szigeti Péter álláspontja sze -
rint az, hogy csak más alapvető joggal való szembekerülése esetén korlátoz -
ható. Ez a tulajdonjog esetén nem áll fent, egyrészt azért mert eleve a tör -
vényhozó határozza meg a tulajdonnal való rendelkezés korlátait, másrészt
pedig azért, mert e korlátozás során nem szükséges az, hogy a tulajdonjog más
alapjoggal ütközzék: így például a kisajátítás indoka a közérdek. Az érvelést
folytatva a választójogra is alkalmazhatónak találta az előadó a fenti tételt: az
Országgyűlés – lex Borkai néven elhíresült – törvénnyel korlátozta a passzív
választójogát azoknak a személyeknek, akik az aktuális választásoktól vissza -
menőleg számított három éven belül fegyveres testületekkel hivatásos szolgá -
lati jogviszonyban álltak. A korlátozás ugyanis itt sem alapjog-kollízió miatt
vált szükségessé.

Az előadás zárásaként Szigeti Péter az államelméleti kontextusba helyezte a
törvényesség és alkotmányosság kérdéskörét, és arra a megállapításra jutott,
hogy ahol nincs törvényesség, ott jogállam sincs. Ha elesik a jogállam, mert
elesik a törvényesség, attól még megmarad az állam, még megmarad jogrend,
a Machtstaat működhet, csak a Rechtstaat nem. És ahol a Machtstaat mű -
ködik, könnyen lehet, hogy a Polizeistaatnál kötnek ki. Az előadó ezzel a tör -
vényesség és alkotmányosság kategóriának értékkötöttségét államelméleti né -
zőpontból is igazolta.

Verebélyi Imre „A kormányzás és a közigazgatás demokratikus és szer -
vezési alapértékei” című eladásának elején kiemelte, hogy a plenáris ülésen
elhangzottakat gondolatokat vitára serkentőnek találja, s felhívta a figyelmet
arra – a megítélése szerint rendkívül negatív – tendenciára, hogy a magyar
állam- és jogtudományban a jogtudomány az államtudományt szinte teljesen
kiszorította. Az előadó egyúttal meghatározta előadásának céljait is: a gon -
dolatébresztő tételek megfogalmazását, és az ifjú kutatók ráébresztését az ál -
lamtudomány fontosságára. Azért is tartja kiemelkedő jelentőségűnek a prob -
lémát, mivel Nyugaton nem tapasztalható ilyen egyoldalú kutatói orientáció a
jogtudomány felé. Ugyanakkor aggályosnak találta, hogy az egyetemi jogász -
képzésben – a tantárgystruktúra által determináltan – ezt a gondolkodásmó -
dot sajátította el a jelenlegi oktatói gárda és eszerint tanulnak jelenleg is a
hallgatók.

Az előadás kiindulópontja a fentieknek megfelelően „az állam nemcsak jog,
az állam több mint jog” tétel volt. Verebélyi professzor az általa kidolgozott
„Mercedes-modell” keretei között ismertette meg az államot meghatározó ér -
tékrendszert a hallgatósággal. A modell célja, hogy a végrehajtó hatalom a
közigazgatás bonyolult rendszerét áttekinthetően jelenítse meg. Ennek érde -
kében az előadó három nagy alrendszert különített el: a közigazgatás előtt
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álló, megvalósítandó közfeladatokat, az ehhez szükséges erőforrásokat, vala -
mint a megvalósítást magát, azaz a tevékenységeket.

Mindhárom alrendszernek három vezérlő elv, érték mentén kell cselekednie
– mutatott rá Verebélyi Imre –, ezek pedig a jogállamiság, a demokrácia és a
hatékonyság: ugyanis az állam nemcsak demokratikus jogszolgáltatás, jogal -
kotás és hatalomképzés, hanem alapvetően a társadalmi – gazdasági, szociá -
lis, kulturális, rendészeti, nemzetközi együttműködési – közjó megszervezője
is, amelyet eredményesen és költségtakarékosan, célokat és a hatásokat el -
érve, az erőforrásokat megfelelően hasznosítva ér el. Az előadó reflektált Bi -
hari Mihály által ismertetett bináris kód-elméletre, s hangsúlyozta, hogy az
egyes alrendszerekben azok sajátosságaihoz igazodva, eltérő mértékben érvé -
nyesülnek a jogállamiság–demokrácia–hatékonyság triászának egyes követel -
ményei.

A modell általános ismertetését követően Verebélyi Imre a hatékonyság
értékére fókuszált, amelynek kapcsán értékelte is hazánk teljesítményét. Elő -
ször a hatékonyság különböző jelentéseit vette számba az előadó, s megkü -
lönböztette a szűkebb és szélesebb értelemben vett hatékonyságot: az előbbi
annyit tesz, hogy a demokratikus és jogállami intézmények hatékonyan mű -
ködjenek, míg az utóbbi azt követeli meg, hogy a szabályzó-szervező-szol -
gáltató állam legyen hatékony. Ugyancsak elválasztotta egymástól az előadó a
piacgazdasági és a közszolgálati értelemben vett hatékonyságot. A piacgaz -
daság azt a tevékenységet tartja hatékonynak, amely kevesebb erőforrásból
nagyobb eredményt produkál. Ez egy kettős szintű hatékonyságfelfogás, hi -
szen az egyik ismérv csökkentése mellett a másik növekedését várja el. Ami a
termelésben egy új technológia bevezetésével elérhető, a közszférában nem
alkalmazható – állította Verebélyi professzor. Véleménye szerint ott meg kell
elégedni az egyfokú hatékonysággal: ugyanannyi erőforrásból nagyobb ered -
ménnyel, vagy kisebb erőforrásból a csökkentést megelőzően mért eredmény -
nyel. Példaként hozta fel a skandináv szakirodalom álláspontját, amely a köz -
szféra hatékonysági mércéjeként a „minél eredményesebben, költségtakaré -
kosan”-elv szolgál. Ez költségtakarékosságot, nem pedig profitorientált erőfor -
rás-gazdálkodást kíván meg.

Hazánk értékelése a hatékonyság területén az előadó értelmezésében három
ponton bicsaklik meg. Egyrészt azon, hogy a döntés-előkészítés és végrehajtás
során a hosszú távú hatások, sőt gyakran a jogszerűségen túlmutató ered -
ményesség is háttérbe szorul. Másrészről az erőforrások gazdaságtalan fel -
használása okoz problémát, harmadrészt a közszervezés elveinek értékként
való felfogását emelte ki Verebélyi Imre: a decentralizáció–centralizáció,
delegálás–koncentrálás, dezintegrálás–integrálás, differenciálás–egységesítés,
dirigálás–ajánlás elvei ugyan egymással ellentétesek, mégsem értékhordozó -
ként kell rájuk tekinteni. Ezek módszerek, s azok megfelelő alkalmazása nyo -
mán létrejövő jogállami, demokratikus és hatékony közigazgatás lesz érték -
hordozó. Így például helyi önkormányzatokat lehet decentralizálni, a katonai
igazgatást azonban nem.

Az előadás következő része a demokrácia értékcsoportjára koncentrált, s ha -
zánk e téren nyújtott teljesítményét is mérlegre helyezte. Az egyeztetésekkel
kialakított konszenzusos döntéshozatal és az elitista demokrácia konfliktu -
sában az utóbbi felé látta billeni a mérleg nyelvét az előadó. A mércét itt az
jelenti, hogy ne pusztán formaiságában, hanem tartalmában is megőrződjék a
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demokrácia. A demokratizmus másik nagy kihívása hazánkban a pártokon be -
lüli demokratikus deficit: hatalomra kerülve csak az a párt tud demok ratikus
kormányzatot létrehozni, amely belső viszonyait tekintve – így például a ve -
zetők kiválasztásában – is demokratikusan működik. A demokratikusság
további indikátora az ellenzéki jogok érvényesülése. Az előadó rámutatott
arra, hogy a helyi önkormányzatokban komolyabb szerepet lehet adni az el -
lenzéknek, elsősorban a végrehajtásba való bevonással: a döntéshozatal során
a többségi elv érvényesül, a végrehajtás során azonban a többség és a kisebb -
ség együttműködve kormányoz.

Az erőforrások területén a félreértelmezett köztisztviselői lojalitás is jelen -
tős lemaradásunkról tanúskodik Verebélyi Imre szerint: a közérdek és a min -
denkori kormányzat iránti lojalitás elvárható valamennyi köztisztviselőtől,
ám Magyarországon ez személyek iránti lojalitássá formálódott, amely a köz -
igazgatási kar széteséséhez vezetett: a vezetők 4–8 évente cserélődnek, s velük
a hozzájuk lojális köztisztviselőknek is menni kell. Az erőforrásokhoz sorol -
ható másik probléma a közigazgatás szervezeti struktúrájában keresendő. Az
előadó két kérdést emelt ki: egyrészt a regionalizmus túlerőltetését, amelyet a
jelenlegi kormányzat visszaszorítani látszik az eredeti rendeltetési körére, a
gazdasági fejlesztésre. A másik probléma a minisztériumi beosztás: csak Mál -
tán működik 7–8 összevont minisztérium, minden más európai országban spe -
ciálisabb egy-egy minisztérium tevékenységi köre. Az oktatás és az egészség -
ügy összevonását azért nem tartja helyesnek Verebélyi professzor, mivel más-
más szervezeti, irányítási rendszer, sőt eltérő logika szerint is működnek ezek.

Az előadásban említett utolsó kérdés a jogalkotás minőségének értékelése
volt. Verebélyi Imre rámutatott, hogy az egyéni képviselői törvényjavaslatok –
különösen, ha 150 oldalasak – a minisztériumi előkészítést és ezáltal a társa -
dalmi egyeztetést is megkerülik. Ezek magas száma magával vonja a jogsza -
bályok előkészítetlen voltát.

Szalay Gyula megköszönte a jelenlévőknek a figyelmet, valamint az elő -
adóknak az érdekes és információdús előadásokat. Külön kiemelte azt a gon -
dolati ívet, amelyet a három előadás rajzolt ki: Bihari Mihály az értékek
általános filozófiai kérdéseit vizsgálta, ezt folytatva Szigeti Péter a jogtudo -
mány, jogelmélet szemüvegén keresztül mutatta be a törvényesség és alkot -
mányosság problémáját, Verebélyi Imre pedig az állami működés során érvé -
nyesülő értékek meghatározását és bemutatását végezte el. Szalay Gyula a
ple náris ülés zárásaként – a szekcióülésekre kellemes és építő jellegű vitát
kívánva – az értékorientáció állam- és jogtudománybeli fontosságát hangsú -
lyozta.
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Gróf Bethlen Miklós erdélyi politikus 
és a Diploma Leopoldinum hitlevél1

(1691)
ALBERT ANDRÁS

PhD hallgató, SZE ÁJK

„Kidolgoztam a diplomatervezetet… az eszközt, 
Amivel hazám a kereszténység számára valamiképp megtartható lenne.”

(BETHLEN MIKLÓS)

1. Bevezetés

Az Erdélyi Fejedelemség történetének 1661–1691 közötti időszakát a ma gyar
történettudomány művelői közül némelyek a fejedelemség hanyatlá sának, má -
sok a fejedelemség politikai, gazdasági, kulturális élete fellendü lésének tekin -
tik. Egy kérdésben egyeznek a vélemények: ez az időszak az erdélyi változások
kora, a konszolidáció időszaka, a belső politikai küzdelmek és a békés építke -
zések ideje, a magyar államiság átmentésének élet-halál harca. 

I. Apafi Mihály (1661–1690) erdélyi fejedelemsége idején a kül- és belpoli tikai
életben meghatározó szerepet játszott Bethlen Miklós. A 17. század végi Erdélyi
fejedelemség egyik legnagyobb politikusaként korán rá kellett ébred nie a 17.
századi Erdély valóságára, a megfogyatkozott, létért küzdő ország belső ellent -
mondásaira, politikai pártharcaira és közéleti szereplőinek rövid látására, az
uralkodó tekintélyének, magának a fejedelemség politikai hatal mának gyen -
gülésére. A „szegény fejedelem erőtlensége és az uraknak ezzel az erőtlenséggel
való visszaélései” ellenére hitt a küldetésében. Úgy érezte, hogy hivatása, Isten
előtti felelőssége nem engedik neki, hogy a nehézségek ellenére meghátráljon.
Véleményt nyilvánított, harcba szállt az erdélyi protestantiz musért és az er -
délyi államiság intézményeiért. Az erejét meghaladó feladat teljesítésében az
isteni gondviselés és eleve elrendeltetés tudata vezette őt élete végéig.

Politikusi rátermettségének és tisztánlátásának köszönhetően létrejött az er -
délyi rendek és a Habsburg-udvar közötti egyezség jogi dokumentuma, a Dip loma
Leopoldinum hitlevél (1691). Ez a diploma Bethlen Miklós kancellár politikusi
pályájának egyik legnagyobb sikere volt. E tanulmány Bethlen Mik lósnak a 17.
század végi Erdélyi fejedelemség államisága átmentése érdeké ben kifejtett erőfe -
szítéseire és a Diploma Leopoldinum jogtörténeti jelentősé gére összpontosít. 

2. Az Erdélyi Fejedelemség államiságának kérdése
1685–1690 között

Antidius Dunod jezsuita atya 1685-ben a I. Lipót (1640-1705) magyar király
megbízásából tárgyalásokat folytatott I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemmel.
Az országegyesítést célul kitűző I. Lipót ajánlata szerint a jövőre nézve az er-  

1 Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2010. 12. 10-én tar -
tott „Állam és jog” konferencián elhangzott előadás bővített változata.
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lyi fejedelem elismeri a Habsburg császár és magyar király fennhatósá gát, az
önálló külpolitikáról lemond és a császári hadsereg egyhatodának adandó téli
szállást biztosítja. Az erdélyi fejedelemség cserébe megkapja a vallásszabad -
ságot, a korábbi kiváltságok megtartását és a nemzetközi szövet ségbe való
felvétel garanciáját.2 A kercsesorai titkos szerződést az erdélyi fejedelem kép -
viseletében Teleki Mihály látta el kézjegyével 1685. április 14-én.

Teleki Mihály és Antidius Dunod jezsuita közötti titkos szerződés megkö tése
után a Bécsbe utazó Haller Istvánnak sikerült az adott körülményekhez
képest a Haller-diplomát3 kieszközölnie, amelyben Bécs biztosította Erdély
viszonylagos belső önállóságát.

Az erdélyi rendek ezt nem fogadták el. Teljesen félreismerték a helyzetet,
ragaszkodtak ahhoz az álláspontjukhoz, amely szerint a Porta elég erős ahhoz,
hogy katonai támogatást biztosítson Erdély számára. I. Apafi Mihály udva -
rában szolgálatot teljesítő és a francia királyi udvar érdekeit képviselő lengyel
követ arra buzdította a fejedelmet és a rendeket, hogy ne fogadják el a Haller-
diplomát. A fejedelem és az erdélyi politikai elit elmulasztotta a nagy történel -
mi lehetőséget: a Szent Liga országaihoz önálló államként való csatlakozást.
Az önálló erdélyi fejedelemség sorsa megpecsételődött. 

Bethlen Miklós hiába figyelmeztette a fejedelmi tanácsot, hogy ez az utolsó
lehetőség az erdélyi fejedelemség önállóságának és alkotmányának megőrzé -
sé re, de figyelmeztetése nem talált meghallgatásra.4 Bethlen Miklós félelme
és jóslata beigazolódni látszott.

I. Apafi Mihály újabb követséget küldött Bécsbe, hogy mentse, ami ment -
hető. I. Lipót 1686-os budai győzelme azonban új fordulatot adott az esemé -
nyek nek. A császár most már hallani sem akart az egyezkedésről, és megbízta
Lotharingiai Károlyt Erdély katonai megszállásával, aki azt 1687 őszén végre
is hajtotta. Lotharingiai Károly herceg, aki elsősorban a hadsereg szempont -
jait tartotta fontosnak, hajlandó volt egyezséget kötni I. Apafival a fejedelem -
ség státusát illetően. Az egyezséget 1687. október 27-én kötötték meg, amelyet
a rendek elfogadtak és annak bécsi megerősítését kérték.5

A balázsfalvi egyezményt (1687) az udvar nem vette figyelembe és a kegyet -
lenkedéseiről hírhedt Caraffa generálist bízta meg, hogy az erdélyi fejedelem -
ségnek a Habsburg-birodalmon belüli státusát rendezze a pozsonyi ország gyű-

2 Erdély története. Köpeczi Béla szerk. 2. köt. (1606–1830) Budapest, 1986. 871. o.
3 Az 1685-ös titkos tárgyalás után létrejött Dunod-féle diplomát nem fogadták el az erdélyi ren -

dek. Haller Jánost, Pernyeszi Zsigmondot, Miles Mátyást és Inczédi Mihályt Bécsbe küldték,
hogy ott alkudozzanak egy elfogadható diploma tárgyában. Dunod szava, hogy akár akarják a
rendek, akár nem, I. Lipót mégis pártfogolja őket, valóra vált. Értesítés jött Bécsből, hogy Vete -
rani császári tábornok négy gyalog- és egy lovas ezreddel Máramarosban fog telelni. Caraffa el -
foglalta a Bihar megyei Szentjobbot és itt szándékozván telelni, élelmiszereket Erdélyből kért.
1686-ban Scherffenberg tábornok 7000 fegyveressel Erdélybe jött és Bonchidánál ütött tábort.
Ezalatt Bécsben is elkészült a diploma tervezete, amely sokkal előnyösebb volt a Dunod-félénél.
Ekkor Scherffenberg, aki magával hozta e diplomatervezet másolatát, apahidai táborából felszó -
lí totta Apafit e diploma elfogadására és az abban kikötött várak átadására. Ez a diplomatervezet
volt az úgynevezett Haller-féle diploma.

4 Benda Kálmán: Bethlen Miklós kancellár In: Hitel, VII. évf. 7. sz. 1942. 389–403. o.
5 A balázsfalvi szerződés értelmében I. Apafi Mihály 12 erdélyi városba befogadja a császári ha -

dakat, s azokat élelemmel és takarmánnyal látja el. A befizetendő 700 000 forint hadiköltség
fejében I. Lipót császár elismeri a rendek kiváltságait, a négy bevett vallás szabadságát bizto -
sítja és elismeri II. Apafi Mihályt Erdély fejedelméül.
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lés értelmében.6 Caraffa az erdélyi hadak katona főparancsnokaként össze -
hívta az országgyűlést, amelyen kijelentette: „Erdély visszatér Magyaror -
szághoz…” Az 1687. május 9-én Nagyszebenben tartott országgyűlésen az er -
délyi rendek és tanácsosok némi vonakodással megszavazták és aláírták a
fogarasi nyilatkozatot.7 A nyilatkozat értelmében Erdély visszatér Magyaror -
szághoz, felmondja a török védnökséget, I. Lipót császárt elismerik királyuk -
nak, az ország váraiba beengedik a császári katonaságot. Erdély visszacsa -
tolása a magyar királysághoz a május 9-i szebeni nyilatkozattal befejeződött, a
fejedelemség közjogilag is új alapokra helyezkedett. Ezzel a dokumentummal
az vált kérdésessé, hogy a közjogi változás kapcsán mennyiben sikerül fenn -
tartani Erdély állami működésének addigi független berendezkedését.

A szebeni nyilatkozat e tekintetben kitért a döntés elől és csak általános -
ságokat tartalmazott, amelyek értelmezése a bécsi udvar belátásától függött.
Május 10-én megnyílt a fogarasi országgyűlés. Az esetleges ellentétek elke -
rülése végett Erdély és a magyar királyság közjogi viszonyát az országgyűlés
már akkor kívánta rendezni. 

A meghódolás után Caraffának a diploma módosítása ügyében június 1-jén
beadott pontokra nézve még nem kaptak választ. A június 17-i leirat csak
általánosságokban mozgott. A gyűlés napján a fejedelem és a rendek felter -
jesztést intéztek a császárhoz, melyben az ügy kedvező elintézését sürgették
és levelet írtak Caraffának, kérve közbenjárását. A Caraffához intézett javas -
latokban az országgyűlés körvonalazta mindazokat a fontosabb kérdéseket,
amelyek Erdély jövőjére nézve sorsdöntők voltak.8 Az országgyűlés javaslatait
küldöttsége révén terjesztette fel az udvarhoz. Érdemi választ azonban nem
kaptak I. Lipót magyar királytól. Reflexiója csupán általánosságokat tartal -
ma zott, amely azt eredményezte, hogy a két udvar között a függőben lévő köz -
jogi kérdések tisztázása végett állandó diplomáciai érintkezés jött létre. 

1688. május 9-én bekövetkezett az, amitől Bethlen Miklós tartott. A császá -
ri csapatok birtokba vették a fejedelemséget. A feltételeket I. Lipót diktálta. A
Moribunda Transsylvania című röpiratában javasolta, hogy az Erdélyi Feje -
delemség maradjon önálló, Lipót gyámkodása alatt, s történjék mindez az
alkotmány és a vallásszabadság sérelme nélkül. Az elgondolást az udvarban
nagy érdeklődéssel fogadták. Bethlen Miklós személye egy csapásra ismertté
vált Bécsben. Az 1688. június 12-én záruló fogarasi országgyűlés újjászervezte
a deputációt. Tagjai közé választotta Bethlen Miklóst, Bethlen Sámuelt, Beth -
len Gergelyt, Bethlen Eleket.9 A betegeskedő I. Apafi Mihály fejedelem helyett
a deputáció korlátlan hatáskörrel intézte az ország ügyeit, s tehette ezt külö -
nösen azért is, mert az időközben elhunyt Bornemissza Anna fejedelemasz -
szony már nem szólhatott bele az ország ügyeibe.

A fejedelem 1690-ben bekövetkezett halála a deputációnak engedte át a kor -
mányzást, új helyzet elé állítván azt. Bethlen Miklós a fejedelem halála után
az 1687. május 9-i szebeni nyilatkozat érvényességének elvi fenntartásával a
II. Apafi Mihály haladéktalanul leteendő hűségeskü szükségessége mellett
foglalt állást, hogy ezzel a bécsi udvart tények elé állítsa és a jelenlegi status
6 Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540–1690. Bp. 1980. 57. o.
7 Dr. Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. Budapest, 1927. 385–414. o.
8 Szász Károly: Sylloge Tractatuum… historiam… diplomatis… Leopoldini… illustrantium 1833.

45–47. – EOE. 19. köt. 52. o.
9 EOE. 19. köt. 426. o.
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quót biztosítsa.10 A tanács elegendőnek tartotta I. Apafi Mihály halálának az
ifjú fejedelem és a rendek nevében való hivatalos bejelentését. A rendek er -
délyi követként Bethlen Miklóst akarták megbízni. Teleki Mihály azonban
lebeszélte a követség elvállalásáról. Helyette Nagy Pált választották a bécsi
követségre. A leveleket a diploma ügyében a Bécsbe küldött Nagy Pál követ -
hez címezték. Nagy Pál követ szeptember 30-án érkezett Bécsbe. Felépülése
után november 9-én felterjesztette emlékiratát, amelyben felsorolja az Erdélyi
fejedelemség által hozott áldozatokat és kéri 1. a diplomát, a kiigazított
pontokkal kiadni 2. az Erdélytől elszakított területek visszacsatolását, 3. Er -
délyt, ha a császár békét köt a törökkel, abba befoglalni. A császári meg -
hallgatás után kapott ígéretekkel tért haza Erdélybe. Az általa hozott resolu -
tioban az uralkodó biztosította őket kegyelméről, továbbá hogy a vallás ügyé -
ben semmi újítás nem lesz.11

Az 1690-es évek elején a Balkánon történő politikai fordulat kedvező pillana -
tot teremtett Erdély politikai és jogi státusának rendezésében. A török vissza -
hódította Belgrádot, Thököly átkelt a Kárpátokon és betört Erdélybe. A zer -
nyes ti csata (1690), majd Thököly Imre erdélyi fejedelemmé választása (1690)
pillanatnyi riadalmat keltett a bécsi udvarban. A Kolozsvárra behúzódó feje -
del mi tanács Bécs hűségén maradt és követséget menesztett Bécsbe Bethlen
Miklós vezetésével. 

A Moribunda Transsylvania… röpirat, 
mint a Diploma Leopoldinum politikai előképe

A balázsfalvi egyezmény (1687) után egyre jobban világosabbá vált az erdé -
lyi politikai vezetőréteg számára az a tény, hogy az Erdélyi fejedelemség ál -
lamiságának jövője megpecsételődött. I. Apafi Mihály fejedelem és a fejedelmi
tanács már nem birtokolták a tényleges hatalmat, mert „rabok voltak” a saját
országukban. A fejedelemségben immár a Habsburg-udvar katonasága gyako -
rolta a hatalmat. A katonaság kiteleltetés költségeit pedig Erdély lakosságá -
nak kellett megfizetnie. E kilátástalan és tanácstalan állapotok között fogal -
mazta meg Bethlen Miklós a Moribunda Transsylvania ad pedes augusti im -
peratoris  Leopoldi proiecta (A haldokló Erdély a felséges Lipót császár lábai -
nál) című röpiratát. E művében Bethlen kéri, hogy Lipót császár adja ki Er -
délynek a Diplomát. Az erdélyi rendek azt annak idején tájékozatlanságból, de
nem rosszakaratból visszautasították. Bethlen Miklós kérvénnyel fordult a csá -
szárhoz. Kérvénye az Erdélyi fejedelemség jövőbeni politikai koncepcióját tartal -
mazza. Koncepciójában a császárnak orvosolnia kellene a kormányzat bajait és az
erdélyi fejedelem jogkörét meghagyva, engednie kellene, hogy a felterjesztett
Diploma alapján Erdély a császári hatalom protektorátusa alatt saját törvényei
szerint és a vallásszabadság fenntartásával működjön a jövő ben.12

Bethlen Miklósnak a bécsi udvarhoz felterjesztett iratának nem lett meg az
a hatása, amelyet várt tőle. Bécsnek politikai hatalmi pozíciói a térségben nem

10 Bethlen Miklós élete leírása magától: In. Kemény János és Bethlen Miklós művei. Szerk. V.
Win disch Éva, Budapest, 1980. II. 108. o.

11 EOE. 20. köt. (1688–1691) 15. o.
12 Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár 1642–1716, Dicsőszentmárton, 1924. 73–74. o.
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követelték meg azt, hogy garantálják az Erdélyi Fejedelemség alkotmányát. A
Moribunda Transsylvaniának azonban más pozitív hatásai érvényesültek.
Beth len Miklósnak megalapozta tekintélyét a bécsi udvarban. Az udvar felfi -
gyelt Bethlen személyére. Felismerték személyében a kiváló politikust, akivel
érdemes tárgyalni. A másik hatás a két erdélyi politikus Bethlen és Teleki
Mihály közeledésében nyilvánult meg. A harmadik és egyben legnagyobb ha -
tása a műnek abban rejlett, hogy Caraffa katonai parancsnok a műben megfo -
gal mazottak értelmében dolgozta ki Erdély szervezéséről szóló tervezetét. A
Moribunda Transsylvania emlékiratban Bethlen oly meggyőzően fejtegette
azt, hogy Erdély csak a saját törvényei és államszerkezete megtartásával
békéltethető meg és a jövőre nézve csak ilyen politikai és jogi keretek között
tartható meg. Bethlen Miklós kiemelten hivatkozott az Approbatákban és a
Compillatákban meghatározott vallási és világi törvényekre, amelyek fenn -
tar tották az Erdélyi fejedelemség belső rendjét. Ez a politikai koncepció végig
kísérte Bethlen politikusi pályafutását és a későbbiekben kidolgozott Diploma
Leopoldinum tervezetben csúcsosodott ki.13

A bécsi udvar célja az volt, hogy az erdélyi fejedelem és a rendek formális
hűségnyilatkozatban biztosítsák az udvart lojalitásukról. Caraffa tábornok
megpróbált érvényt szerezni Bécs politikájának. A feladata az volt, hogy az
egyoldalú hűségnyilatkozatot megszerezze, anélkül, hogy bármily engedményt
biztosítsanak az erdélyi alkotmány megtartását illetően. Caraffa 1688 febru -
árjában érkezett meg Szebenbe és kemény kézzel fogott hozzá a feladat el -
végzéséhez. A fejedelmi szálláson verte fel hadiszállását. I. Apafi Mihály feje -
delmet felszólította, hogy a név szerint kijelölt főurakat köztük Bethlen Mik -
lóst küldje be hozzá Szebenbe. Bethlent fogadva kifejtette, hogy olvasta a fel -
terjesztett emlékiratát és I. Lipót figyelmébe ajánlja őt.14

Caraffa tábornok megnyerte Teleki Mihályt a dokumentum elfogadására és
így a többi erdélyi főúr is rá szavazott. Bethlen Miklós és Apor István szóltak
ellene és helytelenítették annak hatályosulását, melyből következően Erdély
újra visszatérne a Magyar Királysághoz. A Diploma Habsburg részről történő
elfogadása azonban még váratott magára.

13 Tóth Zsombor: Moribunda Transsylvania. XVII. századi erdélyi emlékírók. Polis, Kolozsvár, 2001.
14 „Igen emberségesen és vidám ábrázattal fogada, leültete és igen rövid egészség-tudakozó prae -

fatio után monda: Én kegyedet sem személyéről, sem lelkéről eddig nem ismertem, hanem jó
hírét hallottam és kegyelmednek qualitásáról s álláspontjáról plene onformatus sum. Et ideo in
particulari vocavi, út solus cum solo loquar de suae patriae publico bono et servitio suae ma -
jestatis et Christianitatis, ideo agamus confidente. Ego vestram illustrissimam dominationem
essecuro de suae Majestatis protectione et secreto, et de mea constanti amicitia et servitiis. Est
mihi a sua Majestate specialiter recommendata sua persona, et mandatum, ut cum ipsa cor -
respondeam. Communicatum etiam est mihi memoriale, quod imperatori misit, videbimus, quid
sit ulterius agendum. Ego proponam hic certa puncta vestris illustrissimis dominationibus in
comuni, ostendat se bonum Christianum, talem, qualem ego spero, et hodierna ratio status
requirit ab uno tali viro (itt megdicsére). Inreim rogo, si suae Majestati et suae patriae servire et
me suum amicum habere vult, taceat et faciat. Nem vala derék deák, de énvelem más nyel -
veken, olaszul is kimagyarázta magát. Én csak azt mondám: Excellentissime domine, ego pro
mea tenuitate quid quid facere potero, bona conscientia certe nihil negligam, sed ego inter status
quidem aliquid possum, apud principem vero nihil, quia ego non sum in consilio intimo, sed tan -
tum in deputaione. Ego fui infortunatus Interrumpála: Scio ego totum suum statum, dabit Deus
meliora. Elválánk ekkor szépen s jól és azt hittem, hogy az én moribunda materemnek hozott
talán valami orvosságot, de jaj nekünk, mint majd meglátjuk.” – L. Bethlen Miklós: Önéletírása.
II. köt. 75. o.
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3. Bethlen Miklós diplomáciai sikerei 
és a Diploma Leopoldinum15 kiadása

Teleki Mihálynak a zernyesti csatában (1690) történt halála után Bethlen
Miklós számára megnyílt a politikai síkon való kibontakozás lehetősége. Er -
dély politikai elitjének figyelme egyre inkább feléje fordult. A fejedelmi tanács,
amelynek tagja volt igénybe vette meglátásait és tanácsait. Ő volt a legkép -
zettebb és legtehetségesebb politikus a tanácsban és az egész fejedelemség -
ben. Bár csak egy éve volt tagja a tanácsnak őt tekintették politikai vezető -
jüknek.16 A közmegbecsülés és tisztelet mellett azonban nagy volt azok tábora

is, akik féltették hatalmi bázisukat, amelyet még I. Apafi Mihály fejedelemtől
(1661–1691) származtattak. Erdély egyetlen koncepciózus, józanul gondolko -
dó politikusaként felmérte, hogy ha elfogadják az 1687. évi törvényeket a Habs -
burg-ház örökös magyar királyságáról,17 akkor elvesztik Erdély másfél száz -

15 A Diploma Leopoldinum hitlevélben Erdély számára lefektetett jogok: 1. A bevett 4 vallás
(recepta religio) úgymint a református, evangélikus lutheránus, római katolikus és unitárius
vallások eddigi jogait megtartja; a katolikusok ott, ahol nagyobb számmal laknak, templomokat
építhetnek. A világi s egyházi rendnek ez ellen való ellenmondása érvénytelen. 2. A régi
királyoknak és fejedelmeknek adományai és kiváltságai mostani birtokosaiknak biztosíttatnak.
3. Az Approbaták és Compilláták, Verbőci Hármaskönyv (a jus resistendi kihagyásával),
valamint a szászok municipális jogai érvényben maradnak. 4. A közigazgatás, a törvényhozás
és jogszolgáltatás megtartja eddigi formáját. 5. Minden hivatalra csak belföldiek magyarok,
székelyek és szászok neveztetnek ki; vallásra való tekintet nélkül. Ő Felsége azonban, a rendek
megegyezésével, honfiúsítás végett ajánlatokat tehet. 6. A fegyverrel visszafoglalt jószágokat
ingyen kapják vissza régebbi birtokosaik, s a megszakadás címén a kincstárra szálló javak
egyedül érdemes belföldieknek fognak adományoztatni. 7. és 8. A főkormányzó, az erdélyi
hadak fővezére, a főkancellár, az ítélőmesterek és más, azelőtt szokásban volt méltóságbeliek a
kijelöltek lajstromából, csak erdélyiek közül neveztetnek ki, vallásra való tekintet nélkül. A
megyei, illetőleg székbeli, úgyszintén a városi főtisztek választása a régi szabadságban és
törvényes szokásban marad meg jövendőre is. 9. A tanácsurak és a királyi tábla tagjai közül
legalább 3–3, az ítélőmesterek közül pedig legalább 1 katolikus legyen; a szebeni királybíró a
főtanács tagja. 10. Országgyűlést évenként tartassék. 11. A kormányzó lakjék az országban, s
esküdjék meg a törvények megtartására. 12. Az adóösszeg béke idején 50 000 tallér, háborúban
400 000 forint legyen, felosztásának módját a rendek határozzák el. 13. Új adó nem hozatik be,
a vámok és harmincadok nem emeltetnek. 14. A szabad székelyek közterheket nem viselnek,
hanem a haza védelmére, saját költségükön katonáskodnak. 15. A kereskedés szabadsága
továbbra is fenntartatik. 16. A tizedeket ezen túl is a földesurak bérlik a kincstártól. 17.
Nagyszámú katonasággal a Felség nem terheli a tartományt; az őrség feje német tábornok lesz,
aki azonban csupán hadi ügyekben érintkezik az állam tanácsával; a közigazgatásba nem
avatkozik. 18. A szászok és adózó nép ezentúl nem köteles ingyen ellátni az utazókat; postáról
az államtanács, fogadókról a földesurak és a városok gondoskodnak. L. Diploma Leopoldinum.
In. Brevissimum Compendium Principatus Transylvanici Historiae ab Anno MDXXVI. Usque
ad Annum MDCCIII. Cum variis Documentis et Diplomatibus. Anno Christi MDCCX. 24–28. o. 

16 Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár (1642–1716). Székfoglaló, Dicsőszentmárton, 1924.
81. o.

17 Az 1687. évi II. törvénycikk a mostani császári és királyi szent felség fenséges finemü örökö -
seinek elsőszülötteit Magyarország s az ahhoz csatolt részek természetes és örökös királyainak
nyilvánítják„És, minthogy Ő császári és királyi legszentségesebb felsége, dicsőséges és győze -
delmes fegyvereivel, a keresztyén név iszonyú ellenségét, a törököt számos véres és döntő üt -
közetben megverte, Isten segitő hatalmával, az ő naponkint élethalálra kínzott nyakokról
elűzte s annak torkából, melyben ekkorig, oly hosszas időtől fogva, ez egész nemzetnek legna -
gyobb veszélyével nyögének, ez országnak legnevezetesebb erősségeit, s ezek közt az egykor
legvirágzóbb királyi székhelyet, Budát, s ez annyiszor említett országnak védbástyáját, ennek
nagyobb részével együtt kiragadta s e legédesebb hazának felszabadítására ezeket, s a még

24



éves önálló államiságában összegezett gazdasági, társadalmi és művelődési
ön rendelkezését.  Attól tartott, hogy a zernyesti csata utáni győzelem hatása
alatt az erdélyi rendek egyértelműen csatlakoznak Thökölyhez. Politikusi
meg látása szerint a Thököly fejedelemsége kérész életű lesz és csak idő kér -
dése a Habsburgok visszatérése Erdélybe. Politikusi ösztöne szerint az újon -
nan bevonuló császári csapatok úgy fognak bánni Erdéllyel, mint egy fegy -
verrel meghódított tartománnyal. Az erdélyi viszonyokat tükrözte az a félté -
kenység és bizalmatlanság, amely vele szemben megnyilvánult. A közállapo -
tok, és az ellenzői mentalitására vet fényt az a szigorú Instructio kezdetű
irata, amelyet Ő adott ki. A bizalmatlanság bizonyítékául szolgált az a tény,
hogy nem őt akarták követként Bécsbe küldeni. Erélyes fellépése és maga
ajánlása után komoly feltételekkel bízták meg a Bécsi követjárással. A kor -
mányzótanács utasította Bethlent Erdély köz- és magánviszonyai változatlan
fenntartásának kieszközlésére (diploma) és II. Apafi Mihály megválasztott fe -
jedelemnek az országban tartására és megerősítésére. A Kolozsvárt székelő
államtanács Thököly győzelméről az udvart Keszei János által tudósította, de
egyben megsürgette a fejedelem confirmátióját. Keszeinek nagyon hitelesen
ki adták a választ szeptember 4-én. Ilyen zavaros időben nem tartják helyes -
nek megerősíteni II. Apafi Mihályt, mert kiskorúsága miatt nem alkalmas az
ország vezetésére. Az udvar véleménye szerint helyette az ideiglenes kormány
vezesse továbbra is azt. A veszedelem nem olyan nagy, mint azt vélték első
látszatra.18 Az események azonban nem az Udvar politikájának kedveztek.
Thököly Imre kalandos hadjárata 1690. augusztus 21-én győzelemmel végző -
dött. Október 8-án a török visszafoglalta Belgrádot. A nagy riadalmat keltett 

fentebb bővebben elszámlált áldozatokat hozni méltóztatott: 1. § Ez oly nagy s örökké hálával
említendő jótéteményeknek emlékezetére, s alázatosan kedveskedő lelküknek mindenkorra fel -
ismerhető hálája jeléül, e Magyarországnak s kapcsolt részeinek összes karai és rendei kinyilat -
koztatják, hogy mostantól jövőre s örök időkre senkit mást, mint fennczimzett Ő császári s
királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei közül az első szülöttet (ugyanezt ha -
tározván az 1547-ik évi 5-ik s más e felől alkotott törvénycikkek) fogják törvényes királyuknak
s uruknak ismerni és azt mindenkor és annyiszor, valahányszor ily felavatás újból bekövet -
kezik, a fentebb kijelentett hitlevélben foglalt cikkelyek előrebocsátandó elfogadása, vagy ki -
rályi biztosítása s e felől oly alakban, mint elődei teljesítették, leteendő eskü után, ország gyű -
lésileg, e Magyarorszá gon belül, meg fogják koronázni. 1687. évi III. törvénycikk. Fenntisz telt Ő
császári s királyi felsége fiágának magszakadása után következni fognak a fennírt uralkodás -
ban: a mostani felséges spanyol király fiörökösei ugyancsak az első szülöttek; csak ezeknek
kihalása után nyerjen helyet a karok és rendek ősi, régi, helybenhagyott szokása s előjoga a
királyválasztásban. Ha pedig Ő császári s királyi felsége fiágának magvaszakadása bekövet -
keznék, akkor az ilyen átszállandó s felveendő uralkodásban való utódlás (szintén megelőző s a
fennkijelölt módon előre bocsájtandó királyi biztosítás, s az említett hitlevélben foglalt cikkek
elfogadása és az ezekre teendő eskü után) háruljon és menjen át Spanyolország királyának,
második Károly úrnak hasonlóképen fiágú magvára, s igy csak abban az esetben (melyet Isten
kegyelmes jósága távol tartson), ha úgy a fenntisztelt Ő császári és királyi szent felségének,
mint Spanyolország említett felséges királyának fimagva kihalna, nyerjen helyet a mondott
karok és rendek ősi és régi helybenhagyott szokása, s előjoga a királyok választására s koroná -
zására nézve.” V.ö. Http://www. 1000. ev., hu./index. php.

18 A Ministerial Konferenz In Rebus Transilvanicis úgy dönt még ekkor, hogy Erdély politikai
berendezkedésének kérdése maradjon függőben. Másfél héttel későbben 1690. augusztus 10-én
Bécsbe érkezett a Habsburgpárti erdélyi rendek követe egy segélykérő levéllel a kezében. Kérik
II. Apafi Mihály fejedelemségét és a Habsburg birodalom viszonyát szabályozó Haller-diploma
megerősítését kérték. V. ö. Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály (Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig).
Budapest, 1972. 318. o. 

25



hírre, hogy a császári főhadsereg elpusztult a bécsi udvar stratégiát vál toz -
tatott. Tárgyalóasztalhoz ült az erdélyi követtel, Bethlen Miklóssal. A bécsi
kormány ekkorra már engedékenyebb lett Erdély állami státusát illetően.19 Az
erdélyi tanácsurak egy része Kolozsvárott keresett menedéket II. Apafi Mi -
hály fejedelemmel. 

Innen küldték Bethlen Miklóst Bécsbe a Habsburg-birodalom és Erdély
kapcsolatának rendezésére, ahol a Ministerialkonferenzhez irányították a tár -
gyalások megkezdésére.

Bethlen Miklós 1690. augusztus 31-én indult Kolozsvárról és egyhetes uta -
zás után szeptember 8-án érkezett meg Bécsbe. A Ministerialkonferenz szep -
tember 16-án fogadta Bethlen Miklóst. Az erdélyi fejedelmi tanács követeként
írásban nyújtotta be a tanács kívánalmait.20 Az öt pontban összefoglalt felter -
jesztésben a tanács kérte, hogy a császár adjon további támogatást Erdélynek
és űzze ki onnan Thökölyt.21 II. Apafi Mihály maradjon Erdélyben, mert eltá -
vozása esetén belpolitikai zavar és felekezetközi feszültség keletkezne. A ta -
nács garanciát vállalt az ifjú fejedelem neveltetésére és nagykorúságáig Er -
dély kormányzására. Tekintettel arra, hogy Thököly olyan török athnámét
ígért, amelyben Erdély politikai helyzetét szabályozzák a Portához, a tanács
fontosnak tartotta, hogy I. Lipót is adjon ki egy Diplomát Erdélynek. Állás -
pontjuk egyértelmű volt: csak katonai erővel nem lehet megtartani Erdélyt I.
Lipót hűségén. A következő pontokban pedig hangsúlyozottan követelték a
portio, a kvártély megszüntetését, a jezsuiták behozatalának megtiltását és a
fejedelmi donatiók eltörlését. A követelések között jelentős helyet foglalt el a
katolikus püspökség visszaállítása elleni tiltakozás és II. Apafi Mihály fejede -
lemségének megerősítése. Jól látható, hogy a fentiek súlyos követelések voltak
az erdélyi fejedelmi tanács részéről, amit még azzal tetéztek, hogy Thököly
hívei birtokainak elkobzását is sürgették. Ez az a pont, amely a későbbiekben
az alku tárgyává vált, amely a Diploma Leopoldinum első, 1690. októberi vál -
tozatához vezetett.  I. Lipót császár-király és udvara tisztelettel fogadta Beth -
lent, amelyet több hetes tanácskozás követett. 

Bethlen bécsi tartózkodása alatt „kettős diplomáciát” folytatott. Kísérletet
tett arra, hogy I. Lipóthoz közeli és befolyásos politikusokat megnyerjen Er -
dély s a Diploma-tervezet ügyének. A császár-király válaszára várva nem
tétlenkedett. Bizalmas tárgyalásokat folytatott Ajlers titkárral, Kinsky és
Stratmann kancellárral. Az udvarban működő két politikai csoport, a Kinsky-
– és a Stratmann- – csoporthoz terjesztett 18 pontos tervezethez megnyerte az
angol, a brandenburgi és a holland diplomaták támogatását.22 Visszaemlé -
kezéseiben központi helyet szentel annak elbeszélésére, hogy milyen módon
segítettek a tárgyalásokon az angol, porosz és holland protestáns államok

19 V.ö. Czegei Wass György és Wass László naplói 1659–1739. Közli Nagy Gyula. Bp. 1896. (MHHS
35.) 96. (A továbbiakban: Wass György Naplója) – Dr. Lukinich Imre: A bethleni Bethlen család
története, Budapest 1927. 392–393. o.

20 Österreiche Staat Archiv, Haus-, Hof- und Staatarchiv, Vortrage an den Kaiser Karton 7. (A
továbbiakban: ÖStA–HHStA-Vortr. Karton.)

21 A nép és egyes főrendek Thököly Imréhez pártoltak. II. Apafi Mihály és a tanácsurak I. Lipót
hűségén maradtak. Belpolitikai súlya és jelentősége abban állt, hogy az utóbbiakból tevődött
össze az erdélyi kormányzat. 

22 Nagy Géza: A református egyház története 1608–1715, I–II. köt. Máriabesnyő–Gödöllő, 2008.
527. o.
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diplomatái.23 Bethlen helyesen állapította meg, hogy a nyugati protestáns
államoktól távol és elszigetelten fennálló 17. század végi Erdély egyedül csak
a protestáns hatalmak támogatására számíthat. A vallásszabadság és a belső
önállóság fenntartásának érdekében fontos volt a protestáns államokkal való
kapcsolattartás. A 17. századi történelmi előzmények – a harmincéves háború
(1618–1648) és a protestáns gályarab-prédikátorok Nápolyban történő kisza -
ba dítása (1676) – mind azt bizonyították, hogy a Habsburg-hatalom árnyéká -
ban szükséges a holland, angol és porosz nemzetközi garancia az Erdélyi fe -
jedelemség államiságának megtartása érdekében. Bethlen politikai koncep -
ció ja is ezt tartalmazta. Elgondolása szerint a bécsi udvarral kötendő egyez -
mény betartására – Erdély jövőbeni státusát illetően – egyedül csak a nem -
zetközi garancia lehet a biztosíték. A protestáns hatalmak diplomatái segít -
ségét igénybe véve próbált politikai nyomást gyakorolni az Udvarra és érvényt
szerezni a tervezetnek. Bethlen Miklós bécsi követségét a Sudores et cruces
című emlékiratában és az Önéletírás című írásában örökíti meg. Különösen
Kinsky kancellár tanúsított nagy megértést és segítőkészséget az erdélyi ügy
iránt, aki beadványokkal, tervezetekkel próbált segíteni és nyomást gyako -
rolni az udvari körökre. A követjárás mégsem ennek, hanem Bethlen Miklós
politikusi, karizmatikus egyéniségének és külföldi tekintélyének köszönhe -
tően lett sikeres.

A zernyesti csatavesztésnek köszönhetően (1690. augusztus 21.) Bethlennek
sikerült elfogadtatnia elképzelését, amely szerint Erdélyt csak úgy tarthatják
meg a törökkel szemben, ha Bécs biztosítja alkotmányát és a három nemzet
autonómiáját.24 Az udvar belátta azt, hogy egy leigázott Erdély katonai erőket
kötne le és vonna el az Oszmán–Habsburg hadszíntérről. A törökkel szemben
csak egy pacifikált Erdéllyel a háta mögött veheti fel a harcot.25

23 „Az ekkor tőlem szerzett diploma dolgában Isten után főtanács és segédem volt Nicolaus Go -
thefridus Dankelmann, a brandenburgiai elector követe. Véle közlöttem a diploma projektumát
és minden írásaim és dolgaimat, szeretett és becsült engem ez az ember igen, mikor elbú -
csúztam tőle, könnyezve csókolt meg. Istenfélő, buzgó, nagy elméjű ember vala. Ez szerzette az
alumniát az urától Enyedre. Az angliai követ, Milord Paget, és a hollandus Hemskirken, kik
azután a karlovici békességet csinálták, ezek is tudták, de nem annyira, mint imez. A dolog elein
csaknem rútúl megbotlám tudatlanságból. A derék memoriálét én adám Stratmann cancella -
riusnak, holott a szokás szerént kellett volna adni az én conferenciám praesesének, Kinskynek,
és ennek mondván együgyűségből, hogy amannak adtam, rettenetesen megharaguvék s mond:
Vestra dominatio generosa faciat, quod potest, ego facia, quod volo etc. Mintha én mindent úgy
tudtam volna, mint ő. De hazudék egy kicsinyt, hogy az ő excellenciája a praeses számára való
még nem kész, minthogy annak szebben kell leíródni, melyet holnap elhozok. Megnyugovék
rajta. Kapám maga Stratmannhoz s visszakérém tőle, mondván, hogy valamit kell corrigálnom
benne, visszaadá. Én is kettőt iraték, a derekast vivém Kinskynek, és azután későbbre a párt
Stratmannak.” – L.: Bethlen Miklós Élete leírása magától. Szerk. V. Windisch Éva. Budapest,
1980. 820–821. o.

24 „Csuda dolog, hogy a declaratiot sem Carafa, sem az udvarban senki csak úgy nem hozta elé,
mintha soha sem lett volna…” – Bethlen Élete leírása magától. 403. o.

25 Bethlen így ír erről az eseményről: „A diplomát megadák s engem a császár nevével, a vaj -
dasággal holtig és úri, grófi titulussal, jószágokkal megkínálnak, de én reversálisomra nézve
megvetém.” „A császár  ajándékoza 200 aranyat, nyomó láncot, melyen a maga képe.” Bethlen
Miklós: Önéletírása. II. kötet. 23. o.
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A Diploma Leopoldinum eredeti formája26 megfelelt Bethlen tervezetének és
elgondolásának Erdély jövőjét és státusát illetően. 1690. szeptember 30-án
újra összeült a konferencia. A Bethlen által felterjesztett Diploma változatát
tárgyaló konferencia állásfoglalásáról eddig még nem kerültek elő dokumen -
tumok. Az 1690. október 2-án tartott tanácskozáson kiderült, hogy a Minis -
terialkonferenz határozata II. Apafi Mihály fejedelemként való elismerése el -
len irányult. A Ministerialkonferenz határozata után Bethlen Miklós négy -
pontos javaslatot tett Strattmannak és Kinskynek: 1. A négy bevett vallás -
felekezet és annak tagjai továbbra is maradjanak meg jogaikban. A katolikus
felekezetűeknek Kolozsvárott és Gyulafehérvárott adjanak át templomot. 2. A
magyar királyok és erdélyi fejedelmek adományai, az általuk adott kiváltsá -
gok, nemesítések, méltóságadományozások maradjanak érvényben. 3. Akik a
katolikus püspök, a jezsuiták és más szerzetesrendek javait törvényesen bir -
tokolják, maradjanak meg ezekben. 4. A törvények, szokások és a szász mu -
nicipális jog megerősítendők. Az ülés nem hozott érdemi döntéseket a Bethlen
által felvetett javaslatokra. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy I. Lipót az
október 2-án tartott konferencia után elrendelt még egy titkos tanácskozást
Erdély kormányzatáról. A tanácskozáson Bethlen Miklós mellett jelen voltak
Kinsky, Stratmann, Waldstein, Heinrich Ernst Rüdiger Starhemberg és Ca -
raffa. Ezen a tanácskozáson látható eredmény volt a Diploma Leopoldinum
tervezetének felolvasása. 

A bécsi udvar sietett kiadni és jóváhagyni a Diplomát, amelyet magáról I.
Lipót császárról neveztek el Diploma Leopoldinumnak. A helyzet teremtette
lehetőségeket és az udvarban keletkezett pánikot Bethlen nagy sikerrel ak -
názta ki. Úgy „fogta nyakon a szerencsét”, használta ki a kedvező alkalmat,
ahogy azt Zrínyi Miklós horvát bán politikájában látta. Felismerte a törté -
nelmi pillanat súlyát és azonnal cselekedett. Józan politikusi mérlegelés után
egyeztette a Habsburg udvar és az erdélyi rendek érdekeit. Átlátta a játéktér
reális határát, mérlegelte a kockázatokat. A Diplomával biztosítani tudta az
erdélyi fejedelemség belső önállóságát, de nem sikerült megteremtenie a nem -
zetközi garanciát. 

Bethlen Miklós bécsi követségéből visszatérve november 12-én tájékoztatta
a fejedelemi tanácsot a Diploma Leopoldinum körüli vitákról. A kancellár tár- 

26 Bethlen Miklósnak – 1690. szeptember 30-án – az erdélyi konferencia elé terjesztett első Diplo -
ma Leopoldinum-változat szövege a következőket tartalmazta: 1. A császár tegyen ígéretet arra,
hogy a négy bevett vallásfelekezet helyzete változatlan marad. A katolikusoknak Kolozsvárott
és Gyulafehérvárott templomot adnak át. 2. Erdély törvényei és szokásai, a Tripartitum, a
szászok municipális jogai megerősítést nyernek. 3. A királyok és fejedelmek donatiói megerősí -
tendők. 4. Az egyházakat és a fejedelmi tanácsot megerősítik immunitásaikban. A király nem
létesít kamarákat Erdélyben. 5. Erdély igazgatását csak erdélyiek lássák el, vallásfelekezetre
való tekintet nélkül, az idegenek (a királysági magyarok is) legyenek kizárva belőle. 6. Erdély
főhadiparancsnok helyettese legyen erdélyi. 7. Az előterjesztés a Gubernium létrehozására vo -
natkozik: a rendek tesznek felterjesztést, a császár minden bevett vallásfelekezetből három
személyt erősít meg a jelöltek közül. 8. Az előterjesztés e pontjáról a jegyzőkönyv nem tud. 9. A
A főbb tisztségek választással való betöltésének elvét mondja ki e pont. A császártól kapják
fizetésüket és megbízatásuk 1 évre szóljon. 10. Az évi országgyűlések és octavalis törvényszakok
megtartását követelik. 11. Az alábbi pont ígéretet tesz, hogy a rendek nem kérnek kivételezést a
Diploma hatálya alól. 12. Erdély adózásának szabályozását követelik. Béke idején évi 50 000,
háborús időszakban 400 000 forint lenne a fizetendő pénzösszeg. Bethlen Miklós végül azt
követeli, hogy a Diplomát az angol, a svéd és a porosz király, továbbá a Német Birodalom
protestáns fejedelmei garantálják. V. ö. ÖStA–HHStA-Vortr. Karton 7.
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gyalásait politikustársai meglehetősen ellentmondásosan fogadták,27 hogy
aztán végül – egy eléggé zűrzavaros időszak után – Fogarason 1691. január
31-én összeült országgyűlés tárgyalja meg a kiadott Diplomát.28 Az ország -
gyűlés véleménye megoszlott a Diplomával kapcsolatosan. Az egyik rész a
Diplomát csak azzal a feltétellel kívánta elfogadni, ha a bécsi udvar II. Apafi
Mihályt megerősíti a fejedelemségben. A másik csoport azt javasolta, hogy a
diplomát utasítsák vissza és kérjék csupán Apafi megerősítését, egy harmadik
kis csoport azt tanácsolta, hogy Apafi megerősítéséig ne a gubernátor, hanem
a tanács kormányozzon.

A rendek a Bécsből leküldött Diploma Leopoldinum hitlevelet29 1691. ja -
nuár 31-én, hosszas vita után elfogadták, és a hűségesküt letették I. Lipót
császár-királynak.30 Az erdélyi rendek küldöttséget menesztettek Bécsbe. A
követség májusban indult el. A küldöttség tagjai között találjuk Alvintzi Péter
ítélőmestert és Klochner Györgyöt. Az utasítások szerint kérniük kellett, hogy
a császár erősítse meg a kormányzót, úgy hogy az II. Apafi Mihály fejedelem
nagykorúsításakor rezignáljon és a fejedelem javadalmazást kapjon. A rendek
kérik továbbá a Haller-féle diploma egyes pontjainak módosítását. A Bécsben
befejezett tárgyalások után lemondott Alvintzi Péter helyébe lépett Wass
György szeptember 1-jén érkezett a császári székvárosba. A császár fogadta
őket szeptember 4-én. A tárgyalások nem hoztak újabb eredményeket. A no -
vember 19-én megkezdett tárgyalásokon az erdélyi követek azon szándéka,
hogy a kiadott diploma néhány pontján változtassanak, eredménytelenül zá -
rult. A császár válaszát Kinsky kancellár tolmácsolta december 12-én.

I. Lipót császár-király által ünnepélyesen megerősített diplomának (1691.
december 4.) a tartalma lényeges különbségekkel jelent meg. Ez a diploma
messze mögötte marad azoknak a törekvéseknek, amelyeket a rendek fogal -
maztak meg és terjesztettek fel Bécsbe. Cserei Mihály (1667–1756) erdélyi
történetíró sorai korhű képet rajzolnak a diploma kiállításának körülményei -
ről és annak jelentőségéről: „Bizony gyönyörűséges diploma vala s nagy bol -
dogságban és békességben élhettünk volna mellette, de a három natiok között
sok controversia, a négy religiok között való sok competentia szolgáltata al -

27 Bádeni Lajos 1690. november 14-én saját kezűleg írt jelentése szerint. V. ö. ÖStA–HHStA-Vortr.
Karton 7.

28 Wass György Naplója 116. o. – Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Szerk. Szilágyi Sándor. Buda -
pest, 1898. XX. 67. o. (A továbbiakban: EOE.)

29 Cserei Mihály történetíró lejegyzése szerint: A Diploma tizennyolc pontból állt: „1. Apafi feje -
delemségiről való assecuratio, ha arra való leszen. 2. Hogy több pápista szerzet be nem jő Er -
délyben azokon kívül, kik eddig ott voltanak. 3. A régi fejedelmek, királyok donátióinak con -
firmátiója. 4. Az Approbata, Compillata Constitutióknak, a szászok municipale jussának confir -
mátiója. 5. A bevött szokásoknak, törvényes processusoknak eddig való szabadságának con -
firmátiója. 6. Mindenféle tisztségekre hazafiainak állítása. 7. A nótán és magvaszakadt jusson
acquirált jószágoknak hazafiainak való adattatása. 8. A fő tisztségekre való candidátiók mo -
dalitása. 9. A tanács, tábla, ítélőmesterek felállítása. 10. Minden esztendőben országos gyűlések
és törvényes octávák folytatása. 11. Az erdélyi gubernátor hivatala. 12. Esztendőnkint való
ország contributiója, békességnek idejin ötvenezer tallér, háborúság idejiben négyszázezer né -
met forint. 13. Az accisák tollálása. 14. A székely nemzet immunitátiója. 15. Szabad kereskedés
megengedése. 16. Az árendákról való donátiók confrmátiója. 17. Az Erdélyben levő praesídium
reformálása. 18. A szász nátión levő postálkodásnak, ingyen való gazdálkodásnak tollálása.” V.
ö. Cserei Mihály: Erdély históriája (1661–1711), Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket
írta Bánkúti Imre, Budapest, 1983. 245–246. o.

30 Kővári László: Erdély történelme. Bp. 1859. V. kötet, 217. o.

29



kalmatosságot annak a szent diplomának eversiojára. Addig kezdék, ki egy, ki
másfelé húzni-vonni, magyarázni, erőszakkal tekerni, addig küldözének egy -
más ellen követeket a császár udvarában s magok kívánák, sollicitállák, hogy a
diplomát a császár némely részében változtassa meg, magok járák, hogy Apafi
Mihály fejedelem ne legyen: ám ki is csinálák szegényt a fejedelemségből, a
diplomát kifordíták  s magunk lőnk okai a magunk veszedelmének.”31

Az Udvar által lerontott Diploma, kihasználva az erdélyi hatalmi körök szét -
húzását, lényeges pontokban tért el Bethlen tervezetétől: 1. Az ifjabb Apafi
Mihály megerősítését kerülték meg Bécsben, kiskorúságára hivatkozva. 2.
Nem fogadták el Bethlennek azt a propozícióját sem, hogy a diplomát a pro -
testáns hatalmak garantálják. 3. Kevésbé jelentős vagy inkább stiláris módo -
sítást is tettek. Bethlen Miklós azt javasolta, hogy a 12 tagú tanácsban „leg -
feljebb” 3 katolikus legyen, a császáriak e helyett a „legalább” kifejezéssel éltek. A
Diploma Leopoldinum Erdély helyét a Habsburg-birodalmon belül jelölte ki. A fe -
jedelemségnek nem függetlenséget, hanem belső önállóságot biztosított.32 A Dip -
loma Erdély helyét a Habsburg Birodalmon belül sokkal kedvezőbben és világo -
sabban határozta meg, mint Magyarországét az 1687-es pozsonyi országgyűlési
törvények alapján. Megerősítette Erdély jogrendjét, ki véve az 1687-es pozsonyi
országgyűlésen eltörölt záradékot a Tripartitumból (3. pontja) és a régi királyok és
fejedelmek alkotmányait, tizedadományait, kiváltságleveleit, még ha azok régen
a katolikus egyházhoz tartoztak is. (2. pont) A diploma 2. pontjának jelentősége
abban állt, hogy az erdélyi protes táns iskolák és lelkészek jövedelmeiket, nagyobb
részt a tizedekből és tized negyedekből befolyt összegekből kapták. Az 1. pont
alapján volt a Diplomának egy nagyon fontos valláspolitikai jelentősége, amely
rávilágít arra, hogy Er dély legfontosabb történeti specifikuma a 17. század végén
a vallási berendez kedés. A Diploma Leopoldinum ígéretet tett arra, hogy a bevett
vallások rend szerébe semmilyen újítás nem fog hozatni. A templomok, a lelkészek
és az is kolák jogi állapota érintetlen marad továbbra is. Nem lesz más papság
vagy egyházi személyek behozatala.33 A katolikusok megbékítésére elrendelte,
hogy a katolikusok új templomot építhetnek Kolozsvárott az imaházuk helyére.
Gyulafehérváron megújíthatják a hajdan Báthori Kristóf által építtetett, ro mos
állapotban lévő templomot, és ugyanazon szabadsággal gyakorolhatják vallásu -
kat és építhetik templomaikat, mint a többi bevett vallás hívei. Ez a rendelkezés
elvileg elhárított minden akadályt a katolikus vallásegyenlősége elől. Ez a dip -
loma fenntartotta Erdély alkotmányát és több mint 150 éven át ez volt annak jogi
alapja. Bethlen Miklós minden sikere ellenére azonban egy dologban tévedett.
Elállt attól az eredeti tervétől, amely szerint a megállapo dás a Habsburg udvar és
az erdélyi rendek között angol és holland közvetítés sel jött volna létre. Ez a terve
azonban merev ellenállásba ütközött és végül elállt e tervétől. A Diplomához nem
sikerült nemzetközi garanciát csatolni.

31 Vö. Cserei Mihály: Erdély históriája (1661–1711). Bp. 1983. 78. o. 
32 A Diploma Leopoldinum leszögezte, hogy békeidőben 50 000 forint, háborúban 400 000 forint

adót fizet Erdély az Udvarnak. A kereskedelem szabadságát biztosítják, kiskorú fejedelem
helyett a nagykorúság eléréséig a gubernátor fog kormányozni. A gubernátort és a hadsereg
főparancsnokát a három nemzet választja meg. A fejedelemségben kis létszámú őrség lesz
német generális parancsnoksága alatt. A generális a közügyekbe nem avatkozhat be. 

33 A vallások szabad gyakorlatával azonban a protestáns vallások közül a református vallás el -
veszítette államvallási, uralkodói jellegét. A szabad vallásgyakorlat elviekben biztosította volna
az anyanyelvi műveltséget és iskolázást – a magyar mellett – a más anyanyelvűeknek is.
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4. Befejezés

A végnapjait élő Erdélyi fejedelemség utolsó nagyszabású és legjelentősebb
történeti alakja, politikusa Bethlen Miklós kancellár. Az 1685-től 1691-ig tar -
tó válságos, nehéz időszakban, valamint az azt követő másfél évtizedben hű -
séges őrállója, vezére és védelmezője volt az erdélyi fejedelemség állami intéz -
mé nyeinek, a protestáns egyházaknak, valamint a vallási toleranciának.34 A
számára elérhető és jól bevált diplomácia fegyverével harcolt, hogy Erdély
számára biztosítsa a 17. században elért eredményeket. Ezt sikerült is elérnie
nagymértékben, mert az általa megszerzett Diploma Leopoldinum által egy -
ma ga, képes volt megmenteni a sok véráldozattal megszerzett életfeltételeket. 

A gróf Bethlen Miklós erdélyi kancellár által kieszközölt Diploma Leopol -
dinum történelmi jelentőségét abban kell látnunk, hogy a zűrzavaros politikai
viszonyok ellenére e jogi dokumentumnak köszönhetően Erdélynek minden
külső politikai nyomás ellenére sikerült megtartania belső önállóságát, alkot -
mányát, régi közjogának fő elveit és az erdélyi bevett vallások közötti egyen -
súlyt. A Habsburg udvar minden törekvése ellenére sem tudta elérnie az er -
délyi fejedelemség történelmi, kulturális és protestáns hagyományainak teljes
megszüntetését. A Diploma Leopoldinum politikai, valláspolitikai jelentősége
és az alkotmányos életre való hatása abban rejlik, hogy 158 évig egyensúlyban
tartotta a Habsburg udvar és Erdély közötti viszonyt, valamint biztosította az
alkotmányban lefektetett jogokat. A Diploma Leopoldinum az 1690-ig önálló
Erdélyi fejedelemség belső autonómiáját biztosította 1848-ig. Politikai feszült -
sé gek, problémák akkor jelentkeztek az erdélyi politikában, amikor a központi
hatalom a Diploma egyik vagy másik pontját megsértette, s az országnak a
Diplomában körülírt jogait nem tartotta tiszteletben. Méltán állíthatjuk azt,
hogy a Diploma Leopoldinum Erdély külön államiságának megszüntetésére
irányuló, másfélszáz éves küzdelem sikeres befejezése volt. 

34 Dr. Illyés Géza: Bethlen Miklós a kancellár (1642–1716). In: Református Szemle, XXIII. 4. Ko -
lozsvár 1930. 19.
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Fogalmi differenciáltság 
és a multikulturalizmus kritikája

BERKES LILLA
PhD hallgató, PPKE JÁK

„A modern társadalmak lényegüknél fogva az állandó, gyors és folyamatos
változás társadalmai. Ez jelenti a fő különbséget a ,tradicionális’ és a ,modern’
társadalmak között.”1 Az emberiség történelme pedig civilizációk története -
ként fogható fel, ugyanis maga a civilizáció nyújtja a legtágabb azonosulási
keretet az emberek számára, így az emberiség fejlődése tulajdonképpen a ci-
vilizációk fogalmával írható le. Huntington alapján beszélhetünk kínai, japán,
hindu, iszlám, ortodox, nyugati, latin-amerikai és esetlegesen afrikai civilizá -
ciók ról, melyek markánsan különböző kulturális háttérrel rendelkeznek.2 A
civilizáció az emberek legmagasabb szintű kulturális csoportosulása, és ez
egyben a kulturális identitás legtágabb szintje is. „A civilizáció és a kultúra
egyaránt egy adott nép életmódjának egészére utal, és a civilizáció ugyanaz
nagyban, mint a kultúra. Mindkettőnek részét képezik az értékek, normák,
intézmények és gondolkodásmódok, melyeknek az egymást követő nemzedé-
kek egy adott társadalomban elsődleges jelentőséget tulajdonítanak.”3 A civili-
záció a kultúrához és a társadalomhoz egyaránt kötődik, de nem azonos azok -
kal: a kultúra a társadalom „belső” tulajdonsága, míg a civilizáció a „külső”.4

Minden kultúra alapvetően hat fő elemből áll: hiedelmekből, értékekből,
normákból, szimbólumokból, technológiákból és nyelvből. Az értékek egy adott
kultúra kollektív elképzelései arról, mi a jó és mi helyes, és mi helytelen, mi
kívánatos és mi elutasítandó. Az értékek központi aspektusai a kultúrának; az
alapvető értékekben sok hasonlóságot találni, azonban óriási különbségek le -
hetnek abban, miként kívánják elérni céljaikat, megvalósítani értékeiket az
emberek. Más-más értékrendszert vallanak maguknak az amerikai kultúr-
kör  ben élők, és mást a távol-keleti népek világában, más értékek léteznek a
zsidó-keresztény, az iszlám és a hindu népeknél. Különböző értékrendek mu -
tathatók ki még egyazon országon belül is, így például, bizonyos népcsopor -
toknál az individualisztikus értékrend, míg másutt a kooperáció jelenti a leg -
természetesebben követendő értéket. A normák meghatározzák, mit kell
tennünk, és mit nem lehet, elképzelések az elfogadható és az elfogadhatatlan
viselkedésről. A normák követésre méltó mintákat adnak, irányt szabnak az
emberi viselkedésnek. Fontosak mind az egyén, mind pedig a társadalom
szempontjából. A normák, hasonlóan az értékekhez, úgyszintén nagyfokú vál -
tozatosságot mutatnak. A hiedelmek olyan meggyőződések, hitek, elképzelé -
sek, amelyek mindennapjainkat befolyásolják. A minden társadalom nagyszá -
mú megoldást kínál a természeti élet, és a társas együttélés problémáira. Az
emberiség történelme során összegyűlt hiedelmek, hitek úgyszintén nagymér -
1 Stuart Hall: A kulturális identitásról. In: Feischmidt Margit: Multikulturalizmus. Osiris Lát -

hatatlan Kollégium, Budapest, 1997. 62. o.
2 Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa, 1998. 57-
62. o.

3 Huntington: i. m. 50–51. o.
4 TAMÁS ANDRÁS: A közigazgatási jog elmélete. Budapest: Szent István Társulat, 2005 134.
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ték változatosságot mutatnak. A vallási hiedelmek és normák erősen árnyal -
ják az emberi viselkedésben, tájanként, etnikai népcsoportonként meglévő
különbségeket. A technika körébe sorolhatóak a legkülönbözőbb tárgyak,
eszközök, szerszámok, gépek, elektronikus berendezések stb. Az ipari fejlődés
újabbnál újabb eszközök, technológiák létrejöttével jár, amelynek következ -
mé nye a felgyorsult kulturális evolúció. Az emberi kultúrák közötti sokszínű -
séget tovább növeli az adott társadalom, közösség technikai fejlettsége. A
szimbólumok számos megjelenési formát mutatnak. Az emberi kultúra, a civi -
lizáció elválaszthatatlanul összeforrott a szimbolikus rendszerek használa -
tával. A nyelv, amely ugyancsak szimbólumok rendszere, az emberek közötti
kommunikáció, az információátadás és a kultúra egyik legmeghatározóbb
eleme. A nyelv a kultúra tartópillére. A nyelv és a kultúra több ponton ösz -
szekapcsolódik, a nyelv közvetíti a kulturális tartalmakat, a nyelv a kultúra
hordozója, s egyben fejlődésének záloga. A kultúra fejlődése a nyelv fejlődé -
sével jár együtt, új szavak, és szókapcsolatok megjelenését hozza magával.
Egy-egy népcsoport, amely elhagyja nyelvét, és egy másik nép nyelvét veszi
fel, egyúttal kultúrája elsorvadásának kockázatát vállalja. Az anyanyelv
ápolása minden nép számára alapvető kulturális érték, megőrzése, az anya -
nyelvi nevelés kérdése különösen érdekes és nagy fontosságú, ha egy kisebb -
ségben élő népről van szó.5

A politikai és nemzeti alapon szervezett társadalmak számára mindig is a
kultúra biztosította a meghatározó azonosulási kereteket. A konzervatívok
által kulcsfontosságúnak tekintett tradíciók és intézmények egyaránt a kul -
túrára épülnek, és attól elválaszthatatlanok. A kultúra pótolhatatlan szerepet
tölt be a közösségek fennmaradásában: az identitás alapjaként lehetővé teszi
az önmeghatározást és a másoktól való elhatárolódást.6 Minden emberi közös -
ség rendelkezik azzal a képességgel, hogy meg tudja alkotni önmagát: a kul -
túra az a mód, ahogyan – az adott körülmények és lehetőségek között – az
egyes csoportok vagy közösségek megalkotják magukat. Ha egy csoport kul -
túráját nem ismerik el, azzal identitását tagadják.

Az 1970-es–80-as évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a II. világháború után a
nyugati országokba érkező vendégmunkások nem szándékoznak hazatérni,
sőt, családtagjaikat is maguk után hozzák. Ezzel párhuzamosan érezhetően
megnövekedett az európai nagyvárosokba az Európán kívülről érkezők száma.
E folyamatok révén erősödött az etnikai (és vallási) sokféleség, a nagyváro -
sokban kialakultak a bevándorlók lakta negyedek, megjelentek az egymástól
mélyen különböző kulturális hagyományok, az azokban gyökerező, gyakran
egymástól jelentősen eltérő, esetleg szembenálló érték- és normarendszerek.
Mindezek hatására felmerült az a kérdés, hogy mi történjék a bevándorlókkal
és azok kultúrájával, hagyományaival, illetve hogyan reagáljanak az őket
befogadó társadalmak a hirtelen megjelenő kulturális pluralizálódáshoz.7

Az államok a bevándorlásra és az idegen kultúrák megjelenésére többféle
módon próbáltak reagálni. Raz beszél toleranciáról, az egyéni jogok biztosí -

5 Torgyik Judit–Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Budapast,
2006. 11–13. o.

6 Egedy Gergely: (Multi)kultúra – konzervatív olvasatban.
http://www.magyarszemle.hu/szamok/2001/2/multi_kultura (2010. 10. 25.)

7 Mészáros Margit 53. o. és Niedermüller Péter: Európai tévhitek.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/europai-tevhitek (2010. 10. 25.)
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tásáról és a multikulturalizmus nyújtotta lehetőségekről.8 Mindemellett a
gya korlati megvalósításban elsőként az asszimiláció és az integráció jelent
meg, majd ezeket váltotta a multikulturalizmus.

A multikulturalizmussal kapcsolatban az első és egyik legnagyobb probléma
a pontos, tudományos definíció hiánya. A legelfogadottabb meghatározás ál -
talában negatív, ebben a formájában különbözőséget jelent, szemben az azo -
nossággal, eltérést, szemben az egységgel.9 Olyan kulturális és politikai plat -
form különféle elvek, elgondolások, illetve irányvonalak számára, amelyek
célja, hogy elősegítse minden kulturális csoport tisztességes és egyen lő megje -
lenését az állami és a magán intézményi környezetben10, hogy megteremtse az
egyensúlyt fajok, vagy nyelvek között11. A multikulturalizmus doktrínája po-
litikai keretet szolgáltat a szociális egyenlőségnek, illetve a kulturális kü-
lönbségeknek mint a szociális rend integráns részeinek. Straté giai vezérelvet
kínál, hogy megformázza, újradefiniálja és megoldja a faji és etnikai kü -
lönbségeket.12 A multikulturalizmus mint társadalmi ideológia jo gilag csak
annyiban ragadható meg, hogy a nemzetileg, nyelvileg, kulturáli san nem
semleges, a többséget reprezentáló államban a politikai közösség legyen
befogadó, függetlenül az egyes tagok identitásától, preferenciájától, míg a
különböző, kulturális attribútumokon alapuló alközösségek meghatá rozható
sajátosságaik, államilag elismert létük és közjogi jogállásuk, külön jogaik
birtokában is lehessenek szelektívek, valamint az egyének identitá sukat
szabadon megvallhassák vagy elhallgathassák, és személyiségük részét képe -
ző kulturális kötődésüket, származásukat méltósággal, egyenjogúan vi selhes -
sék, átörökíthessék.13

Mielőtt bemutatnánk több, érdekesnek mondható elképzelést a multikul -
turalizmus fogalmáról, érdemes Charles Taylort idézni – mintegy figyelmez-
tetésképpen –, aki az értékítéleteket befolyásoló tényezők vizsgálata során
rámutatott arra, hogy a kedvező értékítéletek követelése paradox módon
homogenizál, ugyanis az ehhez használt kritériumaink az észak-atlanti civi -
lizáció kritériumai, és így az ítéletek kimondatlanul és kimondhatatlanul bár,
de a mi kategóriánkba fogják beleerőltetni a többieket. Ha tehát saját érté -
keink alapján ítéljük meg az összes civilizációt és kultúrát, akkor a külön -
bözőség politikája végül mindenkit egyformává tesz.14

Joseph Raz szerint a multikulturalizmus azokban az államokban alkalmaz -
ható, ahol több szilárd kulturális közösség él, amelyek képesek a fennmara -
dásra és törekednek is rá. Nem alkalmazható viszont ott, ahol sok, különböző
kultúrákból származó bevándorló van, de minden kultúrából kevés, vagy
pedig nem akarják megőrizni identitásukat.15 Két típusát különbözteti meg a

8 Joseph Raz: Multikulturalizmus – liberális szempontból. In: Multikulturalizmus. 175. o.
9 Douglas Hartmann–Joseph Gerteis: Dealing with Diversity: Mapping Multiculturalism in
Sociological Terms. In: Sociological Theory, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2005), 219. o.

10 Steven C. Roach: Cultural Autonomy, Minority Rights and Globalization. Ashgate 2005. 36. o.
11 J. A. Laponce: The Protection of Minorities. Berkeley: University of California Press, 1960, 1.o.
12 V. Seymour Wilson: The Tapestry Vision of Canadian Multiculturalism. In: Canadian Journal

of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 26, No. 4  (Dec., 1993) 654. o.
13 Tóth Judit: A többkultúrájú politikai közösség magyarországi intézményesülése. Miskolci Jogi

Szemle 2008/1. sz. 126. o.
14 Taylor i. m. 150-151. o.
15 Raz i. m. 175. o.
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multikulturális társadalomnak: az egyikben a különböző közösségek földraj -
zilag elkülönülve élnek, a másikra ez nem jellemző, itt a közösségek ugyan -
azokon a helyeken és szolgáltatásokon osztoznak, összekeveredve élnek. Az
elsőre példának a skótokat említi, illetve a kanadai eszkimókat, míg a má -
sodik típus azokra az államokra tartja jellemzőnek, ahol a multikulturalizmus
a közelmúltban alakult ki, a növekvő népességvándorlás következménye -
ként.16 „A politikai közösség, az állam – ha multikulturális – különböző kö -
zösségekből áll és egyiknek sem tulajdona. A különböző közösségek egy -
máshoz viszonyí tott mérete hatással lesz ugyan a források és a nyilvános
terek elosztásával kapcsolatos viták eldöntésére, egyik közösségnek sem sza -
bad azonban meg engedni, hogy sajátjának tekintse az államot, vagy azt gon -
dolja, hogy mások az ő türelmétől függenek.”17 Pontosan ugyanezt emeli ki a
multikulturális Nagy-Britannia esetében Tony Blair is, aki egy nyilatkoza -
tában kifejtette, hogy azt mindig is a sokszínűség ünneplésének szánták, a cél
az volt, hogy az emberek különbségeik ellenére harmóniában élhessenek
együtt, nem pedig az, hogy ezeket a különbségeket a viszály ösztönzőivé te -
gyék. A multikulturális társadalomban való részvételhez fűződő jogot mindig
is ellensúlyozta az integráció kötelessége, az, hogy mindenki Nagy-Britannia
része legyen, hogy brit legyen és ázsiai, brit és fekete, brit és fehér.18

„A multikulturalizmusnak két típusát különböztethetjük meg: multikultu -
ra lizmus mint elkülönülés, és multikulturalizmus mint differenciálódás. Mul -
tikulturalizmusról mint differenciálódásról akkor beszélhetünk, amikor új for -
mák és struktúrák jelennek meg a vallás és a kultúra társadalmi szfé rájában
anélkül, hogy bárki is megkérdőjelezné a társadalmi differenciálódás létjogo -
sultságát. Ezzel szemben a multikulturalizmus mint elkülönülés párhuzamo -
san létező és egymással szemben álló kulturális egységeket jelent, amelyek -
nek mind saját etnikailag vagy vallásilag meghatározott oktatási, kulturális
és gazdasági rendszerük van, és esetleg még politikai autonómiát is élveznek.
Leegyszerűsítve, a multikulturalizmus mint elkülönülés a gettót jelenti, míg a
multikulturalizmus mint differenciálódás olyan társadalmat je lent, amely nyi -
tott, sokszínű, és több hangon szólal meg. A multikultura lizmus mint differen -
ciálódás jól megfér a szekularizációval, ugyanakkor a multikulturalizmus
mint elkülönülés ellentmond mind a társadalmi  differen ciálódásnak, mind a
társadalmi integrációnak.”19 Ennek megfelelően differen ciált formájában a
multikulturalizmus nem kerül szöges ellentétbe az adott állam jogrendjével,
képes hatékonyan működni a fennálló keretek között is, míg ha elkülönült
kultúrák, párhuzamos társadalmak alakulnak ki, az szük ségszerűen konfron -
tációhoz vezet, Ez utóbbira példa a női nemi szervek cson kítása, vagy éppen a
család becsületének megóvása érdekében végrehajtott gyi l kosság, míg előbbi -
re lehetne a fejkendőviselés, vagy az egész test eltaka rása.

16Uo. 176. o.
17 Uo.
18 Douglas R. Holmes: Experimental identities (after Maastricht). In: European Identity (szerk.

Jeffrey T. Checkel és Peter J. Katzenstein). Camdridge University Press, 2009. 76–77. o., to -
vábbá http://www.nytimes.com/2007/05/03/opinion/03iht-edgreen.1.5548944.html?_r = 1 (2011.
01. 15.)

19 Bernhard Schlink: Szekularizáció és multikulturalizmus között. Fundamentum 1997/2. sz. 33. o.
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Habermas leginkább a fogalom összetettségére, keretei szilárdságának hiá -
nyára mutat rá. „A multikulturális társadalom emancipációs mozgalmai nem
alkotnak egységes jelenséget. Más követelésekkel élnek aszerint, hogy az
endogén kisebbségek ébrednek-e tudatára identitásuknak vagy a bevándorlás
révén keletkezett új kisebbségek; aszerint, hogy ezzel a feladattal olyan ál -
lamok konfrontálódnak-e, melyek történelmük és politikai kultúrájuk alapján
már bevándorlóországnak (Einwanderungsland) számítanak, vagy olyanok,
melyek nemzeti önértelmezését az idegen kultúrák integrációjához utólag kell
hozzáigazítani.”20

A követelmény annál nagyobb, minél mélyebbek az áthidalandó vallási, faji
vagy etnikai különbségek vagy a történeti-kulturális egyenlőtlenségek; s an -
nál fájdalmasabb, minél inkább fundamentalista-elhatároló jellegűek az ön -
meg határozás tendenciái, akár azért, mert „az elismerésért küzdő kisebbség a
tehetetlenség tapasztalatai elől regresszióba menekül, akár azért, mert csak a
tömegek mozgósítása útján lehet felébreszteni a tudatot egy újonnan lét -
rehozott identitás artikulációja érdekében”.21

A Fleras–Elliott szerzőpáros szerint „a multikulturalizmus ideológiája elő -
írja a gondolkodás vagy a cselekvés kívánatos irányát, amely megfelel a kul -
turális pluralizmus, illetve a szabadság, a tolerancia és az egyéni kü lönbségek
iránti tisztelet elvének”.22 Ideológiai síkon tehát az a cél, hogy min den kul -
túrát egyenlő tiszteletben kell részesíteni, s ha ez így van, akkor ugyanez
vonatkozik ezen kultúra részére, tagjára is. „A multikulturalizmus minden
etnikai-kulturális csoportot egyenlőnek tart. Azt vallja, hogy minden egyes
egyénnek jogában áll azonosulni és társulni az általa választott kultú rával, és
mégis teljes mértékben élhet a gazdasági és társadalmi egyenlőség lehetősé -
gei vel. Egyetlen kulturális entitásnak sincs előjoga valamely másik kal szem -
ben, sőt, mivel gazdagítja a társadalmat, mindegyiket tiszteletben kell tartani
és támogatni kell.”23 Razhoz hasonlóan Fleras–Elliott is a to leranciánál haté -
konyabb eszköznek tartja a multikulturalizmust, amely azon a meggyőző -
désen alapul, hogy ha a pluralizmus elvét a társadalom minden szektorában
alkalmazzák, akkor „a kulturális és nyelvi kisebbségek megta lálhatják a
beilleszkedés és a kölcsönös megértés kielégítő szintjét”.24

Van olyan szerző (Radtke), aki a fogalom kapcsán pedagógiai programról és
az abból levezetett társadalomtechnikáról beszél. Tagadja, hogy az eszme
központi eleme a tartósan jelenlévő idegenek lennének, akik a munka erő -
piacok nemzetközivé válásával, valamint a bevándorlók és a menekültek meg -
jelenésével váltak a társadalom meghatározó tényezőivé. A multikulturaliz -
mus nála alapvetően egy naiv felfogás, amit filantróp kultúr- és bará ti tár -
saságok hoztak létre. „A multikulturalisták is etnikai megkülönböztetésekkel
dolgoznak, hogy a diszkriminációk tematizálásán keresztül pedagógiai kom -
mu nikációba kezdjenek a társadalommal. A társadalomnak meg kell tanulnia,
hogy az etnikai különbségekkel kapcsolatban a tolerancia és a kölcsönös tisz-

20 Jürgen Habermas: Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban. In: Multikulturalizmus.
159. o.

21 Uo.
22 Augie Fleras–Jean Leonard Elliot: A multikulturalizmus Kanadában: A sokféleség felma -

gasztalása. In: Multikulturalizmus. 29. o.
23 Uo. 29–30. o.
24 Uo. 31. o.
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telet szellemében járjon el; morális érvekkel meg kell győzni arról, hogy az
etnikai különbséget ne a társadalmi diszkrimináció forrásaként használja fel.
A kulturálisan egységes, nemzetileg homogén társadalom elavult modelljével
a multikulturalizmus az etnikai sokszínűség vízióját állítja szembe, amelyet a
számos konfliktus ellenére – a kölcsönös megértés szellemében gazdagodás -
ként kellene megélniük az embereknek.”25

Radtke a multikulturalizmus négy formája között tesz különbséget:
– a pedagógiai multikulturalizmus programja;
– kulináris – cinikus multikulturalizmus;
– demográfiai – instrumentális multikulturalizmus;
– reaktív – fundamentalista multikulturalizmus.
A pedagógiai multikulturalizmus programja a bevándorlók és az őslakosok

közötti konfliktusokra kíván választ adni azáltal, hogy hangsúlyozza az egyen  lő
értékűnek tekintett kultúrák – a bevándorlók és az őslakosok kultúrájának –
egyenértékűségét. Ugyanakkor cinikusan megjegyzi, hogy „a multikultu raliz -
mus e moralizáló formája hajlamos a társadalom virulens ellentmondá sainak
szociális-romantikus átszellemítésére, hajlik a strukturális adottságo kat és a
materiális konfliktusokat alulértékelő kulturalizmusra, és végül ki van téve a
folklorizálás veszélyének”.26

A kulináris-cinikus multikulturalizmus a „fiatal szolgáltatók és a moderni -
záció nyertesének számító középrétegek programja. A korszellemet képes új -
sá gok képviselik, melyek a multikulturális jövőbe tett utazást pozitív gondol -
kodással kötik össze. Elképzelésük szerint a különidejűségek egyidejűsége nö -
veli a sokféleséget, fokozza az életformák pluralitását a metropolisokban, és
így főként a művészetekben és a zenében, a divatban, a konyhaművészetben
stb. gazdagodáshoz vezet.”27

A demográfiai – instrumentális multikulturalizmus képviselői szükségből
állnak ki a multikulturalizmus mellett, kiindulópontjuk ugyanis a népesség
elöregedettségének figyelembevétele. „Tekintettel az elháríthatatlan demog -
rá fiai, gazdasági és szociálpolitikai szükségszerűségekre, a gazdaság által pro -
pagált multikulturalizmus olyan ideológia, amelynek elfogadhatóvá kell ten -
nie az egységes piacú társadalomra vonatkozó új perspektívákat azon népes -
ség számára, mely az idegen bevándorlókra szorongással, bizonytalan sággal
és ellenségesen reagál, mert azt látja, hogy a munkaerő-, a lakás- és az okta -
tási piacon konkurenciának van kitéve, továbbá kulturális hegemóniája is ve -
szélyben forog.”28 Leginkább itt ütközik ki Radtke a naiv multikulturaliz mus -
ról alkotott véleménye, hiszen ezt a típus a nemzetközi tőke hozta létre, min -
denféle humánus megfontolást mellőzve, pusztán szükségből. 

Végül a reaktív – fundamentalista multikulturalizmus „azoknál a bevándor -
lók nál alakul ki, akiket meggyőzött a pedagógiai multikulturalizmus, vagy
ellenkezőleg, csalódtak benne. (...) Ezek a csoportok az ellenségesként és
elutasítóként megélt többségi társadalommal szemben a ,kulturális identitás’
autenticitásába vonulnak vissza. Az intézményesített diszkriminációval a pe- 

25 Frank-Olaf Radtke: Az idegenség konstrukciója a multikulturalizmus diskurzusában. In: Multi -
kulturalizmus. 40. o.

26 Uo. 41. o.
27 Uo.
28 Uo.
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riferiális (infra)struktúrák önszerveződés révén szállnak szembe, mely társa -
dalom alatti szintekbe (gettók) és önálló hatalmi potenciálba (klánok) tor -
kollik.”29

Kimlycka a multikulturalizmus definiálása során a nacionalista mozgalmak
két különböző és gyakran egymással szembehelyezkedő módjából indul ki és
tesz közöttük különbséget. Egyfelől az államok „nemzetépítési” politikát al -
kal maztak, amelynek célja a közös nyelv, identitás és kultúra biztosítása az
állampolgárok számára; másfelől egy terjedelmesebb állam etnokulturális ki -
sebbségei léptek fel saját állam létrehozása érdekében. „Nevezzük az elsőt
,többségi nacionalizmusnak’, a másodikat pedig ,kisebbségi nacionalizmus -
nak’. A liberális nacionalizmus keretében e törekvéseket próbálják egyeztetni
az államon belül. Az erre irányuló politikát pedig a multinacionalizmus po -
litikájának is nevezhetjük, s ha ennek a feltételei adottak az államon belül, az
elvezethet a multikulturalizmus megvalósításához.”30 Radtke, aki egyfajta
cini kus nézetet képvisel, kiemeli, hogy a multikulturalizmus nem szándékolt
kö vetkezményei közé tartozhat, hogy a származások pluralizmusa jön létre,
illet ve a szolidaritás helyébe a kulturális identitás autenticitásába történő
visszavonulás lép. Példaként hozza fel az USA-t, ahol a főiskolákon „feketék
asztalai a menzán”, „ázsiai lakóházak”, a fajok szerint elkülönült ünnepek van -
nak – mindezt a „különbségek ünnepléseként” maguk az érdekelt kisebbségek
követelik.31

Egyes nézetek szerint a multikulturalizmus sok tekintetben hasonlatossá -
got mutat a kommunizmussal: ha a gazdasági egyenlőség nem is valósult meg,
a kultúrák egyenlőségéről még lehet beszélni. Tendenciává vált Európa-szerte
ugyanis, hogy számos szélsőbalos aktivista csatlakozik különféle antirasszista
mozgalmakhoz. Az elégedetlen és sokszor munkanélküli bevándorlótömegek
kapóra jönnek a nyugati baloldal számára, mert jól helyettesítik a proletariá -
tus után maradt vákuumot.32 „A baloldal a bevándorlókat használja fel a tra -
dicionális zsidó–keresztény értékek szétveréséhez az antiszemitizmussal fer -
tő zött, demográfiailag meggyengült Európában. A multikulturalizmus Euró -
pá ban az antiszemitizmus, az Amerika-ellenesség, a palesztinok iránti fana -
tikus rajongás, az erkölcsi relativizmus és az identitásvesztés alapja lett. Je -
len van az egyetemeken is, ahol a tanárok és a diákok kulturális dzsihádot
folytatnak a nyugati értékekkel szemben.”33

Sokan ellenzik az eszme megvalósítását arra hivatkozva, hogy Európát nem
lehet összehasonlítani az USA-val vagy Kanadával, féltik az európai civili -
zációt a bevándorlóktól. Álláspontjuk szerint az eszme mögött nem az értékek
pluralizmusa, hanem érték-relativizmus húzódik meg, a multikulturalizmus
bűvöletében már erkölcsi kérdésekben sem lehet megnyilvánulni. Az ellenzők
legfontosabb indokai a következők:

29 Uo. 42. o.
30 Will Kymlicka–Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionaliz -

mus. In: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. 24. o.
31 Radtke i. m. 45. o.
32 A valódi dzsihád – Európa nem veszi észre, merre halad. In: Szombat. Zsidó Politikai és Kultu -

rális Folyóirat. http://www.szombat.org/ujhirek/0713_avalodidzsihadeuropanemveszieszremer -
re halad_1.html (2010. 10. 25.)

33 Bat Yeor-t idézi: http://www.szombat.org/ujhirek/0713_avalodidzsihadeuropanemveszieszre -
mer rehalad_1.html (2010. 10. 25.)
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1. a multikulturalizmus megszünteti a nemzeti kultúrára alapozott politikai
intézmények legitimációját;

2. a multikulturalizmus jegyében megfosztják a többségi társadalom tagjait
az összetartozásuk alapjául szolgáló kultúrától;

3. a multikulturalizmus összekeveri az identitásokat, a „multiidentitású”,
vagyis inkább identitás nélküli, többnyire semmilyen azonosságtudattal
sem rendelkező személyek típusát neveli ki, akiket könnyűszerrel lehet
manipulálni;

4. a kisebbségi kultúrákat kijátsszák a nemzeti kultúrákkal szemben;
5. a globalizáció káros hatásainak csak a nemzeti kultúra tud ellenállni;
6. nem minden kultúra egyformán jó és értékes. 34

A kérdést meg lehet közelíteni úgy is, hogy a multikulturalizmus növeli az
európai nemzetállamok fenyegetettségét, veszélyezteti az európai politikai
rendszerek stabilitását azáltal, hogy serkenti a bevándorlási kedvet, ezáltal
növeli a munkanélküliséget, a bűnözést és a társadalmi feszültséget; lehetősé -
get ad a fundamentalista csoportok befolyásának megerősödésére a társada -
lom ban; nagyobb teret biztosít a terrorista csoportok működésének  célor -
szágokban.35

Schöpflin György az asszimiláció vizsgálata során arra a következtetésre
jutott, hogy az államok túlzott leegyszerűsítéssel kezelték a problémát. A II.
világháború után ugyanis már aligha akadt olyan csoport, amely ne rendel -
kezett volna az etnikai öntudat bizonyos elemeivel. Az államok az 1960-as
évektől kezdődően pedig elutasították a korábban alkalmazott asszimilációs
politikát, mert egyrészt úgy gondolták, az asszimiláció befejeződött, másrészt
mert az újonnan érkezőket eleve nem tartották asszimilálhatónak. Az Euró -
pába vándorlókat pusztán mint nem fehéreket azonosították és figyelmen kí -
vül hagyták a társadalmi-gazdasági helyzetüket. Elvárták tőlük, hogy érett,
önálló állampolgárként integrálódjanak a társadalomba, azonban az újonnan
érkezők parasztok voltak, akik modernitás előtti falusi környezetből érkeztek
az ultramodern városi miliőbe, és nem adták fel egyik pillanatról a másikra
falusi értékrendjüket. Mivel a baloldal a multikulturalizmus hívévé vált, az
asszimiláció a jobboldal ügyévé vált. A beolvadás elutasításával ugyanakkor a
baloldal kényelmetlen helyzetbe került: elvetette annak lehetőségét, hogy a
nem fehérek is asszimilálódhatnak.36

Lawrence Auster és sokan mások is hivatkoznak arra, hogy a multikultu -
ralizmus végső soron a nemzeti, vagyis többségi kultúrát degradálja, gyengíti
azáltal, hogy egyre nagyobb hatalmat ad a kisebbségi kultúráknak.37

Robert D. Putnam, harvardi professzor kutatásai során arra a következte -
tésre jutott, hogy a sokszínűség rendkívül rossz hatással van az össztársa -
dalmi bizalomra. Az ilyen, eltérő közösségekben élő emberek nem bíznak a
helyi polgármesterben, nem hisznek a helyi újságnak, a helybéli embereknek,

34 Mészáros i. m. 51. o.
35 Uo. 52. o.
36 Schöpflin György: Ráció, identitás és hatalom. In: Regio. Kisebbség, politika, társadalom. 1998/2.

sz. 9–10. o.
37 Lawrence Auster: The Path to National Suicide. An Essay on Immigration and Multicultu -

ralism. http://jtl.org/auster/PNS/PNS_II.html (2011. 01. 15.)
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nem hisznek az intézményeknek. Szerinte a helyzet súlyosabb, mint amire
számítani lehetett, ugyanis mostanra már nemcsak azokba nem bíznak az em -
berek, akik másmilyenek mint ők, hanem azokban sem bíznak, akik ugyan -
olyanok.38

Végezetül álljon itt magának Huntingtonnak a multikulturalizmusról alko -
tott véleménye. Szerinte a multikulturalizmus alapvetően Nyugat-ellenes ideo -
lógia, amely megakadályozta egy közös amerikai kultúra létrejöttét, és amely
támogatta a faji, etnikai és más szubnacionális kulturális identitásokat és
csoportképzéseket.39

38 Robert D. Putnam-ot idézi Steve Sailer: Fragmented future. Multiculturalism doesn’t make
vibrant communities but defensive ones. http://www.amconmag.com/article/2007/jan/15/00007/
(2011. 01. 15.)

39 Huntington: i. m. 306. o.
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A magyar választási jog egyes kérdései 
az újraszabályozás tükrében

CSÖRGITS LAJOS
SZE ÁJDI

aljegyző, Győr Megyei Jogú Város

Az előadásom témájának a választási jog egyes kérdéseinek újraszabályo -
zását választottam. Tettem ezt azért, mivel a 2010-es esztendő, illetve az előt -
tünk álló 2–3 év a választási szabályok újragondolásáról szól. Az idei évben az
újonnan megválasztott parlament első törvénymódosításai közé tartozott az
őszi választások anyagi szabályainak újraszabályozása. A kisebbségi válasz -
tás ra vonatkozóan azért nem született új jogszabály, csak azért a testületi
létszámcsökkentés történt meg, mivel eddig csak egyszer, 2006-ban zajlottak
az új modell szerint a választások. A választási eljárásról szóló törvény egy, az
őszi választások lebonyolításához kapcsolódó korrekción esett át, és  a parla -
menti ciklus közepére kilátásba helyezték a törvény teljes revízióját. A parla -
ment elé terjesztették az országgyűlési választások szabályozására vonatkozó
új törvényjavaslatot is. Így látható, hogy a választási jogszabályok újrasza -
bályozása egy folyamatban lévő kérdéskör, amivel azért fontos foglalkozni,
mivel a mindennapi életünkre nagy kihatással lehet, hiszen meghatározzák-
meghatározhatják az egyes választások eredményét.

Ha a jogalkotó a választási jogszabályok újraszabályozását zászlajára tűzte,
akkor fontos lehet, hogy a jelenlegi szabályok, tapasztalatok tükrében de lege
ferenda megfontolásra ajánljunk egy-egy kérdést, sőt akár talán döntési hely -
zetbe is hozható a jogalkotó, ha felhívják a figyelmét egy pár olyan visszás
hely zetre, amivel törvényi szabályozás szintjén foglalkozni kellene. Ezért az
előadásomat 4 olyan témakör köré építettem fel, amelyek vagy nincsenek most
– véleményem szerint – megfelelően szabályozva, vagy a későbbiekben problé -
mát vethetnek fel a választások során. Ezen témák:

– A gondnokság alá helyezettek választásból kizárásának problémaköre;
– A jelöltek nyelvismeretének kérdése, figyelemmel a kisebbségi szabályo -

zás egyes kérdéseire is; 
– Az ajánlószelvény, illetve biztosíték kérdésköre;
– A jelöltek adatszolgáltatásainak problematikája (pl.: adatvédelem, névvi -

se lés).
Az egyes kérdéskörök kapcsán bemutatásra kerülnek az Emberi Jogok Euró -

pai Bíróságának kelet-európai országok szabályozási gyakorlatához kapcsoló -
dó egyes ítéletei, így nemzetközi kitekintésben is bemutatásra kerül, milyen
megoldási módok állják-állták ki a strasbourgi ítészek munkáját.

Elöljáróban azt mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, mivel mind a
négy témára igaz, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továb -
biakban: Egyezmény) csak nagyon szűk körben foglalkozik a választójoggal, a
tagországoknak széles körű autonómiát biztosít a szabályozás kérdésében.  Az
Egyezmény az 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikkelyében fogalmazza
meg a szabad választásokhoz való jogot a következők szerint:
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„A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként,
titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között,
melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja a nép véle -
ményének kifejezését.”

A választójogi szabályon kívül a strasbourgi bíróság a 14.1 cikkely által meg -
fogalmazott megkülönböztetés tilalmával szokta összefüggésbe hozni a tagál -
lamok szabályozásának megfelelőségét, illetve a 12. kiegészítő jegyzőkönyv -
ben meghatározott általános diszkriminációs tilalommal.2

Ezen szabályok bemutatására a jogesetek könnyebb megértése miatt szük -
séges, amelyek viszont iránymutatásul szolgálnak a nemzetközileg elfogad -
ható szabályozási megoldásokhoz.

1. A gondnokság alá helyezettek választásból kizárásának
problémaköre

Első témának azért ezt a problémakört választottam, mivel e területen az
Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországot elmarasztaló ítéletet hozott.
A választójogi szabályok újragondolásánál legalapvetőbb kérdés a választójog
kérdése, és itt mindenképpen módosításra, Alkotmánymódosításra van szük -
ség, ha meg akarunk felelni szabályozási szinten az európai elvárásoknak.

Az Alkotmány 70. §-a szól a választójogról, választási típusonként szabá -
lyozva azt, és tartalmazza az (5) bekezdés a választójog korlátait. Így többek
között: 

Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll.

A szabály szerint, függetlenül attól, hogy valaki a cselekvőképességet kor -
látozó vagy kizáró gondnokság alatt áll-e, nincs választójoga. A cselekvő -
képességre vonatkozó főbb szabályokat a Ptk. 11–17. §-ai tartalmazzák. A 14.
§ (6) bekezdése tartalmaz egy példálózó felsorolást, mely ügycsoportok tekin -
tetében lehet valaki cselekvőképességét korlátozni. Ezek: 

– a társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése…
– az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog;
– a családjogi jognyilatkozatok megtétele
– a tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatala;
– a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele;
– az örökösödési ügyek;
– a bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyi -

latkozatok;
– az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása;
– a tartózkodási hely meghatározása.

1 „A jelen Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés,
például: nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet
alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.”

2 „A törvényben meghatározott jogok élvezetét minden megkülönböztetés, például, nem faj, szín,
nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebb -
séghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkü -
lönböztetés nélkül kell biztosítani. A Hatóság senki ellen nem alkalmazhat megkülönböztetést
semmilyen, például az 1. bekezdésben említett alapon.”
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Mint látható, a választásokkal kapcsolatos ügykör nincs közöttük. Viszont
az is igaz, hogy a felsorolás csak példálózó, így a bíróság más ügykör te kin -
tetében is megállapíthatja a korlátozást. Viszont felmerül a kérdés, ha va laki
cselekvőképességét például: az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gya -
korlása (azaz az ellátás visszautasításának joga) tekintetében korlátozta a bí -
róság, akkor neki miért nincs választójoga.

A strasbourgi bíróság Kiss Alajosnak Magyarországgal3 szemben indított
ügyében ezt a kérdéskört vizsgálta, nevezetesen a cselekvőképtelenek és kor -
lá tozottan cselekvőképes személyek választójogból való kizárásának az Egyez -
ménnyel való összhangját.

Az ügyben Kiss Alajost cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezték
a Ptk. rendelkezései alapján. Ennek megfelelően törlésre kerül a választói
névjegyzékből. A 2006-ban lebonyolított országgyűlési képviselők általános
választásán emiatt nem vehetett részt. Az illetékes választási irodához be -
nyújtott kifogása eredménytelennek bizonyult, mely döntést a hazai bíróság
az Alkotmány rendelkezéseire hivatkozva helybenhagyott, és elutasította a
kérelmét.

Kiss Alajos hivatkozott az Egyezmény 1. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkére,
illetve ehhez kapcsolódóan az Egyezmény 13. és 14. cikkének megsértésére.
Álláspontja szerint a gondnokság okán elszenvedett jogfosztása megfellebbez -
hetetlennek bizonyult tekintettel arra, hogy az Alkotmány rendelkezésén ala -
pul, amely ennél fogva eleve diszkriminatív. Annak vizsgálata során, hogy a
jogfosztás jogos célt szolgál-e a Bíróság elfogadta a magyar állam azon vé -
dekezését, hogy a korlátozás célja a közügyekben való részvétel megaka -
dályozása olyan személyek vonatkozásában, akik cselekedeteik következmé -
nyeit előre látni nem képesek. A Bíróság ugyanakkor megjegyezte, hogy a sza -
bályozás nem tesz különbséget a cselekvőképesség teljes kizárásának hatálya
alatt álló, illetve a csak bizonyos ügytípusok tekintetében gondnokság alatt
álló személyek között. Magyarországon ezáltal a teljes népesség 0,75%-a
elszenvedi ezt a jogfosztást, ami mintegy 60 ezer potenciális választópolgárt
jelent.

A Bíróság elismerte a törvényhozó hatalom jogát arra vonatkozóan, hogy
saját hatáskörében döntse el, milyen módszer szerint méri fel a kóros e -
meállapotban szenvedők választójogi jogképességét, azonban semmilyen tény -
szerű adat nem támasztotta alá azt, hogy a magyar törvényhozás valaha is
kísérletet tett volna a szembenálló érdekek – vagyis a kóros elmeállapotú
személy szuverén érdeke és a cselekedeteik következményeit belátni képtelen
személyek közérdekű kiszűrése – kiegyensúlyozására. A Bíróság elfogadha -
tat lannak tartotta az egységes jogfosztás olyan gyakorlatát, amely nem fog -
lalja magában az egyén speciális képességének vizsgálatát. Kifejtette, a kor -
mányzatnak minden esetben nyomós közérdekkel kell szolgálnia, amikor egy
különösen sebezhető társadalmi csoportra vonatkozóan alkalmaz szigorított
szabályokat. A kérelmező egy automatikus, sablonszerű intézkedés eredmé -
nyeképp veszítette el választójogát anélkül, hogy konkrétan az ilyen irányú
képességét vizsgálták volna.

A magyar szabályozás a mai napig nem változott, azaz függetlenül attól, hogy
valakit milyen okból helyeztek részben vagy egészben gondnokság alá, nincs

3 Kiss Alajos v. Magyarország ügy: Application no. 38832/06.

43



választójoga. A bírósági gyakorlat az elmúlt időszakban ugyan fino modott, de
most is igaz az – a győri szavazójoggal nem rendelkezők nyilván tartásából
kiindulva –, hogy a bíróságok inkább cselekvőképességet kizáró gondnokság
alá helyezik az állampolgárt, és arányaiban csak kisebb részben alkalmazzák
az ügykörök tekintetében való cselekvőképesség korlátozást. Így egyrészt
egyszerűbb mindenkinek (állam, rokonok, más jogalanyok, stb.), hi szen nincs
vita a tekintetben, hogy az adott ügyben eljárhatott-e az illető, más részt ez egy
sokkal súlyosabb jogfosztás. Hazánkban ugyanakkor nehéz meg ha tá rozni, ki -
nél kell a választójog ügykört kizárni, mivel az csak orvos szak értő bevoná -
sával lenne lehetséges, mivel erre még nincs más elfogadott vizs gálati rend -
szer. A gondnokság alá helyezést kezdeményezőknek pedig nem érdeke ezen
vizsgálat elvégzése, ilyen szakértő kirendeltetése, költségeinek hitelezése
vagy viselése, mivel ettől ők még nem lesznek sem több joggal felruházottak,
sem kevesebb kötelezettséggel terheltek vagy kisebb potenciá lis vagyoni káro -
sodásnak kitettek.

Tekintettel a Bíróság ítéletére, a jogalkotónak a választási jogszabályok fe -
lülvizsgálata során ezen probléma, szabályozási hiányosság megoldására is
figyelemmel kellene lenni, könnyítve a választási irodák munkáját is, ame -
lyeknek sokszor gondot okoz a központi adatszolgáltatás esetén, hogy csak a
cselekvőképességgel nem rendelkező személyeket jelezzék, mint választójog -
gal nem rendelkezőt, vagy a korlátozott cselekvőképességgel rendelkezőket is.
Az Alkotmány rendelkezését ugyanis lehet-lehetne úgy is értelmezni, hogy
csak azon korlátozott cselekvőképességgel rendelkezőnek nincs választójoga,
akit a bíróság a választás tekintetében korlátozott, ami pedig jogbizonyta -
lanságot eredményez. A mostani bevett, mondhatni szokásjogi jogértelmezés
pedig túlzott jogfosztást eredményezhet.

2. A jelöltek nyelvismeretének kérdése

A következő, jelenleg hazánkban még konkrét problémát nem okozó, de már
ma is potenciális veszélyt jelentő kérdés a jelöltek nyelvismeretének kérdése,
ami a jövőben még jelentősebb probléma lehet az állampolgárság megszer -
zésének szabályainak módosulásával.

Külön kell választani a kisebbségi és a többi választás kérdéskörét. Az előbbi
egyszerűbb. Ott 2 kérdés merülhet fel. A jelölt ismeri-e a magyar nyelvet, il -
letve ismeri-e az adott kisebbség nyelvét4. Ez utóbbiról nyilatkozni kell, de
semmilyen következménye nincs a hamis tartalmú nyilatkozatnak. Egyéb-
ként a jelöltről csak információ a választók irányába a nyelvismeretének5 kér-
dése. A kisebbségi névjegyzékbe való felvétel is csak kérelem alapján történik,
amellyel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az Alkotmánybíróság már fe-
lülvizsgálta6 azt a problémát, hogy a jogalkotó hogyan szabályozta a kisebb-
ségi névjegyzékbe való bekerülés módját, a kisebbséghez tartozás valódiságá -
nak kérdését. Megállapította, hogy a jogalkotásra tartozik annak eldöntése,
szabályoz-e valamilyen élethelyzetet, és ha igen, akkor milyen részletességgel.

4 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/J. § (2) bekezdés.
5 Ve. 115/J. § (3) bekezdés.
6 45/2005. (XII. 14.) AB határozat.
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A szabályok hiánya miatt a jogalkalmazásban valóban lehetnek problémák. A
szabályozási hiány megszüntetése azonban maga után vonná a nyilatkozat -
tevő személyek önrendelkezési és magántitok védelméhez való jogának kor-
látozását. (Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy külön kérdést lenne érdemes
annak szentelni, miért csak egy kisebbség jegyzékében szerepelhet egy polgár,
mikor hazánkban nem lehetetlen, hogy egy személynek 2–3, esetleg több ki -
sebbségi kötődése is lehet úgy, hogy gyakorolja, őrzi nemzetiségi hovatarto zá -
sát. Egy esetleges strasbourgi eljárás esetén nem vagyok meggyőződve, hogy
kiállná a szabályozás a bírák próbáját, és itt utalnék a Sejdic and Finci v.
Bosnia Hercegovina ügyre7.)

Visszatérve a nyelvismerethez. A kisebbségi képviselő használhatja a ki -
sebbség nyelvét, azaz a vagy lefordítja a nyelvet nem értőknek azt, amit el -
mondott, vagy nem értik, hacsak nem alkalmaznak tolmácsot, ami nem jel -
lemző. A kisebbségi önkormányzat jegyzőkönyvét a kisebbség és magyar vagy
magyar nyelven kell készíteni.8 Kérdés, lehet-e úgy működni, hogy van nak/ -
lehetnek olyanok, akik nem értik, miről van szó, hiszen nem kötelező a nyelv -
ismeret.

A helyzetet bonyolítja, hogy az Országgyűlésben a kisebbséghez tartozó kép -
viselő az anyanyelvét is használhatja. Ugyan ez igaz a helyi önkormányza -
tokra is.9 Ez a szabály már átvezet egy másik problémához, a magyar nyelv
ismeretéhez, hiszen az anyanyelve nem lehet egy magyar állampolgárnak
például orosz vagy kínai? Itt hangsúlyozom, a törvény nem kisebbségi nyelvről
beszél, hanem anyanyelvről.

Itt kapcsolódik a probléma a többi választáshoz is, mivel jelölt az lehet,
akinek passzív választójoga van. Az önkormányzati és uniós választáson lehet
jelölt nem magyar állampolgár is az Alkotmány 70. §-a alapján10, azaz lehet
olyan képviselőt megválasztani, aki nem tud magyarul. Felmerül azonban a 
kérdés, hogyan tartja majd a kapcsolatot a választóival, mennyire tudja a vá -

7 Applications nos. 27996/06 and 34 836/06.
8 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:

Nek. törvény) 30/F. § (1) bekezdés.
9 Nek. törvény 52. § (1)-(2) bekezdés.

10 70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar
állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és vá -
lasztható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állam -
polgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és a polgármesterek választásán választható és – amennyiben a választás, illetve a népsza -
vazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen, valamint helyi
népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgár -
mesterré magyar állampolgár választható.
(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek választásán – amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar
Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi
kezdeményezésben részt vegyen.
(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állam -
polgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson
választható és választó legyen.

45



lasztókat képviselni? Nem elképzelhetetlen ugyanakkor az sem, hogy olyan
magyar állampolgár legyen a jelölt, aki pedig bármilyen tisztséget betölthet11,
aki nem tud magyarul. A magyar állampolgárságot meg lehet szerezni több
esetben is úgy12, hogy valakinek nem vizsgálják a nyelvismeretét, így elkép -
zelhető, hogy nem tud magyarul.

A jelöltektől sem a magyar nyelv igazolt ismeretét, sem annak ismeretéről
nyilatkozatot nem követel meg a jelenlegi szabályozás. Ez azt az abszurd
helyzetet is eredményezheti, hogy a parlamentben csak olyan magyar állam -
polgárok (képviselők) ülnek, akik nem tudnak magyarul. Az viszont nem ab-
szurd, hanem a mindennapi helyzetek egyike Győrben, hogy a több kisebbségi
önkormányzattal (lengyel, örmény, néha a német) való kapcsolattartás ne -
hézkes. A működésük törvényes biztosítása során folyamatosan problémát je -
lent, hogy a képviselők nem ismerik a magyar nyelvet, nem értik meg a jog -
szabályi előírásokat, ezért nem tudják beadni a pályázatukat a normatív
támogatásra, nem tudják, milyen határozatot kell elfogadni, és azt hogyan kell
jegyzőkönyvezni, nem tudják megfelelően összeállítani a költségveté süket,
szer ződéseiket elkészíteni stb., ami később elszámolási problémákhoz vezet.
Ezért elgondolkodtató a jelenleg teljesen liberális szabályozás újragon dolása,
és a magyar nyelvismeret valamilyen szintjének megkövetelése. Ezt nem fel -
tétlenül kellene ellenőrizni, lehetne nyilatkozni is róla. A hamis tartal mú nyi -
latkozathoz viszont szankciót kellene kötni.

A szabályozás kérdésében széles szabadsága van a parlamentnek, ezt egy -
részt kifejtette az Alkotmánybíróság, másrészt a strasbourgi bíróság ítéletei -
ből13 is levezethető pl.: a Podkolzina v. Lettország ügy kapcsán.

A kérelmező lett állampolgárként született 1964-ben, és Lettországban az
orosz nyelvű kisebbség tagja. 1998 júliusában a Központi Választási Bizottság
nyilvántartásba vette a Nemzeti Harmónia Párt jelöltjeit az októberi parla -
menti választásokra. A kérelmező neve szerepelt a listán, mint a latgale-i
választókerület jelöltje. A regisztrációhoz szükséges – jogszabály által előírt –
iratokat a Nemzeti Harmónia Párt megküldte a Központi Választási Bizottság
részére, közöttük azt a dokumentumot is, amely igazolja, hogy a kérelmező az
állam hivatalos nyelvét ismeri. 1998 augusztusában az Állami Nyelvi Központ
Felügyelősége meglátogatta a kérelmezőt a munkahelyén, hogy felmérje a ké -
relmező szóbeli nyelvtudását lett nyelvből. Előre nem értesítették a vizsgá -
latról, és munka közben zavarták. A vizsgáztató a szóbeli beszélgetés alatt azt
is megkérdezte, hogy miért a Nemzeti Harmónia Pártot támogatja más párt
helyett. Következő nap a vizsgáztató 3 másik vizsgáztató kíséretében vissza -
tért, és arra kérték a kérelmezőt, hogy írjon egy esszét lett nyelven. A kérel -
mező belement, majd ideges lett és összetépte az irományt.

Ezt követően a vizsgabiztos a jelentésében azt írta, hogy a jelölt nem ren -
delkezik elégséges nyelvtudással a 3. szinthez. A lett választási törvény ugyan-
is a 3. szintű lett nyelvtudást írja elő a képviselőjelöltnek részére. Ezután az
Állami Nyelvi Központ megküldte a Központi Választási Bizottság részére
azon személyek a listáját, akik elérték a szükséges nyelvtudást a regisztrált
jelöltek közül. A kilenc „megvizsgált” jelölt közül kizárólag a kérelmező nem

11 Alkotmány 70. § (6) bekezdés.
12 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3), (6)–(8) bekezdései.
13 Például: Podkolzina v. Lettország ügy Application no. 46 726/99.
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érte el a szükséges 3. szintet. 1998. augusztus 21-én az Központi Választási
Bizottság törölte kérelmező nevét a jelöltek listájáról.

A Bíróság ismételten megállapította: az az alanyi jog, hogy valaki választ -
hasson és választható legyen, az 1. sz. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkelyében
benne foglaltatik. Habár ezek a jogok nagyon fontosak, de nem abszolútak. Ez a
cikkely megfogalmazza ezen jogokat, anélkül azonban, hogy pontosabban meg -
határozná a tartalmukat, feltételeiket, helyet adva ezzel a „beleértett korlátozá -
soknak”. A szerződő országoknak lehetőségük van a részletes feltételeket megha -
tározni, a lényeg, hogy a 3. cikkely rendelkezései betartásra kerüljenek, ne csor -
bítsák meg azokat, a lényeges tartalmukat ne rontsák le, jogszerű célból tör -
ténjenek, és az alkalmazott korlátozások ne legyenek aránytalanok az elérni
kívánt célhoz képest.

Az ügyben a Bíróság kimondta, hogy az a feltétel, hogy a lett választásokon
csak az lehet jelölt, aki elégséges nyelvismerettel rendelkezik, jogszerű cél
érdekében felállított korlátozás. A Bíróság már több ítéletében is kimondta,
hogy az Egyezményben – amely egy eszköze az emberiség védelmének – meg -
fogalmazott célok és szándékok megkövetelik, hogy az intézkedések oly módon
legyenek értelmezve és alkalmazva, hogy ne elméletivé tegyék ezeket a felté -
teleket, hanem gyakorlativá és hatékonnyá.

3. Az ajánlószelvény, illetve választási biztosíték kérdésköre

A jelöltté válás egyik feltétele a kisebbségi választások és a tág értelemben
vett kompenzáló, nem kompenzációs listák (területi, országos lista az ország -
gyűlési választásokon, illetve a kompenzációs lista a vegyes önkormányzati
választási rendszerben) kivételével a megfelelő számú ajánlószelvény össze -
gyűjtése. Az ajánlószelvények léte, az összegyűjtendő szelvények száma, a sze -
mélyes adatok védelme, más megoldás bevezetésének lehetősége folyama to san
téma a választások előtt a politikusok, jelöltek, jelöltaspiránsok kö rében.

Az ajánlószelvényekkel foglalkozott az Alkotmánybíróság is, illetve a vá -
lasztási biztosítékkal, mint alternatív megoldással az Emberi Jogok Európai
Bírósága is. Az Alkotmánybíróság kimondta14 azon túl, hogy a szabályok ki -
állták a vizsgálatot, azaz nem alkotmányellenesek, mivel nem jogalkotó szerv,
nem tartozik hatáskörébe annak vizsgálata, hogy a jelöltállításnak a törvény -
ben szabályozott módja a jelenlegi magyarországi viszonyokra tekintettel a
szóba jöhető és az egyes külföldi országokban esetleg alkalmazott más módsze -
rek közül a legcélszerűbb, a legdemokratikusabb, a választópolgárok akaratát
leghatékonyabban érvényre juttató mód-e. A taláros testület egy másik dön -
tésében kifejtette15: Az Alkotmány a jelölés rendjére nézve nem tartalmaz
rendelkezést. Ebből következően a jelölésre, annak módjára vonatkozó szabá -
lyok megállapítása – az Alkotmány keretei között – a törvényhozó mérlegelési
jogkörébe tartozik. A jelöltté válás önmagában nem alkotmányos alapjog. Az a
feltételrendszer, amelyet a törvény támaszt a jelöléssel szemben, nem önkényes
és nem ésszerűtlen, mivel a választópolgárok számára lehetővé teszi, hogy a
szavazólappal olyan jelöltre, illetőleg pártra szavazzanak, amely már bizonyí-

14 2/1990. (II. 18.) AB határozat.
15 5/2002. (II. 22.) AB határozat.

47



totta, hogy rendelkezik – valamilyen mértékű – társadalmi támogatottsággal,
ellentétben azokkal, akik csak saját elhatározásukból kívánnak országgyűlési
képviselők lenni. Nem sérti az emberi méltósághoz való jogot az, ha egy válasz -
tópolgár – a mindenki számára egyenlően meghatározott törvényes feltételek
teljesítése nélkül - nem kerül fel az országgyűlési képviselők szavazólapjára.

Az ajánlószelvényekkel kapcsolatban leginkább azért lenne fontos a szabá -
lyozás újragondolása, mivel sok a visszaélés az ajánlószelvényekkel. A nap -
világra került és bizonyított visszaéléseken kívül (pl.: ajánlószelvények, adat -
listák adásvétele, ellenszolgáltatásért való gyűjtés, levélszekrényből való ello -
pások, stb.) tapasztalható, hogy szinte minden párt készít listákat, amelyek a
Ve. 59–60. §-ait és a választójogi alapelveket sértik, ezen túl az ajánlószel -
vények adattartalma16 alkalmas egyéb visszaélésekre is, hiszen minden olyan
személyes adatot tartalmaz, amellyel az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
alkalmas okirat szerkeszthető.

Az ajánló szelvénnyel szembeni alternatívát a választási biztosíték beveze -
tése jelenthetné, amelyek biztosítják a jelölt társadalmi támogatottságát is,
azaz azt, hogy csak olyan jelölt induljon a választáson, akinek kellő komoly-
ságú az indulási szándéka. A választási biztosítékokról a strasbourgi székhe-
lyű bíróság már kifejtette a véleményét például a Sukhovetsky v. Ukrajna
ügyben.17

A Bíróság nem állapított meg jogsértést, mivel az illetékes választási bi -
zottság elutasította, hogy kérelmezőt képviselőjelöltként nyilvántartásba ve -
gye azért, mivel elmulasztotta befizetni a választási óvadékot. Az óvadék ösz -
szege Ukrajnában hatvanszorosa a havi nettó jövedelemnek. A kérelmező arra
hivatkozott, hogy képtelen befizetni az óvadékot, mivel a havi jövedelme keve -
sebb ennél az összegnél. Az ukrán jogszabályok szerint választójoga minden
21. életévét betöltött olyan ukrán állampolgárnak van, aki a válasz tásokat
megelőző 5 évben az országban állandó lakóhellyel rendelkezett. E mellett a
jelölteknek kötelező volt befizetniük a választási óvadékot is. Az óvadék a
sikeresen szereplő jelölteknek és pártoknak visszajár. A kérdéssel az ukrán
alkotmánybíróság is foglalkozott, és megállapította, hogy a választási biztosí -
ték-előíró jogszabály nem alkotmányellenes. Megjegyzem, a választás során
fizetendő pénzbeli biztosíték intézménye egyébként nem egyedülálló Ukrajná -
ban. Legalább 14 Európa Tanács-tagország alkalmazza. Több helyen egyéni
jelölteknek nem kell megfizetniük, kizárólag pártoknak. A biztosíték összege
és annak meghatározásának módja is eltérő a különböző országokban (példá -
ul: 92 euro Máltában, míg 2600 euro Bulgáriában). A biztosíték sok eset ben
visszajár, ha a jelölt egy meghatározott minimális részvételi eredményt elér.
Nem így van ez Ukrajnában, Törökországban, Litvániában, ahol, aki nem sze -
rez képviselői helyet, annak nem jár vissza a biztosíték.

A Bíróság abban a kérdésben foglalt állást, hogy a vitatott választási óvadék
előírása jogszerű célt szolgál-e, illetve arányosnak tekinthető-e. A Bíróság ki -
mondta, hogy a 3. cikkely nem határozza meg részletesen a célt, amit az elő -
írásnak követnie kell. Az alkalmazott intézkedések széles tárháza összhang -
ban lehet az Egyezménnyel. Jelen ügyben a vitatott rendelkezés egy olyan
legális célt szolgál, amely garantálja a jogok hatékonyságát, vagyis az aka-

16 Ve. 47. § (2) bekezdés.
17 Application no. 13 716/02.
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dálytalan képviseletet azáltal, hogy megerősíti a felelősségét azoknak, akik a
választásokon indulni kívánnak, miközben elkerülni az indokolatlan költeke-
zést az állami forrásokból. Az arányossággal kapcsolatban a Bíróság megál -
lapította, hogy gyakorlatilag két érdek ütközik össze a választási biztosíték -
nál. Az egyik, hogy valamilyen módon elriasztásra kerüljenek azok a jelöltek
az indulástól, akiknek szándéka nem megfelelő komolyságú (legyen az anyagi
helyzetük bármilyen is), a másik érdek pedig a komoly szándékú jelöltek in -
dulásának elősegítése, beleérte azokat is, akiknek anyagi helyzete kedvezőt -
lenebb.

4. A jelöltek adatszolgáltatásainak problematikája
(pl.: adatvédelem, névviselés)

A magyar jogszabályok a szükséges számú ajánlószelvény összegyűjtésén
kívül nem sok további feltételt tartalmaz a jelöltté váláshoz. Csak a jelölt
nevét és lakóhelyét kérik megadni a bejelentőlapon, melyből csak a név, mint
a szavazólapon szereplő adat bír igazi relevanciával. További adatszolgáltatás
a nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatvány kitöltése, független jelölt -
nél az adatvédelmi biztosnál a nyilvántartásba vétel kezdeményezése (egyéb -
ként a jelölő szervezet feladata ez), kisebbségi választásnál nyilatkozni kell,
hogy ismeri-e az adott kisebbség nyelvét, vállalja-e képviseletüket, de semmi -
lyen negatív következménye sincs a téves vagy a hamis adatszolgáltatásnak,
vagy a kisebbségeknél a nemleges válasznak.

Ez viszont azt jelenti, hogy a magyar szabályozás más kelet-európai orszá -
gok választási előírásaihoz képest nagyon liberális, nem jelent különösebb
aka dályt a jelöltállítási folyamatban, amely érték a jövőre nézve is fenntar -
tandó egy választójogi újraszabályozás esetén is. Még a névviselés kapcsán is
különböző eredményre jutottak a jogszabályok értelmezése során az Országos
Választási Bizottság különböző összetételű tagjai. Elég ha utalok a 3/1998.
(III. 18.)18 és az 1/2010.19 OVB állásfoglalásokra. A leadott, a választási honla -
pon megjelentetett életrajzokban szereplő pl.: végzettségi adatok valóságtar -
talmával pedig foglalkozni sem érdemes.

Vannak országok, ahol további nyilatkozatokat is kell tenni, például a nyelv -
ismeretre, a végzettségre, a betöltött állásra, a vagyoni helyzetre stb. Külön-
böző országok jogszabályai különböző jogkövetkezményeket alkalmaznak a
téves vagy hamis adatszolgáltatás esetére.
18 Az ajánlószelvény, illetőleg a jelölt bejelentése érvényességének nem feltétele, hogy az ajánló -

szelvényen, illetőleg a jelölt bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a személyazonosító
igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §-ában
foglalt, a doktori cím használatára utaló megjelölést. Az ajánlószelvény, illetőleg a jelölt be -
jelentésének érvényességét nem érinti, ha az ajánlószelvényen, illetőleg a jelölt bejelentése
során a jelölt neve tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77. §-ának
(2) bekezdése alapján viselt felvett nevet is. Ha a jelölt bejelentése a felvett nevet is tartal -
mazza, úgy azt a szavazólapon a jelölt neve mellett fel kell tüntetni.

19 Egyebekben a választópolgárnak az ajánlószelvény kitöltése során kinyilvánított akaratát a
legmesszebbmenőkig tiszteletben kell tartani. Ezért azokat az ajánlásokat is érvényesnek kell
elfogadni, amelyeken a jelölt neve nem az anyakönyvben szereplő formában, de egyébként egy -
értelműen azonosíthatóan (pl. leánykori név, felvett név stb.), illetőleg amelyeken a jelölő
szervezet neve a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró
módon megállapíthatóan (pl. rövid név, betűszavas rövidítés stb.) szerepel.
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága is foglalkozott a téves-hamis adatköz lések
problematikájával. A Krasnov és Skuratov v. Oroszország ügyben20 a Bíróság
szerint a végzettségről, a munkahelyről és a párttagságról való tá jékoztatás azt
a célt szolgálja, hogy a választópolgárok megfelelő információ birtokában adhas -
sák le szavazataikat a jelöltekre, ismerve képzettségüket, politikai hátterüket.
A Bíróság az első kérelmező (Krasnov) esetében nem látta megalapozottnak az
Egyezmény megsértését, mivel olyan területről kö zölt valótlan információt,
amelynél tisztában kellett lennie valótlanságával (hol, milyen pozíciót tölt be –
kerületi vezető-e vagy sem), és az olyan súlyú, amely alkalmas a választók
félrevezetésére. A második kérelmezőnél (Skura tov) részben megállapította a
jogsértést, részben elutasította a keresetet (a 14. cikk elkülönítetten nem vizs -
gálható). A Bíróság szerint ugyanis az, hogy va laki tanszékvezető-e vagy csak
egyetemi tanár azon a tanszéken, amit meg jelölt, nem bír olyan relevanciával,
amely indokolttá és arányossá teszi az al kalmazott jogkövetkezményt a nem
megfelelő adatközlésért, hiszen nem al kalmas a választók félrevezetésére, kü -
lönösen akkor, ha valaki közismert a korábbi munkahelyéről.

Egy másik ügyben21 a kérelmező örmény állampolgár Jerevánban született
1962-ben, aki azért fordult a Bírósághoz, mivel 2003-ban az örmény parla -
ment általános választásán kizárták a jelöltek közül azon az alapon, hogy ha -
mis tulajdoni adatokat adott meg a regisztráció során. A Bíróság megálla -
pította, hogy a tulajdonról való adatközlés a választópolgár informálását cé -
loz za, hogy megfelelő információ birtokában adhassák le szavazatukat. Az
adott ügyben a Bíróság szerint az elérendő célt, és az alkalmazott szabály
arányosságát vizsgálta ez esetben is a 3. cikk kapcsán. A Bíróság megálla -
pította, hogy egy 64,7 négyzetméteres közös tulajdonú lakásból egy kis rész
tulajdonlása nem bír olyan meghatározó relevanciával, amellyel a választó -
polgárokat jelentősen félrevezetnék, ezért az alkalmazott következmény az
elérendő céllal nem áll arányban.

Fentiek alapján nem azt mondom, hogy tovább kellene bővíteni az előírt adat -
szolgáltatások körét, de azt főképp, hogy szankciót kellene fűzni a köte lező vagy
önkéntes szándékos hamis vagy valótlan adatközléshez. Az Egyez mény szabá -
lyozása és az alkotmánybírósági megállapítások széles lehe tőséget teremtenek
a magyar jogalkotó számára e téren. Ez azért fontos, hogy a válasz tások során, a
választási kampányban tett nyilatkozatoknak, adatközlé seknek valódi súlya
legyen, visszaszorítva a választópolgárok meg té vesztésének lehetőségét.

5. Összegzés

Záró gondolatként elmondom, hogy a felvetett négy problémakör mind
olyan, amelyet az elkövetkező években előttünk álló választójogi törvények új -
raszabályozása során kezelni kell, hiszen a választási törvényeket hosszú táv -
ra kell megalkotni, legalább 15–20 évre, mint az eddig érvényes jogszabályok,
azokat nem lehet nap, mint nap változtatni, így a jövőre nézve szabályozva
olyan potenciális problémákat, amelyek tényleg komoly gondot tudnak majd
okozni.

20 Applications nos. 17 864/04 and 21 396/04.
21 Sarukhanyan v. Örményország ügy, Application no. 38 978/03.
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Az Alkotmány stabilitásának 
aktuális kérdései

ERDŐS CSABA
SZE ÁJDI

1. Bevezetés

A jogszabályok megismerhetőségét, a jog kiszámíthatóságát, illetve követhe -
tő változtatását – elsősorban az Alkotmánybíróság határozataira tekintettel –
alkotmányos értékként, a jogállamiság egyik ismérveként kezeljük. Az alkot -
mány stabilitása – azaz megváltoztatásának nehézsége és ritka volta – azon -
ban kevésbé került a tudományos érdeklődés középpontjába, pedig az elmúlt
fél év sorozatos alkotmánymódosításai, illetve az új alkotmány előkészítésé -
nek megkezdése ezt a közjog és az alkotmányozás egyik legfontosabb kérdé -
sévé tette.

E rövid tanulmány célja, hogy számba vegye az alaptörvény módosításának
hatályos szabályait, áttekintse annak érvényesülését, azaz a módosítások
gyakoriságát, végül pedig külföldi példák bemutatásán keresztül értékelje az
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság által előterjesztett „Magyarország al -
kot mányának szabályozási elvei” című koncepciónak az alkotmány stabilitá -
sára vonatkozó javaslatát.

2. Az Alkotmány módosításának hatályos szabályai

Az 1989-es kerekasztal tárgyalásokon kialakult kompromisszum eredmé -
nye képpen született meg az Alkotmány 24. § (3) bekezdése, amely kimondja,
hogy „az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban megha -
tározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kéthar -
madának a szavazata szükséges”. Ez az egyszerű szabály, az ún. nagy két -
harmad követelménye – amely 258 képviselő támogató szavazatát jelenti – az
alkotmánymódosítás egyetlen alkotmányi szinten is megjelenő előírása. 

Expressis verbis az sem szerepel az alkotmányban, hogy a módosítás, vagy
egy új alkotmány elfogadása törvényi formában kell, hogy megszülessen. Ez az
alkotmány törvényi jogforrási formájából és a jogforrási hierarchiából követ -
kezik: mivel a törvénynél nincs magasabb szintű jogszabály, az alkotmány is
törvénnyel módosítható. Bár közvetlen tételes jogi alapja annak sincs, hogy az
alkotmánymódosító és esetleges alkotmánytörvényekkel szemben élő követel -
mény, hogy azokat alkotmánymódosításként vagy alkotmányként jelöljék meg.
Ennek garanciális jelentősége van annyiban, hogy elválasztja az alkotmány -
módosításokat más olyan törvényektől, amelyeket azonos többséggel fogad el
az Országgyűlés. Igaz, hogy ebbe a csoportban jelenleg csak a nemzeti jel -
képekről szóló törvény tartozik.1

1 Lásd: Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete. Dialóg-Campus, Budapest–Pécs, 2007.
120–121. o.
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A 2010-ben megválasztott Országgyűlés az első hat alkotmánymódosító tör -
vénye2 „az Alkotmány módosításaiként” – tehát a törvényektől megszokott
számozást mellőzve – kerültek kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Az eljárás
lefolytatása változatlan volt, a kihirdetés módjának változása azonban a par -
lament alkotmányozó és törvényhozó funkciójának élesebb elválasztására en -
gedett következtetni. A 2010. augusztus 11-t követően az alkotmánymó dosí -
tásokat újra törvényi formában hirdetik ki.3

A Házszabály 124. § (2) bekezdése4 további formai korlátot állít az alkot -
mánymódosításra irányuló törvényjavaslat megvitatásáról: kivételes eljárás -
ban nem tárgyalható. A kivételes eljárás lehetőségének kizárása az alaposabb
parlamenti diszkussziót hivatott biztosítani azzal, hogy a törvényjavaslat és
módosításának vitájára a plénumon kerül sor úgy, hogy abban bármely kép -
viselő részt vehet.5

Ugyancsak formai előírás, hogy az Országgyűlés megerősítő népszavazásra
bocsáthatja a már elfogadott alkotmánymódosítási törvényt.6 Lényeges, hogy
a parlament szabad belátása szerint dönt erről, a referendumra bocsátásra
kötelezni nem lehet (fakultatív népszavazás). Amennyiben azonban úgy dön -
tött, hogy a választópolgárokhoz fordul az alkotmánymódosítás „jóváhagyá -
sáért”, a népszavazás eredménye az Országgyűlést, illetve a köztársasági
elnököt köti (ügydöntő népszavazás), tehát az államfő csak akkor írhatja alá a
törvényt és gondoskodhat annak kihirdetéséről, ha az érvényesen szavazó
választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több,
mint egynegyede az alkotmánymódosításra igennel szavazott.

A parlament az Alkotmány 2010. július 5-i módosításával – minden kétség
kizárása végett7 – törölte az alaptörvényből a 24. § (5) bekezdést, amely a kö -

2 Az ilyen módosításokra  2010. május 25. és 2010. augusztus 11. között került sor.
3 Lásd például 2010. évi CXIII. tv.
4 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat az Országgyűlés Házszabályáról 124. § (2) bekezdés: Ha az

Alkotmány értelmében a törvény elfogadásához az országgyűlési képviselők, illetve a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, továbbá a Magyar Köztársaság
éves költségvetéséről, annak módosításáról, végrehajtásáról, valamint a pótköltségvetésről szóló
törvényjavaslat tárgyalásánál kivételes eljárás nem kérhető.

5 Házszabály 125–128.§§.
6 Az Alkotmány nem tiltja generálisan saját módosítását népszavazás útján, csak a népszava -

zásra vonatkozó alaptörvényi szabályok tekintetében tartalmaz ilyen korlátozást [Alkotmány
28/C. § (5) bekezdésének c) pontja], az AB a 25/1999. (VII. 7.) számú határozatában kimondta,
hogy „az Alkotmány – választópolgári kezdeményezésre – népszavazással nem módosítható.”
Azaz nem választópolgári kezdeményezésre, hanem megerősítő típus esetén a referendum meg -
tar tásának nincs akadálya. Kérdés, hogy a 28. § (5) bekezdés c) pontja kizárja-e egy leendő új
alkotmány megerősítő népszavazásra bocsáthatóságát, hiszen az a népszavazásra és népi kez -
deményezésre vonatkozó szabályokat is érinteni fogja, legalább annyiban, hogy új jogforrásba
kerülnek. Az Alkotmány nem emeli ki e szabályokat a tilalom köréből megerősítő típusú nép -
szavazás esetén sem, azaz a tilalom népszavazási típustól függetlenül, általánosan érvényesül.
Álláspontom szerint az új alkotmány esetleges népszavazásra bocsátása előtt e pontot törölni
kéne az alaptörvényből, vagy módosítani azt, ugyanis a hatályos szöveg a fentiekre tekintettel a
megerősítő népszavazást is kizárja a népszavazás és népi kezdeményezés tárgykörében, s ezáltal
az alkotmány egészére is.

7 Komoly vita alakult ki a szakirodalomban (lásd például: Arató András: Sikeres kezdet után rész -
leges kudarc – merre tovább? – posztszuverén alkotmányozás Magyarországon in: Fundamentum
3/2009., Domány András: Még az Alkotmány szövege sem biztos? in: Élet és Irodalom LIV. év -
folyam, 24. szám 2010. június 18.) arról, hogy az 1994-ben megválasztott országgyűlés mandá -
tumának lejártakor a vonatkozó alkotmányi szabály is hatályát vesztette-e, mivel annak szö -
vegbe iktatására a Horn-kormány parlamenti többségének önkorlátozása miatt került sor, s a
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vetkezőket tartalmazta: „Az új alkotmány előkészítésének részletes szabályai -
ról szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők
négyötödének szavazata szükséges.” Ezzel egyértelművé vált, hogy az új al -
kotmány megalkotása ugyanazon eljárási szabályok szerint kell, hogy történ -
jen, mint amik az alkotmány módosítására vonatkoznak, tehát az alkotmá -
nyozó és az alkotmánymódosító hatalom nem tér el egymástól.

Az eddig ismertetett szabályok pusztán formai követelmények, a módosítás
tartalmi kérdéseit egyáltalán nem szorítja keretek közé az alaptörvény.8 Az
alkotmánymódosítás anyagi vizsgálatától az Alkotmánybíróság (továbbiak -
ban: AB) is elzárkózott: „Az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó alkot -
mányi és törvényi rendelkezések alapján az Alkotmány szabályainak felül -
vizsgálatára, módosítására, megváltoztatására az Alkotmánybíróság hatáskö -
re nem terjed ki, így az alkotmányi szabályokat módosító törvényi rendelke -
zések felülvizsgálata sem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.”9 Az AB
csupán azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés alkotmányozói vagy törvényhozói
minőségében járt-e el az adott jogszabály megalkotásakor, s az alkotmánymó -
dosításhoz szükséges formai követelményeket betartotta-e.

Összefoglalva az Alkotmány stabilitását szolgáló írott, és az AB gyakorla -
tából kiolvasztható szabályokat, az alábbi megállapításokat tehetjük:

– az alkotmány módosítása és az új alkotmány megalkotása között eljárási
értelemben nincs különbség;

– az alkotmányt és az alkotmánymódosításokat törvényi formában kell
elfogadni, s alkotmányként vagy alkotmánymódosításként kell megjelölni

– az alkotmánymódosításra irányuló törvényjavaslat kivételes eljárásban
nem tárgyalható;

– az alkotmánymódosító törvény elfogadásához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges;

– az alkotmánymódosítás megerősítő népszavazásra bocsátható; 
– az alkotmánymódosítással szemben tartalmi követelmények nincsenek;
– az AB az alkotmánymódosító törvényt csak formai szempontból vizsgálja.

3. Az alkotmánymódosítások gyakorisága

A fenti áttekintés alapján elénk rajzolódó feltételrendszer lényegi részét az
1989-es kerekasztal tárgyalások során alakították ki. Az akkor ideiglenesnek
szánt alkotmány biztosítékaként elegendőnek tekintették a kétharmados mó -
dosítás előírását, mivel a rendszerváltozáskor a politikai erőviszonyok egyik
pártnak sem biztosítottak ilyen arányú többséget az új, demokratikusan vá-

módosítás saját hatályon kívül helyezéséről  is rendelkezett a ciklus végét megjelölve. Az önkor -
látozásnak ez csupán üzenetértékű megnyilvánulása volt, mivel a négyötödös szabályt egy két -
harmados szabály iktatta az alaptörvénybe, így törléséhez is ugyanilyen arányú többségre volt
szükség. E lehetőséggel élt az országgyűlés 2010-ben, s így kétség sem férhet ahhoz, hogy az új
alkotmány megalkotására a „rendes” alkotmánymódosítási eljárás irányadó.

8 Ellentétesen vélekedik a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének kutatói
közössége, amely az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság számára készített javaslatban kifejti,
hogy az Alkotmány 8. § (1) bekezdése még egy új alkotmánnyal sem módosítható. lásd:
http://www.parlament.hu/biz/aeb/info/mta.pdf 8. o.

9 1260/B/1994. (II. 4.) AB határozat Indokolás II/1. pont.
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lasztott országgyűlésben. 1989–90-ben mind a „nagykétharmados” alkotmány -
módosítás, mind a „kiskétharmados” sarkalatos törvények köre azt hivatottak
biztosítani, hogy a várhatóan csak abszolút többséget szerző kormánypárt
vagy kormánykoalíció ne áshassa alá az új közjogi berendezkedést. Végső so -
ron tehát a kompromisszumkényszer, a diktatúrába való visszakanyarodás meg-
akadályozása, illetve a kisebbségi jogok védelme került előtérbe az alkot -
mány módosítások szabályainak kialakításakor. Az egyébként is csak ideig -
lenesnek tekintett alkotmány akár gyakori módosítása semmilyen negatívu -
mot nem jelentett az akkori politikai elit számára, amennyiben arra konszen -
zus eredményeként kerül sor.

Az utolsó „rendi” országgyűlés az 1989. évi XXXI. tv. elfogadását követően
még egy alkalommal, az 1990-94-es országgyűlés pedig – annak ellenére, hogy
a kormány nem rendelkezett kétharmados többséggel – 11 alkalommal módo -
sította az alkotmányt. A Horn-kormány parlamentje – a kétharmados kormány-
többség ellenére – kevésbé volt aktív az alkotmánymódosítások területén, 5 al -
kalommal módosította az alaptörvényt. A harmadik parlamenti ciklusban
alkotmánymódosításra csupán két alkalommal került sor. A 2002-ben meg -
választott országgyűlés 5 alkalommal hajtott végre változtatást az alaptör -
vényen, a 2006–2010-es ciklusban pedig 7 alkalommal változtatták meg az
alkotmányt. A második Orbán-kormány parlamentje 22 hét alatt pedig 7 eset -
ben hajtott végre módosítást az alaptörvényen.

ciklus 1990–1994 1994–1998 1998–2002 2002–2006 2006–2010 201010

módosítások száma 11 5 2 5 7 6

Az alkotmánymódosítások számát11 – hatályba lépésük szerint – évekre le -
bontva az alábbi táblázat tartalmazza.

év

módosítások
száma             6     1     0     1    3     1     0     2     0     0     1     1    1     1     1     0   2     2     0     2 10 3512

10 A jelenlegi Országgyűlés alakuló ülését 2010. V. 14-én tartotta, az alkotmánymódosítások
vizsgálatát pedig 2010. X. 23-ig végeztem.

11 Az egyes módosítások súlyát – átfogó jellegét, vagy csak egy-egy szót érintő voltát – ezek a
táblázatok nem jelzik. Nehezíti az ilyen szempontú összevetést az is, hogy az alaptörvény mó -
dosított rendelkezéseinek számát – például bekezdések szerinti lebontásban – vizsgáljuk, vagy
a módosítással érintett szövegrészek hosszát, amely leginkább betűkben mérhető. Ezt a típusú
összevetést kevésbé tartom informatívnak, a jog bizonytalanságát, az alaptörvény insta bilitását
a módosítások gyakorisága, s nem az azok által érintett szakaszok száma határozza meg.

12 1990. évi XVI. tv., 1990. évi XXIX. tv., 1990. évi XL. tv., 1990. évi XLIV. tv., 1990. évi LIV. tv.,
1990. évi LXIII. tv., 1991. évi LVIII. tv., 1993. évi CVII. tv., 1994. évi LXI. tv., 1994. évi LXXIII.
tv., 1994. évi LXXIV. tv., 1995. évi XLIV. tv., 1997. évi LIX. tv., 1997. évi XCVIII. tv., 2000. évi
XCI. tv., 2001. évi XLII tv., 2002. évi LXI.tv., 2003. évi CIX. tv., 2004. évi CIV. tv., 2006. évi XIII.
tv., 2006. évi LIV. tv., 2007. évi LXXXVIII. tv., 2007. évi CLXVII. tv., 2009. évi XXX. tv., 2009.
évi LXIV. tv., 2010. LXV. tv., 2010. évi LXXX. tv., az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása, az
Alkotmány 2010. július 5-i módosítása, az Alkotmány július 6-i módosítása, az Alkotmány július
6-i módosítása, az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása, az Alkotmány 2010. augusztus
11-i  módosítása, 2010. évi CXIII. tv., 2010. évi CXIX. tv.
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Az 1989. október 23-át követően hatályba lépett alkotmánymódosítások szá -
ma 35, amely jól mutatja azt, hogy a mindenkori országgyűlés kihasználta a
relatíve egyszerű alkotmánymódosítás lehetőségét. 21 esztendőre vetítve ezt
az értéket 1,6 módosítás/éves átlagot kapunk. Ez kivételesen magas arány,
amely arról tanúskodik, hogy az alaptörvény stabilitása helyett annak insta -
bi li tásáról kell beszélnünk. 

A gyakori jogszabály-módosítás hátrányos hatásai – így a jog megismeré -
sének és a jogkövető magatartás tanúsításának megnehezülése, s ezek által a
jogtudat csökkenése – fokozottan érvényesülnek az alaptörvény vonatkozásá -
ban. Ugyan az alkotmány általános előírásai miatt a jogalanyok magatartá -
sának konkrét mértékéül – egyéb jogszabályokhoz képest – alacsony mérték -
ben szolgál, azonban a jogrendszer koherenciáján, ellentmondás-mentessé -
gén, átláthatóságán keresztül az alkotmány instabilitása az egész jogrend
stabilitását is leronthatja. 

4. Külföldi példák az alkotmányok stabilitásának biztosítására

Más országok alkotmányai szigorúbb szabályokkal bástyázzák körül magu -
kat. A stabilitásuk, illetve az ezt szolgáló jogtechnikai megoldásaik között
jelentős különbségeket találunk, arra azonban alkalmasak, hogy – elsősorban
merevségük szerint – csoportokat állítsunk fel.

Az alaptörvényi stabilitás csúcsát azok az alkotmányok érik el, amelyek a
módosításuk lehetőségét – tekintet nélkül ezek jellegére – általánosan és ki -
vételt nem tűrően kizárják, vagy azzal egyenértékű megoldásként hallgatnak
a megváltoztatás lehetőségéről, módjáról. Teljesen merev alaptörvény Euró -
pában nincs. Az Egyesült Államok alkotmányának törzsszövege ugyan nem
módosítható, azonban kiegészítéseket (amendments) fűzhetők hozzá, sőt az
egyik kiegészítés a másikat hatályon kívül is helyezheti.13

A következő lépcsőt az örök klauzulák alkalmazása jelenti. Az örök klauzu -
lák alkalmazásának iskolapéldája a Német Szövetségi Köztársaság alaptör -
vénye, amely az 1. és 20. cikkében szereplő elvek tekintetében14 zárja ki a
változtatás lehetőségét. Emellett a francia15, az olasz16, a görög17, a ciprusi18 és
a román19 alkotmány is tartalmaz megváltoztathatatlan előírásokat, amelyek
jellemzően az alábbi tárgykörökhöz igazodnak: demokratikus, jogállami be -
ren dezkedés, államforma, államterület, a legfontosabb emberi jogok (méltó -
ság, egyenlőség). A román alkotmány ment el a legmesszebb e tekintetben: a
fenti tárgykörökön kívül módosíthatatlanok az igazságszolgáltatás független -
ségére, a politikai pluralizmusra és a hivatalos nyelvre vonatkozó szabályok is.

13 Erre lehet példa a XXI. cikk (kiegészítés), amely a XVIII. cikket (kiegészítést) hatályon kívül
helyezte. A nálunk megszokottal ellentétben a hatályon kívül helyezett cikket az alkotmány
részeként – azzal egységes szerkezetben – továbbra is feltüntetik.

14 Emberi méltóság sérthetetlensége, tiszteletben tartása, emberi jogok sérthetetlensége és elide -
geníthetetlensége, demokratikus szociális jogállamiság, szövetségi államberendezkedés, népszu -
verenitás, az állami szervek joghoz kötöttsége, ellenállási jog.

15 Francia alkotmány 89. cikk.
16 Olasz alkotmány 138. §.
17 Görög alkotmány IV. rész II. fejezete.
18 Ciprusi alkotmány 182. cikk.
19 Román alkotmány 18. cikk.
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Az örökkévalósági klauzulák léte meglehetősen vitatott, hiszen aligha fo -
gadhatjuk el egy olyan generáció létét, amely az azt követő időre feltétel nélkül
érvényesíthető szabályokat alkothat meg. Természetesen e probléma a telje -
sen merev alkotmányok esetében hatványozottan jelentkezik. Az alaptörvény
stabilitása és a jogállamiság garantálása – amely az örök klauzulák alkal -
mazásának két indoka – tehát ellentétbe kerül a jövő nemzedékek önren del -
kezési – önszabályozási – jogával, ha úgy tetszik, autonómiájával.20 Ezen anó -
mia feloldásának egyik eszköze az, hogy az örök klauzulák csak az alkot -
mánymódosító hatalmat kötik, az alkotmányozót – értsd: új alkotmányt meg -
alkotót – nem.21 Egy másik megoldás a nemzetközi jogban keresi az örökké -
valósági klauzuláktól való formai megszabadulás, de tartalmi átmentésének
lehetőségét: Addig, amíg egy hazánkhoz hasonló erővel bíró állam a nemzet -
közi kapcsolatokban részt kíván venni, eleget kell tennie néhány olyan alap -
vető kritériumnak, amelyek nemzetközi dokumentumokban jelennek meg.
Ilyennek tekintem az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az európai régióban pedig az
Emberi Jogok Európai Egyezményét, illetve Európai Unióhoz való csatla -
kozást is ide sorolhatjuk. E dokumentumokban, illetve az EU alapszerződé -
seiben szereplő elvek egybecsengenek, sőt meg is haladják az örök klauzulák
körét, így ezek megtartása annak feltétele, hogy az ezeket elismerő államok -
kal tartós kapcsolatokat építsenek ki. Végső soron tehát a belső jogon kívüli, a
nemzetközi jog terrénumában érdemes keresnünk az alkotmányok tartalmi
stabilitásának garanciarendszerét.

A módosítás tartalmi korlátozását tekintem az alkotmányok stabilitásának
megteremtését hivatott technikai megoldások következő szintjének. Az örök -
kévalósági klauzulák is tartalmi korlátot jelentenek a módosítás előtt, azon -
ban érdemes e kategóriát külön kezelni. Az örök klauzulák ugyanis konkré -
tan, precízen meghatározzák, hogy az alaptörvény mely cikke, vagy pontosan
mely tárgykör nem változtatható meg. Ehhez képest a tárgyi korlátok széle -
sebb mozgásteret biztosítanak. Ide sorolom például a svájci megoldást, amely
a módosítás tartalmi korlátjaként a nemzetközi jogba ütközést határozza
meg22, vagy a norvégot, amely az alkotmány szellemének sérthetetlenségét
írja elő23. Ehhez hasonló előírást tartalmaz a cseh alaptörvény is, amely
demokratikus jogállamiság lényegi elemeit veszi ki a módosítás tárgyai kö -
zül.24 E megoldás hátulütője, hogy nehezen határozható meg, hogy az alkot -
mány szellemét mely módosítások érintik. Az ilyen fogalmak jogbizonytalan -

20 Plasztikusan fejezi ki ezt Thomas Paine: „Soha nem volt, s nem lesz, és soha nem is lehet olyan
parlament, embercsoport vagy nemzedék egyetlen országban sem, amely az idők végezetéig
rendelkeznék az utókor megkötésének és irányításának jogával és hatalmával […] Minden
kornak és minden nemzedéknek ugyanazzal a szabadsággal kell rendelkeznie saját törvényei
megalkotására minden ügyben, mint a megelőző koroknak és nemzedékeknek. A síron túli
kormányzás önző öntelt igénye a legnevetségesebb és legarcátlanabb zsarnokság. […] Az élő és
nem a halott az, amihez alkalmazkodni kell.” Thomas Paine: Az ember jogai. (Ford.: Pap Mária)
Osiris – Readers International, Budapest, 1995. 15–16. o.

21 Ezt az álláspontot képviseli Zeller Judit (in: Chronowski–Drinóczi 2007. 125. o.) és Veress Emőd
(in: Chronowski–Drinóczi 2007. 534. o.). Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalmak el -
választásáról részletesebben lásd a 6. pontot.

22 Svájci alkotmány 193. cikk (4) bekezdés és 194. cikk (2) bekezdés.
23 Norvég alkotmány 73. §, 112. §.
24 Cseh alkotmány 9. § (2) bekezdés.
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ságot idéznek elő, s olyan vitát generálhatnak a módosítás megengedettsé -
géről, amelyet éppen az egzakt kritériumok híján nem lehet feloldani.

A tartalmi korlátoknál kevesebb garanciát jelent a különböző formai kor -
látok alkalmazása. Ezek változatos képet mutatnak, és az egyes megoldások
stabilitásra gyakorolt hatása között is számottevő különbséget találhatunk. A
külföldi alaptörvények vizsgálata alapján az alábbi főbb eszközök emelhetők
ki a formai korlátok közül:

– Gyakori, hogy az alkotmánymódosítási javaslatot benyújtók körét szűkeb -
ben állapítják meg az egyes nemzeti alkotmányok az egyszerű törvény -
javaslatok benyújtására jogosultak körénél.25 Ritka, hogy meghatározott
számú választópolgárt is felruházzanak alkotmánymódosítás-kezdemé -
nye zési joggal.26 Figyelemre méltó az a moldovai megoldás, amely az
alkotmánybírák közül négyük támogatását kötelezővé teszi ahhoz, hogy a
kezdeményezés a parlament elé kerüljön.27

– Szintén általánosan használt megoldás, hogy az alkotmánymódosítási ja -
vaslatot a többi javaslatot meghaladó számú olvasatban tárgyalja a tör -
vényhozás28, s ehhez kapcsolódó jogtechnikai eszköz az is, hogy az egyes
döntések közti minimális29, illetve maximális30 időtartamot – azaz egyfajta
„lehűlési időszakot” – írnak elő az alkotmányok. Szinte kivétel nélkül sze -
repel minden nemzeti alkotmányban az a korlát, hogy – összefoglaló kife -
jezéssel – rendkívüli jogrend esetén nincs lehetőség az alkotmánymódo -
sítási eljárás megkezdésére, illetve lefolytatására.

– Szokásos, szinte elengedhetetlen korlátja az alkotmánymódosításoknak a
speciális többségi arányhoz kötött döntéshozatal, amely lehet abszolút,
3/5-ös, illetve 2/3-os többség is, s a magas – minimálisan abszolút, néha két -
harmados – kvórumhoz kötöttség.

– Az alkotmányozó, alkotmánymódosító és törvényhozó hatalom elválasz -
tása31 a leghatékonyabb eszköze az alkotmány stabilitását biztosítani hi -
va tott formai követelmények között. A szakirodalom nem végezte el azok -
nak az ismérveknek a kialakítását, amelyek alapján meghatározható len -
ne e hatalmak intézményes elválasztása. Ritka ugyanis, hogy elnevezésé -
ben eltérő, csak az alaptörvény megalkotásának vagy módosításának
feladat- és hatáskörével felruházott szervet – így például alkotmányozó
nemzetgyűlést – hozzon létre valamely nemzeti alaptörvény32, sokkal álta -
lánosabb, hogy e jogot a törvényhozásnak tartják fent. Álláspontom szerint
nem elkülönült alkotmányozó hatalom az, ha a törvényhozás kamaráinak 

25 Erre példa a lengyel alkotmány, amelynek 118. cikk (1) bekezdése valamennyi parlamenti kép -
viselőt törvénykezdeményezési joggal ruház fel, de alkotmánymódosítást csak együttesen, leg -
alább egyötödük kezdeményezhet a 235. cikk (1) bekezdés előírásainak megfelelően. 

26 Litván alkotmány 147. cikk.
27 Chronowski–Drinóczi 2007, 576. o.
28 Például a lett alkotmány 76. cikke háromolvasatú vitát ír elő az alkotmánymódosítási javaslat

esetére, míg ilyen megszorítást a rendes törvények esetében nem tartalmaz.
29 Példaként szolgálhat a litván alkotmány, amelynek 148. cikk (3) cikk minimálisan 3 hónapos

időtartamot ír elő a parlament két egymást követő döntése között.
30 A lengyel alkotmány 235. cikke számos, napokban meghatározott határidőt tartalmaz, amelye -

ken belül az alkotmánymódosításban részt vevő szerveknek meg kell hozni döntésüket.
31 Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom distinkciójáról már fentebb írtam, így e pont -

ban az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalmat állítom szembe a törvényhozóival.
32 Erre szolgál például a francia alaptörvény, mely lehetőséget teremt a köztársasági elnöknek

arra, hogy a törvényhozást Kongresszusként hívja össze. (Chronowski–Drinóczi 2007, 105. o.)
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egyező döntését írja elő az alkotmány, hiszen a rendes törvényhozási
eljárásban is szerep jut a második kamarának. Az, hogy a kamarák milyen
többséggel, illetve mennyi idő alatt hozhatnak döntést, más formai kor -
látokhoz sorolandó. Vitatható, hogy az, ha két, egymást követő parlament
egybehangzó döntését kívánja meg az alaptörvény önmaga módosításá -
hoz, mennyiben tekinthető elkülönült alkotmánymódosító hatalomnak.
Egyik oldalról ugyanis ekkor egyfajta temporális hatalommegosztásról van
szó, mivel az alkotmányozó hatalom nem kerül a törvényhozáson kívülre.
A másik oldalról azonban látnunk kell, hogy – valószínűsíthetően – eltérő
összetételű parlamentek hozzák meg az alkotmánymódosítási döntést,
tehát a két parlament személyi összetétele nagy eséllyel eltérő lesz.33 E
típuson belül is kialakíthatók csoportok aszerint, hogy az alkotmánymó -
dosítás törvényhozás általi elfogadásakor rögtön elveszti-e megbízatását
és új választásokat írnak ki, amely alapján létrejövő új parlament erősíti
meg az előző döntését34, vagy – mintegy lehűlési időszakot teremtve35 – a
ciklus lejártakor tartanak-e rendes, azaz nem időközi választásokat36.

– Bár akár az előző pontba is sorolható lenne, jelentőségére és elterjedtsé -
gére tekintettel külön tárgyalom a törvényhozás által meghozott döntés
népszavazásra bocsátását, illetve bocsáthatóságát. Jelentős eltérés van
abban, hogy ipso iure kötelező-e népszavazásra bocsátani a parlament
döntését37, vagy csak meghatározott csoport indítványára kötelező-e38,
illetve a parlament szabad elhatározásától függően kell-e referendumot
tartani (fakultativitás). Általános, hogy amennyiben népszavazást tartot -
tak, annak eredménye a törvényhozásra kötelező (ügydöntő jelleg).

– Szinte kivétel nélkül érvényesül az egyes formai, illetve formai és tartalmi
korlátok vegyítése. Az előzőre lehet példa a minősített többségű parla -
menti döntés népszavazásra bocsátása39, a másodikra pedig az, amikor
meg határozott tárgykörökben eszközölt40 vagy átfogó41 módosítás eseté -
ben az egyszerű módosítás szabályainál szigorúbb előírásokat kell betar -
tani. Ugyancsak gyakori, hogy alternatív eljárási szabályokat állít fel az
alaptörvény.42

33 Megjegyzendő, hogy pont a két parlament eltérő összetétele jelenti itt az alkotmánymódosítás
formai korlátját.

34 Belga alkotmány 195. cikk.
35 A lehűlési időszak, illetve az alkotmányozó és törvényhozó hatalom elválasztását egyesítő

megoldás ez, amelyet az is jelez, hogy van olyan alkotmány, amely előírja, hogy a ciklus utolsó
egy negyedében nem dönthet a parlament az alkotmány módosításáról. Ilyen a norvég alkot -
mány, amely kimondja, hogy a parlament négyéves megbízatásának első három évében lehet az
alkotmánymódosításra irányuló javaslatot benyújtani. (Chronowski–Drinóczi 2007, 235. o.)

36 Finn alkotmány 73. cikk (1) bekezdés.
37 Ír alkotmány 46.2.
38 A horvát alkotmány előírásának megfelelően a választópolgárok 10%-ának kezdeményezésére

népszavazásra kell bocsátani az alaptörvény parlament által elfogadott módosítását. (Chro -
nowski–Drinóczi 2007, 519. o.)

39 Spanyol alkotmány 168. cikk.
40 Máltai alkotmány 66. § (2) bekezdés.
41 Osztrák alkotmány 44. cikk (3) bekezdés.
42 Így például a francia alkotmány az alkotmánymódosítást két módon is lehetővé teszi, amit a

gyakorlat még eggyel bővített. (Chronowski–Drinóczi 2007, 105. o.) Az észt alaptörvény szintén
három, eltérő alkotmánymódosítási eljárást szabályoz. (Chronowski–Drinóczi 2007, 286. o.)
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5.  Magyarország alkotmányának szabályozási elvei
az alaptörvény stabilitásáról

2010. december 2-án vált elérhetővé az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizott -
ság honlapján43 annak Összegző munkacsoportja által készített koncepció,
amelyet december 20-án határozati javaslatként44 az Országgyűlés elé ter -
jesztettek „Magyarország alkotmányának szabályozási elvei” címmel.

A szabályozási elvek a záró rendelkezéseket megelőzően tartalmazza az al -
kotmány módosítása című részt: „Az Alkotmány akkor módosítható, ha a
javaslatról két egymást követő Országgyűlés változatlan formában, mindkét
szavazásnál külön-külön az országgyűlési képviselők kétharmadának szava -
zatával dönt.”

A koncepció az alkotmány megváltoztatásához a konszenzus szélesítését
kívánja meg, il letve egy időbeli szűrőt is felállít. A konszenzus szélesedése két
nyomon érhető tetten: egyrészt nem egy, hanem két parlament döntése szük -
séges ehhez, másrészt pedig feltételezhető, hogy az újabb Országgyűlést kons -
tituáló vá lasz tásokon a választópolgárok döntését alapvetően befolyásolja az al -
kotmány módosítás támogatása vagy elutasítása, amely így a kampányban is
kiemelt szerephez jut.

A konszenzus szélesítésével szemben az időbeli korlát – a koncepció teljes
szövegét figyelembe véve – nem feltétlenül érvényesül, ugyanis a Törvényhozó
hatalom című fejezet 6. pontja értelmében „az Országgyűlés kimondhatja fel -
oszlását megbízatásának lejárta előtt is.” Az is az időbeli korlát megkerül -
hetőségére utal, hogy semmilyen korlátozás alá nem esik a módosítási eljárást
megkezdő parlament, hiszen akár utolsó ülésnapján is elfogadhatja a modifi -
kációt.45

A koncepció által választott megoldás az automatikus parlament-feloszlás -
sal járó alkotmánymódosításról való döntés belga mintája és a rendes válasz -
tásokat előíró finn példa közé esik.

Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a koncepció elkülönült rész -
ben/címben foglalkozik az alkotmánymódosítással, a konkrét norma azonban
kritikára adhat okot. A rendszerváltozást követően nem volt még két olyan
parlament, amelyben ugyanannak a politikai erőnek – akár egy pártnak, akár
koalíciónak – egymást követően kétharmados támogatottsága lett volna.
1994-ben és 2010-ben arra volt példa, hogy kétharmados többséget élvező
kormány működjön, sőt 2006-ban az MSZP–SZDSZ koalíció 2002-es sikerét
képes volt megismételni, azonban ez a siker abszolút többségen nyugvó kor -
mányzáshoz volt elég mind az első, mind a második ciklusban. E modell tehát
– az eddigi tapasztalatokból kiindulva – túlzottan is megmerevítené az alap -
törvényt. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy kétharmados kormány hiá -
nyában is sor került alkotmánymódosításra, sőt ez nem is tekinthető kivé -
telesnek. Azonban ebben az esetben a következő parlamentben is meg kell
szerezni a szükséges támogatást, amely akár négyévnyi tervezést igényel, sőt

43 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_ckl=39&p_biz=I005
44 H/2057 számú iromány: 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_ckl=39&p_biz=I005
45 Ezt megakadályozza a norvég alkotmány. lásd: Chronowski–Drinóczi 2007. 235. o.
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előfordulhat, hogy a módosításról való döntésben olyan párt kerül a mérleg
nyelve szerepébe, amely az azt kezdeményező országgyűlésben még nem kép -
viseltette magát.46

6. A hatalommegosztás tanának újabb iránya
a hazai szakirodalomban

Érdemes kitérni arra, az elsősorban a pécsi egyetem alkotmányjogi tanszé -
kének munkatársai által képviselt álláspontra, amely az alkotmánymódo -
sítások – de nem egy új alkotmány – alkotmánybírósági felülvizsgálatát is
elképzelhetőnek tartja.47 Az érvelés fő motívuma az alkotmányozó – azaz új
alkotmányt elfogadó – és az alkotmánymódosító hatalom megkülönböztetése.
A distinkció lényegi vonása, hogy amíg az alkotmányozó hatalom korlátlan,
addig az alkotmánymódosító nagyon is korlátozott: éppen az alkotmány szo -
rítja keretek közé. Azért lehetséges ez, ugyanis amíg az alkotmányozó hata -
lom maga nem alkotott, hanem alkotó tényező, addig az alkotmánymódosító
hatalmat az alaptörvény tételezi. Az alkotmány általi konstituáltság azt
jelenti, hogy e hatalom csak az alkotmány keretei között gyakorolható, „az
abban rögzített tartalmi és eljárási szabályok betartásával”.48 Amennyiben az
alkotmánymódosító túllépi hatalmát – azaz nem biztosítja a hatályos alap -
törvény stabilitását – az alkotmányvédő szerv, az AB az alkotmánymódosítást
vizsgálat alá vonhatja. E vizsgálat szempontja az, hogy az mennyiben felel
meg „az alkotmány lényeges magjának”, amely az alaptörvény alapvető ér -
tékrendjét jelenti. A modell szerint az AB az alkotmányellenes (sic!) alkot -
mánymódosítás megsemmisítésére ugyan nem jogosult, de a probléma szig -
nalizálására mindenképpen köteles, sőt a radikálisabb verzió szerint a mó -
dosított részek alkalmazásától is tartózkodhat ezen elmélet alapján.49 Más
szerzők, így például Halmai Gábor az alkotmánymódosítás megsemmisíté -
sének lehetősége mellett érvel, ugyancsak olyan értéktartalomra hivatkozva,
mint a pécsi szerzőtársak.50

Álláspontom szerint a rigorózus különbségtétel az alkotmány módosítása és
az alkotmányozás között éppen gyengíti, s nem erősíti az alaptörvény stabili -
tását. Az elmélet szerint az alkotmányozó maga a szuverén nép, amely nem
korlátozható alaptörvénnyel, az mindig hordoz egy „alkotmányozási poten -
ciált”. Az új alkotmánynak tehát nem kell a régire tekintettel létrejönnie: a
jogfolytonosság, a legalitás a legitimitáson megtörhet.51 Hozzuk ezt az elmé -
letet közelebb a gyakorlathoz: megfelelő társadalmi támogatottság nélkül ma

46 Az LMP 4%-os és a Jobbik 12%-os mandátumarányra úgy tett szert a 2010-es választásokon,
hogy azt megelőzően nem jutott be a parlamentbe.

47 Chronowski Nóra–Drinóczi Tímea–Zeller Judit: Túl az alkotmányon… in: Közjogi Szemle
2010/4 1–12. o.

48 Chronowski–Drinóczi–Zeller 2. o.
49 Chronowski–Drinócz –Zeller 8–9. o.
50 Halmai Gábor: Lojalitás és alkotmány. in: Élet ÉS Irodalom LIV évf. 44. szám 2010. november

5. http://es.hu/2010-11-07_lojalitas-es-alkotmany
51 A legalitás-legitimitás viszonyához lásd: Szigeti Péter- Takács Péter: A jogállamiság jogel -

mélete. Napvilág Budapest, 2004. 167–171. o.
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sem lehet az alkotmányt módosítani, vagy alkotmányozni.52 Amennyiben
pedig a változtatás előírt, magas fokú társadalmi támogatottságot élvez, s –
tegyük fel, hogy a módosítás csak extrém hosszú idő alatt lehetséges, vagy a
politikai váltógazdálkodásban egymást követő parlamentek általi minősített
többség nem áll elő –, akkor egyszerűbb új alaptörvényt alkotni, mivel az nem
kell, hogy az előző által meghatározott szabályok alapján jöjjön létre. Az pedig
jogilag meghatározhatatlan, hogy melyek azok a helyzetek, amikor ez az al -
kotmányozási potenciál „előbújik” a népből, s realizálódik. A distinkció hang -
súlyozása tehát azáltal gyengíti az alkotmány stabilitását, hogy a hatályos
módosítása helyett új jogforrás megszületését generálja. 

További nehézséget okoz az, hogy a módosítás nem szükségképpen jelent ke -
vésbé éles változást, mint új alkotmány létrehozása. Kiválóan támasztja alá ezt
Arató András véleménye, aki szerint: „Akár egy egymondatos módosítással is
létrejöhet új alkotmány, ha az megváltoztatja az alapvető szerkezetet. Például
ha azt a mondatot szúrnánk be a jelenlegi magyar alkotmányba bárhová, hogy
»Ő királyi fensége Habsburg Ottó minden szava törvény (halála után pedig
minden vér szerinti egyenes ági örököséé), és minden magyar közjogi intézmény
köteles azokat betartani«, akkor az egész alaptörvényt lényegében egy újjal
váltanánk fel.”53 Életszerűbb példát jelent az alkotmány átszámozására tett –
bár hamvába holt – kísérlet, amely nyomán az alap törvény szerkezetének és
szövegének változatlanul hagyása – legfeljebb a preambulum módosítása –
mellett új formában, praktikusan a 2000. évi I. tör vényként került volna a jog -
rendszer csúcsára. Ez tehát egy módosítás nélküli, vagy nagyon csekély módo -
sítással járó új alkotmányt eredményezett volna, míg az Arató András-féle pél -
da egy tartalmában új, formájában régi alap törvényt rajzol elénk. Költői a kér -
dés, hogy melyik jelentene nagyobb horderejű változást…

A valódi határvonalat az alkotmányt változtató – alkotmányozó és alkot -
mánymódosító – hatalom és a törvényhozás között kell keresnünk. Az Alkot -
mány stabilitása sokkal inkább várható egy olyan hatalomtól, amelynek nincs
késztetése arra, hogy a napi politikai harcok érdekében, praktikus alkotmá -
nyozásba/alkotmánymódosításba fogjon. Amíg a törvényhozó az, amely alkot -
má nyozó hatalomként meghatározhatja saját – a pécsi iskola logikájában
kons tituált – hatalmának korlátjait, addig e lehetőségével élni is fog. Hiba
tehát, ha két, szétválasztható és szétválasztandó hatalmat egybefoglalunk,
vagy, ha ez már megtörtént, az összefonódáson nem változtatunk.

7. Egy lehetséges megoldás vázlata

A külföldi példákon keresztül látható volt, hogy az alkotmányozás vagy al -
kotmánymódosítás folyamatában a parlamentek mindig központi szerepet
töltenek be, úgy is fogalmazhatunk, hogy megkerülhetetlen, szükségképpeni
szervek e tekintetben. Alkotmánymódosító hatalomból tehát az országgyűlést

52 Ez valamennyi nemzeti alkotmányban tükröződik, akár a minősített többségű parlamenti több -
ség, akár az egymást követő parlamentek azonos döntései, akár a népszavazásra bocsátás le -
gyen is a konkrét alkotmánytechnikai megoldás.

53 Arató András: Sikeres kezdet után részleges kudarc – merre tovább?: posztszuverén alkotmá -
nyozás Magyarországon in: Fundamentum 3/2009. 22. o. http://157.181.181.13/dokuk/09-03-
01.pdf
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részeltetni kell, de nem kell kizárólag hozzá telepíteni. Erre két megoldás
kínálkozik: az egyik a parlament felduzzasztása alkotmányozó nemzetgyű -
léssé, amely közel sem problémamentes: ha a képviseleti elvet megőrizzük,
akkor az alkotmányozó nemzetgyűlés nem lesz más, mint egy nagy parlament.
Amennyiben azonban kamarák, társadalmi szervek – egyházak –, netán a
kisebbségek képviselőivel egészítjük ki az országgyűlést, az így létrejövő
nemzetgyűlés legitimációs nehézségekkel kell, hogy szembenézzen: miért pont
azokat a szervezeteket hívták meg alkotmányozni, azok milyen súllyal vesz -
nek részt a folyamatban stb. 

Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom országgyűlési monopóliu -
mának megtörésére a másik lehetőség a közvetlen néprészvétel biztosítása.
Ennek több változata is ismert, amely a kezdeményezéstől a megerősítésig
valamennyi fázist felöleli, véleményem szerint azonban a leghelyesebb ezek
közül az Országgyűlés által már elfogadott alkotmány kötelező megerősítő –
ügydöntő – népszavazásra bocsátása. Emellett szól ugyanis, hogy a válasz -
tópolgárok kisebb-nagyobb közössége az alkotmányozás területén nem tudna
a parlament „fejére nőni” folyamatos népszavazás-kezdeményezéssel, sőt az
Országgyűlés által – nagy kétharmados többséggel – nem támogatott alkot -
mánymódosítás nem kerülhetne a választópolgárok elé. Ez a metódus a szak -
szerű előkészítést is biztosítaná, s a parlamenti viták a választópolgárok is -
meretét is bővítenék az adott módosítás indokai, hatásai tekintetében.

Az alkotmánymódosítások alapvető kritériuma – amely a magyar közjogban
a kétharmados szabályban ölt testet – annak biztosítása, hogy az aktuálisan
regnáló kormányzat önkéntesen ne hajthassa azt végre. Ez a korlát azonban
csak addig működőképes, amíg a kormány nem éri el a nagykétharmados –
állandó – támogatottságot, tehát azt, hogy ilyen szavazatarány járuljon vala -
mennyi parlamenti döntéshez.  A parlamenten belüli szavazati arányt ugyan -
akkor nem lehet korlátlanul emelni, külföldi példák alapján is a négyötödös
többségnél húzhatjuk meg azt a határt, amely fölött a jövőbeli alkotmány -
módosítás már csaknem kizárttá válik. A konszenzuskényszer ugyanakkor
fokozható a megerősítő referendum által, mivel kiemeli a döntést a parlament -
ből, s az ottani kompromisszum megerősítését kívánja a lehető legszélesebb
körtől is, a választópolgárok közösségétől.

A kötelező ügydöntő népszavazásra bocsátás olyan, a magyar közjog szá mára
nem ismeretlen54, megoldást kínál az alkotmány stabilitásáról való gon dosko -
dásra, amely egyfelől a lehető legnagyobb néprészvételt, s ezáltal az elér hető
legnagyobb legitimációt képes biztosítani, másfelől pedig ésszerű időn belül vég -
rehajtható, de nem elkapkodott alkotmánymódosítás lehetőségével kecsegtet.

54 A régi népszavazási törvény, az 1989. évi XVII. tv. 7. §-ában szerepelt, hogy az Alkotmány el -
fogadásáról (megerősítéséről) népszavazással kell dönteni. Az e szakaszhoz kapcsolódó indo -
kolás szerint csupán az új alkotmányra vonatkozott a kötelező ügydöntő népszavazás, a mó -
dosítások megerősítéséről az Országgyűlés szabadon dönthetett. A törvényhozó ugyanakkor
meghagyta annak a lehetőségét, hogy „az alkotmány egész rendszere szempontjából megha -
tározó alapintézményi módosításokat illetően a megerősítő népszavazást az alkotmány is elő -
írhatja. Eltekintve tehát attól – a jogforrási hierarchiát semmibe vevő – nézettől, hogy egy törvény
biztosít lehetőséget az alkotmány tartalmának meghatározására (sic!), láthatjuk, hogy a kötelező
megerősítő népszavazás jogrendszerünk része volt. Méltatlan, de előre látható sors várt e nor -
mára: minthogy az alkotmány hasonló szabályt nem tartalmazott, a lex superior derogat legi
priori elv alapján – és természetesen új alkotmány híján – holt maradt valamennyi betűje, s a
jelenleg hatályos népszavazási törvény pedig formálisan is kiiktatta a jogrend szerből.
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Nemzeti értékek
a kelet-közép-európai alkotmányokban

GOMBÓCZ MÁRTA
ELTE BTK TT DI

E tanulmány a kelet-közép-európai alkotmányok két egymást követő gene -
rációjának – az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején megtörtént rendszer -
változásokat közvetlenül megelőzően hatályos, illetve az azt követően elfoga -
dott alkotmányok – preambulumait vizsgálja meg, az összehasonlítás mód -
szerével.1Az elemzés a bevezető szakaszok egyetlen tartalmi elemére fókuszál:
a tör ténelmi múltnak – úgy a nemzeti, mint az állami múltnak – a preambulu -
mokban megemlített szakaszait veszi számba. Jelen vizsgálat, terjedelmi okok-
ból, csak Bulgária, Csehszlovákia (Csehország és Szlovákia), Jugoszlávia
(Hor vátország és Szlovénia), Lengyelország és Magyarország alkotmányaira
terjed ki.2

A kelet-közép-európai országok fejlődése 1945 után több hasonlóságot mu -
tat: történelmük többé-kevésbé azonos erők befolyása alatt alakult. Termé sze -
tesen az ezt megelőző korszakokban is számos közös sajátosság figyelhető
meg, azonban a második világháborút követően szovjet érdekszférába került
európai országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élete az 1945
után következő bő négy évtized idején, a Szovjetunió meghatározó befolyása
alatt meglehetősen uniformizálódott. 1945 után valamennyi európai állam
életében történtek kisebb-nagyobb közjogi változások, s bár az alkotmányos
rend szer átalakulása nem korlátozódott csak Közép-Európára, ám a szovjet
befo lyás következtében az itt végbement változások voltak a
legradikálisabbak.3 A szocialista világrend felbomlásával pedig hasonló
problémákkal, kihívá sokkal találták szembe magukat a régió országai, s az
1990-es évek utáni tör ténel mük is számos ponton mutat közös vonásokat.

1945 után azonos csomópontok mentén alakult a régió országainak alkotmá -
nyos fejlődése. A szocialista korszakban, igazodva a szocialista államfejlődés
szakaszaihoz, három nagyobb alkotmányozási hullámra került sor. Az első, a
korabeli terminológia szerint a szocialista építés kezdeti szakaszában, a
szocializmus alapjainak lerakása idején elfogadott alkotmányokat az 1950–
1960-as években módosították, vagy éppen teljesen újrakodifikálták. (E cso -
portba tartozott az 1949. augusztus 18-án elfogadott magyar alkotmány.4)A har-

1 Egy teljes körű elemzésnek természetesen ki kell terjednie az ezt megelőző korszakokban, s nem -
csak a szocialista, hanem az azt megelőző korszakban hatályos alkotmányok összehasonlító
jellegű vizsgálatára.

2 Az elemzés a vertikális jellegű kiterjesztés mellett akkor lenne teljes, ha horizontális szempont -
ból is a teljességre törekedne, azaz felölelné valamennyi szocialista ország alkotmányát. A
legjellemzőbb jegyek azonban ezen alkotmányok vizsgálatával is tetten érhetők. 

3 Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet. 1945–2005. Osiris, Budapest,
2006. 51. o.

4 Miként e dátumból is látszik, a csoportalkotás alapja nem kronologikus, inkább tartalmi alapú.
A kategorizálás Kovács István: A szocialista alkotmányfejlődés új elemi. Akadé mia, Budapest,
1962. és Kovács István: Az európai népi demokráciák alkotmányainak kialaku lása és fejlődése.
In: Az európai népi demokratikus alkotmányok (szerk. Kovács István). Közgaz dasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1985. 9–62. o. osztályozását követi.
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madik csoportba – amely a jelen elemzés egyik bázisát képezi – az 1960–1970-
es években elfogadott, ill. módosított alkotmányok tartoznak.5

E változtatásokat, ugyanúgy mint a korábbi alkotmánymódosításokat, nem
annyira az egyes országok belpolitikai helyzetének történései indukálták,
sokkal nagyobb mértékben hatottak a szocialista közösség egészében érvényes
tényezők, a szocialista pártfórumoknak az államfejlődésre vonatkozó nézetei.6

Az egy-egy csoportba tartozó alkotmányok számos közös vonást mutatnak
fel, így a harmadik csoportba sorolt alkotmányok jellemzője, hogy ezekben
deklarálták az államok szocialista jellegét, s a tételes jogi rendelkezések
körében rögzítették a kommunista pártok vezető szerepét.7

Az alkotmány egy állam berendezkedésének alapvető dokumentuma, a leg -
magasabb szintű jogforrás. Rendelkezéseik alapvetően két nagy csoportra
oszlanak: egyrészt kijelölik a hatalomgyakorlás kereteit, meghatározzák az
állam berendezkedését és legfontosabb szerveit, intézményeit, másfelől az
állam és polgárai közötti sajátos viszony megnyilvánulásai, amelyben az ál -
lam az állampolgári, emberi jogok deklarálásával és biztosításával önmagát
korlátozza.8

Ugyanakkor „az alkotmány a jogi kultúra legsajátosabb terméke”, egy nép,
egy nemzet önkifejezésének eszköze és kulturális örökségének tükre is, amely -
nek fontos szerepe van a társadalom értékrendjének alakulásában és alakí -
tásában.9

Az alkotmányban szabályozott tárgykörök, alapelvi szinten, az állam és tár -
sadalom életének minden részére kiterjednek. Átfogják a hatalomgyakorlás
fórumaira, a politikai intézményrendszer elemeire, az igazságszolgáltatásra,
a gazdaságra… vonatkozó szabályokat, ezáltal az alkotmány az a jogforrás, 
amelyben a legkülönbözőbb, jogon kívüli rendszerek – mindenekelőtt a politikai

5 A sort a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 1960. július 11-én elfogadott alaptörvénye nyitotta
meg, amelyet 1968-ban egészítettek ki az államszövetségről és a nemzetiségek helyzetéről szóló
alkotmányos jellegű törvényekkel. E három törvény együtt alkotta Csehszlovákia alkotmányát.
Időszakunkban Jugoszláviában kétszer is sor került új alkotmány elfogadására, 1963-ban és
1974. február 24-én, míg a bolgár alkotmányt 1971. május 18-án fogadták el. Ebben az alkot -
mányozási periódusban Lengyelországban és Magyarországon új alaptörvény elfogadására nem
került sor, csak a már meglévő alkotmányokat módosították, melyet Lengyelországban 1976.
február 16-án hirdettek ki, Magyarországon 1972. április 26-án fogadta el az Országgyűlés a
több ponton módosított alkotmányt. 

6 A kommunista és munkáspártok 1960. november 10. és december 1. között Moszkvában tartott
tanácskozásukon többek között elemezték a nemzetközi, s benne a szocialista világrendszer
helyzetét. Itt fogalmazták meg, hogy „a szocialista világrendszer fejlődésének új szakaszába
lépett. A Szovjetunió sikeresen folytatja a kommunista társadalom általánosan kibontakozó
építését. A szocialista tábor más országai sikeresen rakják le a szocializmus alapjait, és közülük
egyesek már a fejlett szocialista társadalom építésének időszakába léptek. A békéért, a nemzeti
függetlenségért, a demokráciáért, a szocializmusért. A kommunista és munkáspártok nyilatkoza -
ta. In: A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai (szerk. Fencsik László). Kossuth,
Budapest, 1977. 36. o. 

7 Kovács István: Az európai népi demokráciák alkotmányainak kialakulása és fejlődése. In: Az
európai népi demokratikus alkotmányok (szerk. Kovács István). Közgazdasági és Jogi Könyv -
kiadó, Budapest, 1985. 27–29. o. Például a magyar alkotmány az 1972-es módosítás során dek -
larálta, hogy „A Magyar Népköztársaság szocialista állam.” [2. § (1)], s hogy „A munkásosztály
marxista–leninista pártja a társadalom vezető ereje.”(3. §).

8 Takács Imre: Az alkotmány és az alkotmányosság fogalma. In: Alkotmánytan (szerk. Kukorelli
István). Osiris, Budapest, 2003. 19. o. 

9 Ádám Antal: Az alkotmányjogi értékekről. In: Magyar Jog, 1997/3. sz. Idézi Takács: i. m. 26. o. 
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rendszer, de a gazdasági, szociális és kulturális szféra – alapvető értékei meg -
jelennek. 

Az alkotmányozás – a történelmi tapasztalatok szerint – mindig hatalmi
tevékenység, amelyben döntő szerepe van a hatalmi erők viszonyának, „s az
uralkodó ideológiai irányzatnak vagy világnézetnek”.10 Az alkotmányozás
folyamatában a szabályozás során a jogalkotó egyes értékeket alkotmányos
szinten szabályoz, másokat elvet, saját értékrendjének megfelelően.11 Azaz az
alkotmány megalkotá sa nem más, mint értékek közötti választás sorozata, s a
folyamat végén lét rehozott alkotmány értékmérője az lehet, hogy megfelel-e
egy többé-kevésbé egyetemes mércének (mely természetesen koronként
változó), kifejezi-e azo kat az általánosabb érvényű jog- s akár erkölcsi elveket,
melyeket általánosan érvényesnek tekinthetünk.12

Átfogó jellege folytán az alkotmány szabályozza a gazdasági, társadalmi, kul -
turális alrendszer alapelvi szintű kérdéseit. Emellett az alkotmány kifejezésre
juttatja vagy juttathatja az államot alkotó közösség történelmi együvé
tartozását, a polgárok nemzeti tudatát. Ezeket az értékeket az alkotmányok
direkt módon13 két helyen szabályozzák: a preambulumokban, amennyiben
tartalmaz ilyet az alkotmány, másfelől pedig az állami, nemzeti jelképek sza -
bályozása kérdéskörében. 

Az elemzésre kerülő egységek, a tételes jogi rendelkezések elé illesztett, be -
vezető jellegű szakaszok, a preambulumok, egy sajátos részét alkotják, illetve
alkothatják a nemzetközi szerződéseknek, a különböző szintű jogszabályok -
nak, így az alkotmányoknak is.14 A tanulmány tárgyához szűk értelemben
véve nem tartozik hozzá, mégis röviden szükséges érinteni a preambulumok
jogi jellegét illető kérdéseket. E vonatkozásban a jogirodalom három állás -
pontja közül,15 a preambulumok történelmi elemeit vizsgálva, elfogadhatjuk a
mérvadó magyar jogi irodalom álláspontját, mely szerint a bevezető jellegű
rendelkezések értelmezési segédletként használhatók. A preambulum „az al-

10 Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány, alkotmányosság. Korona, Budapest, 1997. 25. o. 
11 Csak egyetlen példát említve: az 1949-es magyar alkotmány a szocialista tulajdon elsőbbségéről

rendelkezett, ezzel egyben elvetette, leértékelte a magántulajdon (személyi tulajdon) elvét, míg
az 1989-es módosítás során ezt visszahelyezték az alapvető alkotmányos értékek közé. 
Az alkotmányozással kapcsolatban egy fontos, elvi jelentőségű kérdés vethető fel: kié az alkot -
mány? Bár van olyan vélemény (Hegel, G. W. F.: A jogfilozófia alapvonalai. Ford. Szemere
Samu. Akadémiai, Budapest, 1983. 297. o.), amely szerint e kérdés irreleváns, valójában nem
az. Az alkotmány tartalmát lényegileg befolyásolja, annak meghatározása, hogy ki végzi az
alkotmányozást, közvetlenül a nép, vagy a nép választott képviselői útján, vagy a mindenkori
politikai hatalom birtokosa.

12 E kérdés hátterében felvetődik az a filozófiai, axiológiai kérdés is, hogy vannak-e általánosan
érvényes, egyetemes, azaz kortól és helytől független értékek, s amennyiben e kérdésre igennel
válaszolunk, úgy ott a következő kérdés: melyek ezek az értékek. A kérdésről részletesen: Ádám
Antal: Az alkotmányi értékekről. In: Magyar Jog, 1997/3. sz. 138–146. o.

13 Az ezekre vonatkozó szabályokat az alkotmány indirekt módon is kifejezheti. Ilyen például a
magyar alkotmány egyik, a köztársasági elnökre vonatkozó szabálya, mely szerint kifejezi a
nemzet egységét [29. § (1)].

14 Jogi lexikon (főszerk. Lamm Vanda). KJK–KERSZÖV, Budapest, 1999. 505. o. 
15 E három álláspont: 1. nincs jogi jelentősége a preambulumnak; 2. normatív jellege a tételes jogi

rendelkezésekkel egyenértékű; 3. „kötelezően alkalmazandó jogértelmezési segédletként alkal -
mazandó”. Sulyok Márton–Trócsányi László: Preambulum. In: Az Alkotmány kommentárja I.
(szerk. Jakab András). Századvég, Budapest, 2009. 89. o.
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kotmány ünnepélyes bevezetője […] külön leges státusú […] része és nem része
az alkotmánynak, ezért kötelező szabályokat nem tartalmazhat”.16

A preambulumok lehetséges tartalmi elemei közül17 e tanulmányban csak a
jogirodalomban „történeti narratívaként” említett elemet vizsgálom meg. Ter -
mészetesen a többi szerkezeti elem összevetése sem lenne érdektelen, de min -
denképp túlmenne e tanulmány keretein, így ezek közül csak esetlegesen eme -
lek ki néhányat.

A preambulumokban szerepeltetett történeti részek a múltból többféle, kü -
lönböző típusú tényeket emelnek ki, illetve eltérő jellegű entitások múltbeli
elemeit hangsúlyozzák. A bevezetők egy csoportjában az egykor volt állami
nagyságot idézik fel, vagy a nemzeti fejlődésben kulcsszerepet játszó szemé -
lyeket, eseményeket, másokban az állam- és nemzetfejlődés kritikus, nagy je -
lentőségű fordulópontjaira hivatkoznak, vagy éppen – szembeállítva a je lennel
– összefoglaló jelleggel értékelik a múltat. S hogy milyen elemek szerepelnek,
azt alapvetően a múlt ténylegesen megtörtént eseményei, tényei határozzák
meg, amelyek közül az alkotmányt konstituáló hatalom választja ki a szere -
peltetni kívánt elemeket, saját értékrendjének megfelelően. E vá lasztással az
alkotmányozó kifejezésre juttatja saját identitását, vagyis a múlt bizonyos ele -
mi révén önmagát definiálja újra. Ugyanakkor a politikai hatalom történeti
legitimációjának erősítésére is alkalmas lehet, amennyiben az így kiválasztott
elemek egybeesnek az államot alkotó közösség többségének tör téneti tudatá -
ban szereplő elemekkel.

A szocialista korszak utolsó, harmadik generációs alkotmányainak pream -
bulumait áttekintve megállapíthatjuk, valamennyi vizsgált állam esetében ta -
lálunk utalást a történelmi múltra. Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia,
Lengyelország és Magyarország között azonban különbséget tehetünk annak
alapján, hogy a szocialista hagyományok által vállalható múlt mellett – amely
múlt 1945-tel kezdődött, s az azóta eltelt, népi demokratikus államfejlődést
foglalta magába, s amely szocialista fejlődés jellemzése minden alkotmány el -
maradhatatlan részét képezte – megemlítették-e az állami vagy éppen nem -
zeti múlt egyéb elemeit is, s ezt milyen összefüggésben tették. Ennek alapján
elkülöníthetjük a lengyel és a magyar alkotmányt, amelyekben felidézték az
1945 előtti múlt eseményeit is, természetesen a kor ideológiai felfogásának
megfelelő, osztályharcos szemlélettel, valamint a bolgár, csehszlovák és jugo -
szláv alaptörvényt, amelyekben csak nagyon röviden, egy szókapcsolat erejéig
utaltak a távolabbi múltra. 

Bulgária alkotmányának preambuluma az alkotmányozó hatalom („Bulgá -
ria Népköztársaság állampolgárai”) önmeghatározása keretében utal az „év -
százados harcra”, melyet „a szocialista átalakításért” vívtak.18 A bolgár alkot -
mányban találni még egy, burkolt utalást az 1945 előtti múltra, amelyet az
állam címerében rejtettek el. A címer alsó részén ugyanis, a kalászokat egy -
befonó vörös szalagon „a bolgár állam alapításának évszámát” és a szocialista

16 Bragyova András: Az új Alkotmány egy koncepciója. KJK–KERSZÖV, Budapest, 1995. Idézi:
Sulyok–Trócsányi: i. m. 91. o. 

17 Általánosságban a preambulumok öt szerkezeti elemet tartalmazhatnak: a jogalkotó önmegha -
tározását, utalást a mandátumra, a célok és értékek deklarálását, történelmi narratívát és
egyéb elemeket. Sulyok–Trócsányi: i. m. 91. o.

18 Kovács: Az európai népi demokráciák… 89. o.
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forradalom bulgáriai győzelmének évszámát helyezték el (681–1944) – mint -
egy a két honalapítás dátumát.19

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmánya Nyilatkozat címmel ter -
jedelmes, három egységre tagolt bevezetővel indított, amelyben az ország, s a
szocialista tábor egészének a szocializmus során elért eredményeit, s a jövő
feladatait vették számba. E törvény a szocialista korszakot megelőző múltra
csak mint a jelen ellenpontjára hivatkozott, „a burzsoá köztársaság” korsza -
kára, amely ellen a munkásosztály élcsapata, a Csehszlovák Kommunista
Párt folytatott küzdelmet. Ehhez képest a csehszlovák államszövetségről szóló
alkotmánytörvényben pozitívabb értékelést kapott a két világháború közötti
korszak („ötvenéves közös állami életünk”), amely elmélyítette és megszilár -
dította a két nép, a cseh és a szlovák nemzet közötti, a távolabbi múltba is
visszanyúló kapcsolatot.20

A másik szövetségi állam, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
esetében szintén voltak a közös államiságnak előzményei, ám az alkotmány
preambuluma ezekre részletezően nem tért ki. A múlt, amely „kizsákmá nyo -
láson, politikai elnyomáson és nemzeti jogegyenlőtlenségen alapuló régi osz -
tály rendszer”,21 itt is a jelennel szembeállított és meghaladott korszakként
szerepelt. 

Némiképp más képet sugallt a lengyel és a magyar alkotmányok preambu -
luma. A múltat jóformán teljesen figyelmen kívül hagyó, azt csak mintegy meg  -
haladott korszakként tekintő bolgár, csehszlovák és jugoszláv alkotmányok -
kal szemben e két alaptörvény viszonylag részletezőbb, nevesítve említettek
meg kiemelkedőnek tartott eseményeket, s óvatos megfogalmazásban, de utal -
tak a nemzeti jellegre, nemzeti hagyományokra. 

A lengyel alkotmány több évszázadra tekintett vissza, amikor is a jelen
Lengyel Népköztársaságát a „lengyel nép legnemesebb, haladó hagyományai”-
nak folytatójaként határozta meg. A távolabbi múltból konkrétan megem -
lítették Lengyelország felosztását, „nemzeti rabságát”, melybe „a porosz, oszt -
rák és orosz rabló gyarmatosítók döntötték”. Az idegen elnyomók ellen foly -
tatott harc mellett felidézték a belső küzdelmet is, amelyet a nép „a lengyel
tőkések és földbirtokosok kizsákmányolásának megszüntetéséért folytatott”.
A közelebbi múlt, a XX. század történetéből viszont csak a lengyel népnek a
második világháborúban folytatott küzdelmét („kérlelhetetlen, hősi harc”) tar -
tották említésre méltónak,22 a két világháború közötti korszakra semmilyen
formában nem tettek utalást. 

A lengyel alkotmány mellett a magyar alkotmány az, amely részletezőbb, bár
az egy 1919-es Tanácsköztársaság kivételével nem nevesítették az eseménye -
ket. Általános jelleggel, s kissé burkoltan, tompítottan, a kor frazeológiájának
is megfelelve, de egyáltalán megemlékeztek az évezredes múltról, említést
tettek a nemzeti létről, a nép nemzeti egységéről. 23 A törvényjavaslat ország -

19 681-ben a Makedóniában megszerveződött szláv törzsek Asparuch Kán vezetésével vereséget
mértek a Bizánci Birodalomra, amely ezután elismerte a bolgár állam létét. 

20 Kovács: Az európai népi demokráciák… 118. o. és 133. o.
21 Uo. 190. o. 
22 Uo. 321. o.
23 „Népünk … számtalan megpróbáltatás közepette védte és őrizte nemzeti létünket.” „A magyar

nép nemzeti egységbe tömörülve, a szocializmus teljes felépítésén munkálkodik.” A Magyar
Népköztársaság alkotmánya.

67



gyűlési vitáját áttekintve, képet kaphatunk arról, hogy az óvatos, de a korban
merésznek számító fogalmazás mögött milyen konkrétumokat értett, érthe -
tett a politi kai elit. Természetesen e felszólalásokban is adóztak a Szovjetunió
dicsőséges szerepének, de megemlékeztek a magyar történelem eseményeiről,
személyi sé geiről is. Kádár János hozzászólásában már nemcsak Kossuth-ot,
Rákóczit, Petőfit, Dózsát és Táncsicsot sorolta fel, de beemelte a nagy törté -
nelmi sze mélyiségek közé „államalkotó István királyt”, Széchenyit is.24

Egészen egy értelmű volt Darvas József hozzászólása, amelyben azt ecsetelte,
hogy miért nagy fontosságú a nép ezeréves nemzetfenntartó szerepére tett
módosítás. Szavai szerint: „emberi közösség, népi,  nemzeti közösség nem él -
het és nem fejlődhet egészséges önbecsülés nélkül… A nemzeti önbecsüléshez
tartozik az is, mit tart a maga múltjáról, mit volt hagyományairól. A nemzeti
önismeret egy nép morálja… az önismerethez hozzátartozik a szüntelen új -
jáértéke lés…de nem jelenti és nem jelentheti egész történelmi múltunk elve -
tését, megtagadását.”25

E gondolatok, melyeket az alkotmányba az 1972. április 26-án elfogadott
módosítással iktattak be, lényeges eltérést jelentettek az 1949 óta hatályos
alkotmány bevezetőjéhez képest. Az ekkor elfogadott törvény egy bekezdésnyi
bevezetője – az itt is hivatkozott 1919. évi szocialista forradalom mellett – a
múltból csak a második világháborút említette meg, ami megnyitotta a „dol -
gozó nép előtt a demokratikus fejlődés útját”. E bevezetőben azonban a legna -
gyobb hangsúlyt (az egy bekezdésnyi szövegben háromszor is megemlített)
„nagy Szovjetunió” kapta, amelynek „fegyveres ereje felszabadította orszá gun -
kat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népel -
lenes államhatalmát”, s amely „önzetlen támogatást” nyújtott a háború ban el -
pusztult ország újjáépítéséhez, és segítségével megtörtént a szocializ mus alap-
jainak lerakása. A Szovjetuniónak Magyarország 1945 utáni történelmében
játszott szerepének pozitív értékelését az 1972-es alkotmánymódosítás lénye -
gileg nem érintette.26

A Szovjetunió szerepeltetése nem csak a magyar alkotmánynak volt jellem -
zője. A közelmúlt eseményei közül a második világháborút, mintegy határkő -
ként kezelve, valamennyi alkotmányban megemlítették, összefüggésbe hozták
a Szovjetunió harcával, megörökítve a preambulumokban a szovjet felszaba -
dító háború emlékét.

Láttuk, hogy Bulgária Népköztársaság alkotmánya az 1944-gyel kezdődő új
korszakra, mintegy az új államalapítás évszámára tekintett, amikor is „a Bol -
gár Kommunista Párt vezetésével és a felszabadító Szovjet Hadsereg döntő
segítségével… a munkásosztály, dolgozó parasztok és népi értelmiség által
kivívott szocialista forradalom 1944. évi szeptember kilencedikei történelmi
győzelme” bekövetkezett.27 A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmá -
nya az 1945-ös évet szintén egy új korszak nyitányának tekintette, amikor is
„a hős szovjet hadsereg” felszabadította a „dolgozó népet” „a fasiszta megszál -
lás igája alól”, s amely ettől kezdve „felszabadult államát” népi demokráciaként 

24 Az országgyűlés 8. ülése. 1972. április 19-én. Országgyűlési Értesítő. 568. o. 
25 Uo. 584. o. 
26 „Történelmünknek új korszaka kezdődött, amikor a Szovjetunió… felszabadította hazánkat a

fasizmus elnyomása alól…A dolgozó nép a Szovjetunió baráti támogatásával újjáépítette… az
országot.”

27 Kovács: Az európai népi demokráciák… 89. o.
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építi tovább, „Csehszlovákia Kommunista Pártja, a munkásosztály… élcsapa -
ta” vezetésével. 

A csehszlovák alkotmány preambulumában megemlítették a Nagy Októberi
Szocialista Forradalmat is, mint olyan eseményt, amelyre példaként tekint -
hettek.28

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság esetében a második világ -
háború szintén vízválasztó eseményként jelent meg, amelyben „Jugoszlávia
munkásai és parasztjai, valamint minden nemzetének és nemzetiségének
haladó tagja a Népfelszabadító háborúban és a szocialista forradalomban ví -
vott harcukkal megdöntötték a kizsákmányoláson, politikai elnyomáson és
nemzeti jogegyenlőtlenségen alapuló régi osztályrendszert”.29 Itt viszont, több
okból is, nem tettek említést a Szovjetunióról: sem az 1940-es évek végétől
kiéleződött, s az alkotmányozás (1974) idején is még inkább távolságtartónak
tekinthető kétoldalú kapcsolatok miatt, sem pedig a tényleges történelmi
események okán, a jugoszláv partizánmozgalom sikere miatt nem volt miért
hálásnak lenni a Szovjetuniónak a felszabadításért. 

A történelmi események ismeretében ugyancsak érthető az a szűkszavúság,
amellyel a lengyel alkotmányban felidézték a második világháborút, s ben ne a
Szovjetunió szerepét. Ezt, mint a lengyel nép „kérlelhetetlen, hősi harcá”-val
egyenrangú küzdelmet említették meg, s az ország felszabadítása helyett
arról írtak, hogy „a Szovjetuniónak a fasizmuson aratott történelmi győzelme
felszabadította a lengyel földet…”.30

A vizsgált öt országnak a szocialista korszak utolsó harmadában hatályban
volt alkotmányok preambulumainak történelmi tartalmú részeit áttekintve
megállapíthatjuk, hogy valamennyi tartalmazott utalást a múlt bizonyos
elemeire: ritkábban konkrét eseményeket, tényeket idéztek,  gyakoribb volt
viszont a múltnak mint egységes, homogén képződménynek az átfogó értéke -
lése. Egységesek az alaptörvények annyiban, hogy mind az ország, az állam
vagy nemzet saját múltjának szűkszavú hivatkozásait, mind az értékelő
aspektust áthatotta a kor uralkodó ideológiájának megfelelő, osztályharcos
szemlélet. S mindegyiknek elmaradhatatlan részét képezte a szocialista világ -
rendszer vezető hatalmára, a Szovjetunióra történő hivatkozás.

Az 1980–1990-es évek fordulóján, az 1990-es évek elején a szocialista világ -
rendszer felbomlásával a kelet-közép-európai országokban ismét lényeges át -
alakuláson ment keresztül a politikai, gazdasági, társadalmi szféra. E válto -
zások az alkotmányok újrakodifikálását, vagy minden pontra kiterjedő, ra -
dikális módosítását, azaz lényegét tekintve új alkotmány létrehozását idézték
elő.31 Az ekkor újraszabályozott alaptörvényekben nemcsak megváltozott a pre-

28 Uo. 118. o. A NOSZF nemcsak Csehszlovákia alkotmányában kapott helyet, megemlítette az
Albán Szocialista Népköztársaság alkotmánya is, mint olyan eseményt, amelynek „győzelme és
a kommunista eszmék terjedése… döntő fordulatot hoztak az albán nép történelmében”.

29 Kovács: Az európai népi demokráciák… 190. o.
30 Uo. 321. o. 
31 Bulgáriában 1991. július 12-én fogadták el az új alkotmányt, Csehországban 1992 decembe -

rében, Szlovákiában ugyanezen év szeptemberében, Horvátországban 1990. decemberben, Szlo -
véniában 1991decemberében fogadták el az új alkotmányt. Lengyelországban 1992-ben fogad -
tak el alkotmánytörvényt, ideiglenes jelleggel, az új alkotmány megalkotásáig, melyre 1997.
májusában került sor. Magyarországon az 1989. október 23-án elfogadott alkotmánymódosí -
tással (1989. évi XXXI. törvény) került be az új preambulum.
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ambulumok tartalma, hanem a korábbi alkotmányokhoz viszonyítva, a szer -
kezeti elemeik között arányeltolódások, vagy éppen új elemek feltűnése is
megfigyelhető. Néhány esetben, s ide tartoznak Horvátország, Szlovákia, s
bizonyos mértékig Lengyelország alkotmányai, bőséges tartalommal idéztek a
történelmi múlt elemeiből, míg a többi államnál a bevezetőben háttérbe ke -
rült, vagy teljesen el is maradt a hivatkozás a történeti elemekre, s ezzel
párhuzamosan hangsúlyosabbá vált az alkotmányozást vezérlő célok, értékek
megemlítése. 

Mindenünnen eltűntek a Szovjetuniónak az adott ország történelme számá -
ra is meghatározó jellegű szerepére történő utalások. Ezzel párhuzamosan, ha
csak röviden is, de – lényegében a magyar alaptörvény kivételével – minden
alkotmány esetében utaltak a történelmi múltra, néhol a több száz éves múlt -
nak valamely, az államiság történelme szempontjából meghatározó elemére,
vagy a nemzetfejlődés során kiemelkedő szerepet játszott eseményre, esetleg
személyre. A közelmúltra is találni hivatkozást, a rendszerváltozást a lengyel
és közvetetten a magyar alkotmány idézte meg korszakhatárként. A lengyel
alaptörvény az ország („Szülőföld”) 1989-ben történt újjáalakulásáról írt, mint
olyan sorsfordulóról, amely lehetővé tette, hogy a továbbiakban „szuverén és
demokratikus alapokra” helyezzék az országot.32 A magyar alkotmányban az
utalás a békés politikai átmenetre fogható fel ilyen elemnek.33 Ennél jóval
erőteljesebben utalt a közvetlen előzményekre a szlovén alkotmány beveze -
tője. Az alaptörvény a függetlenedés okát részletezve nyújtott negatív értéke -
lést a korábbi szövetségi államról, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságról, amely
sértette a jogállamiság, a nemzeti jogok, s a föderalizmus elveit.34 Ugyancsak
megemlékezett a függetlenséget és szuverenitást lehetővé tevő változásokról a
horvát alkotmány, „a kommunista rendszer európai felszámolását és a nem -
zet közi rend megváltozását” a „történelem fordulópont”-jaként értékelve.35

Bulgária Köztársaság alkotmánya tág teret szentelt azoknak a jogelveknek,
jogi és filozófiai értékeknek, amelyeket az alkotmányozás során szem előtt
tartottak („az általános emberi értékek: a szabadság, a béke, a humanizmus,
az egyenlőség, az igazságosság és a tolerancia”), s a részletesebb kifejtést
mellőzve, csak egyetlen félmondattal („őrizzük Bulgária nemzeti és állami egy-
ségét”) utaltak a hosszabb ideje fennálló állami és nemzeti létre.36

Ennél valamivel nagyobb figyelmet szentelt a múlt egyes elemeinek a Cseh
Köztársaság alkotmánya. Preambulumában, „az önálló cseh állam megújulá -
sa” kapcsán hivatkoztak arra, hogy „a Cseh Korona országainak ősi államisá -
gához és a csehszlovák államiság valamennyi jó hagyományához” hűen járnak
el. S bizonyos mértékig szintén a történelmi múltra utalt a preambulum, ami -
kor az alkotmányozó hatalomról szólva külön nevesítették Cseh-, Morvaorszá -
got és Sziléziát. Ezen túl viszont nem említettek semmiféle történelmi ele -

32 Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban (szerk. Trócsányi László–Badó Attila). KJK–KER -
SZÖV, Budapest, 2005. 523. o.

33 Halász Iván–Schweitzer Gábor: Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti jelképek helye a ma -
gyar alkotmányos rendszerben. Kalligram, Pozsony, 2010. 140. o. Miként a szerzők is utalnak
rá, ez a kitétel legalább annyira tekinthető célnak, mint történeti narratívának. 

34 Kelet-Európa új alkotmányai (szerk. Tóth Károly). JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkot -
mányjogi Tanszéke, [Szeged], 1997. 330. o.

35 Uo. 140. o. 
36 Uo. 61. o.
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met, konkrétan nem utaltak sem a két világháború közötti Csehszlovák Köz -
tár saságra, sem az 1945 utáni Csehszlovákiára, megelégedtek azzal, hogy ezt
az alkotmány tanulmányozója tetszése szerint beleértheti az általánosabb
jelleggel megfogalmazott „jó hagyományok”-at idéző szókapcsolatba.37

A cseh alkotmányhoz képest a közelmúltból egyetlen elemet sem talált em -
lítésre, s megőrzésre méltónak, viszont annál bővebben szólt a távoli múltról a
másik utódállam, a Szlovák Köztársaság alkotmányának preambuluma. Az
alkotmányozást végző szlovák nemzet emlékezett „elődei politikai és kultu -
rális hagyatékára, a nemzeti létért és az önálló államiságért folytatott harcok
évszázados tapasztalataira, Cirill és Metód szellemi hagyatékának és a Nagy -
morva Birodalom történelmi örökségé”-re, mint olyan előzményekre, amelyek
vezették az alkotmányozás folyamatában.38 A nemzetté válás folyamatának
hangsúlyozása, a kulturális jellegű örökség, a Cirill és Metód hagyomány mel -
lett a nehezen értelmezhető nagymorva hagyományok felemlítése39 inkább a
történelmi legitimációt szolgáló elemnek tekinthető. 

A vizsgált országok közül a Horvát Köztársaság alkotmánya szentelte a leg -
nagyobb figyelmet a történeti elemeknek, preambuluma a leghosszabb, s a leg -
több konkrét elemet tartalmazza. A törvényalkotó a történelmi múlt vissza -
idé zését olyannyira hangsúlyosnak ítélte, hogy külön – Történeti alapok – cím
alatt egy egész fejezetet illesztett az alkotmány elejére. E bevezetőt az ál lami
és nemzeti lét ezeréves folytonosságának kimondásával indították: „a hor vát
nép ezeréves nemzeti és állami létét történelmi fejlődés során külön böző ál -
lamformákban újra és újra megerősítette, fenntartotta a horvát nép történel -
mi jogán alapuló államnak az eszméjét…”.40 Majd tételesen felsorol ták azokat
az államokat, amelyben a horvát nép élt, kezdve a VII. században alapított
horvát fejedelemséggel, folytatva a Horvát Királysággal, a horvát–magyar
perszonálunióval, majd a két világháború közötti korszakon keresztül a ju -
goszláv szövetségi államban keretében fennállott Horvát Szocialista Köz -
társasággal zárva a sort.

Érdekes ellentétet mutat a horvát alkotmánnyal szemben egy másik jugo -
szláv utódállam, Szlovénia alkotmánya. Ebben csak a közvetlen múltra (a
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságra) utaltak vissza, amellyel szem-
ben Szlovénia Köztársaság definiálta teljes jelenbeli, s legalább részleges múlt -
beli önállóságát („a Szlovén Köztársaság már az eddigi hatályban levő alkot -
mányos rendszer alapján is állam volt, ám a Jugoszláv Szövetségi Köztársa -
ságban szuverén jogainak csak egy részét valósította meg”).41

A Lengyel Köztársaság esetében az 1992 áprilisi  ideiglenes alkotmányos
törvény nem tartalmazott preambulumot,42 ám az 1997 májusában elfogadott
alkotmány elé viszonylag hosszú bevezető szakaszt illesztettek. Ebben a tör -
vényalkotó megemlékezett mind az állami múltról („az Első és Második Köz -
társaság legjobb hagyományairól”), mind a tágabb értelemben felfogott („ezer-

37 Halász–Schweitzer: i. m. 134–135. o. 
38 Kelet-Európa új alkotmányai: i. m. 302. o. 
39 Halász–Schweitzer: i. m. 136–137. o. 
40 Kelet-Európa új alkotmányai: i. m. 139. o. 
41 Uo. 330. o. 
42 Uo. 186. o. Pontosabban szólva preambulumot tartalmazott, de az – a magyar, rendszerváltó al -

kotmány preambulumához hasonlóan szűkre szabva – a szabályozás ideiglenes jellegét hang -
súlyozta.
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 éves örökség”) nemzeti múlt elemeiről („hálás szívvel őseinek; munkájukért, a
függetlenség eléréséért nagy áldozatokkal folytatott küzdelmükért, a nemzet
keresztény hagyományaiban és egyetemes emberi értékekben megnyilvánuló
kulturális gyökereinkért”).43

A magyar alkotmány 1989. október 23-án elfogadott módosítása értelmében
a preambulum lényegesen lerövidült, s benne néhány általános jogelven („a
többpártrendszert, a parlamenti demokráciát, a szociális piacgazdaságot meg -
valósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítésére…”), s a rend -
szerváltozásra tett, fentebb említett halvány utaláson túl semmiféle történeti
elemet nem helyeztek el. E szűkszavúság indoka részben abban található,
hogy a magyar alkotmány időben a legkorábbi: 1989-ben, közvetlenül a rend -
szerváltás során szabályozták újra az állami kereteket, s módosította a pream -
bulumot is. Egy másik lehetséges – s ezzel összefüggő – magyarázat a történeti
elemek mellőzését az alkotmányozás legitimációs deficitjével indokolja.44

A rendszerváltozás után elfogadott alkotmányok preambulumait áttekintve
megállapíthatjuk, hogy – a magyar alkotmány kivételével – valamennyi vizs -
gált esetben szerepelt a történeti narratíva. Különbség tehető azonban terje -
delmük, s a bennük felidézett történeti tények jellege és időbelisége alapján. A
horvát és szlovák alkotmányok, az állami és nemzeti identitás elemeit keresve
a legtávolabbi múltba nyúltak vissza, abból konkrétumokat, vagy éppen sok -
féleképp értelmezhető motívumokat kiemelve. Ezzel szemben helyezhető el a
szlovén alkotmány, amely megelégedett azzal, hogy a közvetlen közeli és vál -
lalhatatlan múlttól elhatárolódjon. A cseh és lengyel alkotmány preambulu -
mai ban tényszerűen megemlítették azokat a korábbi állami formációkat, ame -
lyek hagyományait a jelen számára is mérvadónak tekintették, míg a bolgár
alkotmányban konkrét meghatározás nélkül utaltak az állam és nemzet folya -
matos létére. E kategóriák alapján megerősíthető az a következtetés,45 hogy
azok az országok éltek az alkotmányokban a történeti elemek hangsúlyos sze -
repeltetésével, amelyek a múltban nem rendelkeztek önálló államisággal, vagy
rendelkeztek ugyan, de szuverenitásuk több évszázadra csorbult.

A szocialista korszak alkotmányaiban szereplő történeti elemek a megálla -
pított különbségek ellenére is uniformizáltak. Szerepeltetésüket egy kizáró -
lagos ideológia diktálta, amelynek értékrendszerében a nemzeti sajátosságok,
a nemzettel kapcsolatba hozható motívumok a sokadik helyet foglalhatták el.
A kívánatosnak azt tartották, hogy e ténylegesen meglévő különbségeket a
leg minimálisabbra szorítsák. A már említett moszkvai konferencia megfogal -
ma zása szerint „az egész szocialista rendszer érdekei harmonikusan egybeol -
vad nak a nemzeti érdekekkel”.46

A rendszerváltozást követően elfogadott alkotmányoknak a nemzeti sajátos sá -
gokkal kapcsolatos szabályai e felfogásra történő reakcióként is felfoghatók. En -
nek keretében szabályozták újra a nemzeti szimbólumokat, és illesztettek a pream-
bulumokba a nemzeti és állami múltra s hagyományokra utaló eleme ket. A beveze -
tők történelmi elemei különböző felfogást, eltérő történelemszemléletet tükröznek.

43 Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban: i.m. 523. o.
44 Sulyok–Trócsányi: i. m. 93. o.
45 Halász–Schweitzer: i. m. 130. o. A szerzők a visegrádi országok alkotmányait vizsgálva állapít -

ják meg, hogy elsősorban azon államok iktattak be alaptörvényeikbe történeti bevezetőt, ame -
lyek a rendszerváltás idején nyerték vissza, vagy szerezték meg önállóságukat.

46 A békéért… i. m. 40.  o.
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A két, eltérő korszak alkotmányainak preambulumait elemezve megállapít -
hat juk, hogy a történeti narratíva szerepe nem tekinthető formálisnak. Egy jól
megválasztott bevezető kétségtelenül alkalmas lehet arra, hogy az alaptör -
vényt ünnepélyessé és méltóságteljessé tegye,47 s kifejezésre juttassa az ál -
lamalkotó közösséget összefűző, különböző értékek közül a történeti érté -
keket. 

A fő kérdés azonban nem az, hogy van-e történeti elem a bevezetőkben, ha -
nem hogy szerepeltetése esetén milyen körből merítenek: a történeti múlt ese -
ményeiből, vagy a rájuk vonatkozó nézetekből. S akár az előbbiből, akár a má -
sodikból választanak, a választást mindig az alkotmányozó politikai ha talom
értékrendszere határozza meg.

47 Sulyok–Trócsányi: i. m. 93. o.
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Gyermekek jogai 
az Európa Tanács dokumentumaiban

KAZUSKA MELINDA
II. évf. nappali tagozatos doktorandusz

ME–ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék

1. Bevezető

A gyermekek jogainak biztosítása és védelme nemzetközi szinten a XX. szá -
zad elején jelent meg elsősorban a problémás területeken, így például a gyer -
mek kereskedelem vagy a gyermekmunka területén.1 Az alapvető jogok, így a
gyermekek jogainak védelmének is egyik fontos terepe világméretű szin ten az
ENSZ, míg európai szinten az Európa Tanács, mely 1949-ben jött létre, és amely
Alapszabályzatában is rögzítette, hogy az „Európa Tanács vala mennyi tagálla -
ma elismeri a jog uralmának elvét és azt az elvet, hogy a jog hatósága alá tartozó
minden személy részesül az emberi jogokban és az alap vető szabadságokban”.

Tanulmányom elsődleges célja, hogy bemutassam az Európa Tanács égisze
alatt elfogadott azon nemzetközi dokumentumokat, amelyeknek tárgya a gyer -
mek jogainak biztosítása és védelme. Ezt megelőzően azonban kiegészítésként
szólnom kell pár szót az ENSZ égisze alatt 1989-ben elfogadott Gyermekek
jogairól szóló Egyezményről, amely az első olyan kötelező erejű dokumentum,
amely átfogóan rendelkezik a gyermek alapvető jogairól. Mai napig ez a leg -
szélesebb körben támogatott nemzetközi egyezmény, amelyet gyakorlatilag a
világ valamennyi állama aláírt. Ezzel magyarázható az Európa Tanács azon
célkitűzése is, hogy minél hatékonyabban igyekszik elősegíteni a Gyermekek
jogairól szóló Egyezmény megfelelő végrehajtását.

Dolgozatom első részében az Európa Tanács átfogó emberi jogi egyezményét
szeretném górcső alá venni, abból a szempontból, hogy mely rendelkezések
bírnak relevanciával a gyermekeket illetően. A második szerkezeti egységben
kifejezetten a gyermek jogait érintő európa tanácsi egyezményeket szeretném
bemutatni. Az utolsó részben pedig néhány ajánlásról és a legfrissebb akció -
programról szólnék.

2. Az Európa Tanács emberi jogi egyezményei

Az Európa Tanács három legfontosabb dokumentuma: az Emberi Jogok
Európai Egyezménye, az Európai Szociális Karta és a Kínzás tilalmáról szóló
európai egyezmény. Annak ellenére, hogy egyik sem kizárólagosan a gyer -
mekkel foglalkozó egyezmény, ettől függetlenül rájuk is ugyanúgy alkalma -
zandó, hiszen az egyezményeknek alanya a gyermek is. A továbbiakban ezen
dokumentumok gyermekre vonatkozó rendelkezéseit szeretném röviden be -
mu tatni, elsősorban azokat, amelyek kizárólag őket érintik.

1 Például A leánykereskedés elnyomása tárgyában 1904. május 18-án megkötött nemzetközi
egyezmény, illetve A mezőgazdasági munkában alkalmazható gyermekek legalacsonyabb élet -
korának megállapításáról szóló nemzetközi egyezmény (1921).
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2.1. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye

Az Egyezmény a polgári és politikai jogokat deklarálja. Forradalmi jellege
azonban a jogok köré felépített végrehajtási és védelmi mechanizmusban ölt
testet, hiszen az egyezményben meghatározott jogok sérelme esetén eljáró
nemzetközi szervek a tagállamokra kötelező erejű döntéseket hoznak. Más -
részt a dokumentum lehetővé tette, hogy az egyének is panasszal élhessenek a
létrehozott nemzetközi fórum előtt.2

Az okmány – akárcsak az ENSZ égisze alatt született emberi jogi egyezmé -
nyek – nem foglalkozik külön a gyermekek jogaival, csak egyetlen helyen em-
líti meg kifejezetten a kiskorúakat. Ez azonban nem jelenti és jelentheti azt,
hogy rájuk nem lehet, vagy nem kell alkalmazni az Egyezmény cikkelyeit. Az
okmány ugyanis jogalanyiságuknál fogva ugyanolyan védelmet biztosít a szá-
mukra, mint bármely más embernek. Ezt mutatja az is, hogy az Egyezmény
nem írja elő a nemzeti jog szerinti cselekvőképességet a panasz benyújtásához,
így azt a kiskorúak is benyújthatják.

Az Egyezmény rendelkezéseit a téma szempontjából két nagy csoportra oszt -
hatjuk: az egyikbe azok a jogok tartozhatnak, amelyek kifejezetten a gyer-
mekre vonatkoznak, míg a másik körbe azokat sorolhatjuk, amelyek kiemel -
kedő jelentőséggel bírnak a kiskorúak szempontjából. Mint említettem, az
Egyezményben csak egyetlen kifejezett utalást találunk a kiskorúakra nézve.
Ez pedig az 5. cikk 1. bekezdésének d) pontja, mely meghatározza, hogy „a kis -
korú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján nevelési felügyelet céljából
vagy törvényes őrizetben tartása az illetékes hatóság elé állítás céljából” lehet-
séges. A cikk megsértése miatt több eljárás is indult az Emberi Jogok Európai
Bírósága előtt, de az ügyek száma viszonylag kevés. A Bíróság elé került ese -
tekből kitűnik, hogy az idézett pontban meghatározott célok fenn állását a Bíró -
ság szigorúan vizsgálja, és nem enged meg e tekintetben kiterjesztő értelme -
zést.3 Ezt figyelhetjük meg például a Bouamar kontra Belgium ügyben is,
mely szerint Bouamarral szemben 1980-ban a fiatalkorúak bírósága különféle
ideiglenes intézkedéseket hozott: kilenc esetben helyezték fogdába, minden al-
kalommal legfeljebb 15 napra. Ennek szükségességét azzal magyarázták,
hogy lehetetlen olyan intézetet vagy magánszemélyt találni, amely vagy aki
hajlandó lett volna azonnal fogadni a kiskorút. Az elhelyezését tovább nehe -
zítette a kiskorú veszélyes magatartása is. A vád Belgium ellen az volt, hogy
többször is fogva tartották a deviáns fiatalkorút anélkül, hogy vele szemben
bármilyen vádat emeltek volna. A Bíróság végül amiatt marasztalta el Belgiu -
mot, hogy az elhelyezési intézkedések hiábavaló egymásra halmozása nem
irányulhatott semmilyen nevelési cél elérésére.4

Kifejezetten a gyermekeket érintő cikkek között kell megemlítenem az első
kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét, amely az oktatáshoz való jogot biztosítja. Az
oktatáshoz való jog biztosítása igen korán megjelent a Bíróság gyakorlatában
is. Az első ilyen ügyek között szerepelt a „belga nyelvi ügy”, amelyben a kérel -
mező belga szülők több mint 800 kiskorú érdekében fordultak a Bírósághoz. A
szülők azért éltek beadvánnyal, mert a lakóhelyükön a belga kormány nem
 szervezett francia nyelvű oktatást, vagy ha volt, akkor az nem volt kielégítő.
2 Mavi Viktor: Az Európa Tanács és az emberi jogok. Budapest, 1993. 32. o.
3 Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. Budapest, 2005. 165. o.
4 Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata. Budapest, 1999. 65–67.o.
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Továbbá a kormány egy 1963-ban hozott törvény alapján megtagadta az olyan
iskolák támogatását, ahol francia nyelvű oktatás is folyt és nem ismerte el az
ilyen intézmények által kibocsátott okleveleket sem. A Bíróság az eljárás
végén megállapította az anyanyelven történő oktatáshoz való jog megsértését
és hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű intézkedés megvalósítja a diszkriminá-
ciót is.5

Az oktatáshoz való jogra más szempontból is nagy hangsúlyt fektet az
Európa Tanács. Fontosnak tartja abból a szempontból is, hogy ez az egyik te -
repe annak, hogy a gyermek alapvető ismeretet és információt kapjon az em-
beri jogi normákról és a védelmük rendszeréről. Emiatt helytelennek tartja,
hogy a tantervek középpontjában a gyermekek munkaerőpiacra való felkészí -
tése áll, ahelyett hogy az önálló életvitelhez szükséges képességeiket fejlesz -
tenék és az érdekérvényesítés formáit sajátíttatnák el velük.6

A jogok második csoportjába – ahogy azt fentebb is említettem – azok a jogok
tartoznak, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a gyermekek szempontjából.
Ezek közül néhány: az élethez való jog (2. cikk); a kínzás tilalma (3. cikk); a
rabszolgaság és kényszermunka tilalma (4. cikk); a szabadsághoz és bizton-
sághoz való jog (5. cikk), a magán és családi élet védelme (8. cikk), valamint
közvetetten idetartozik a házasságkötéshez és családalapításhoz való jog (12.
cikk). E cikkekkel kapcsolatban is számos beadvány került már a Bíróság elé,
amelynek érintettje a gyermek volt. A 3. cikkel összefüggésben a Bíróság első-
sorban a kiskorúak testi fenyítésével kapcsolatos problémákkal foglalkozott.
Ebben a körben elsősorban az Egyesült Királyság ellen indultak eljárások,
melynek oka a tradicionális brit oktatási rendszerben keresendő. A számos
eljárásnak is köszönhetően a nyolcvanas évek közepére végleg betiltották a
brit iskolákban a testi fenyítés alkalmazásának lehetőségét.7

Leginkább a gyermekeket érintő cikk az Egyezmény 8. cikke, amely a ma -
gán- és családi élet védelméről rendelkezik. Ennek értelmében „mindenkinek
joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben
tartsák. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott olyan
estetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nem -
zetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, za -
vargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök vé -
delme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szük-
séges.”8 Az Egyezmény alkalmazásától kezdve komoly problémát jelentett a
cikk értelmezése, hogy milyen életviszonyok tartoznak a magán- és családi
élet fogalmi körébe. A Bíróság értelmezési gyakorlatában a magánélet igen
tág területet ölel fel, amelynek pontos definíciója nem adható meg. A Bíróság
szerint a magán- és családi élet felöleli a személy mind erkölcsi, mind fizikai
integritását, amibe az a jog is beletartozik, hogy a saját életét élje, bárminemű
külső megfigyelés vagy más beavatkozás nélkül, továbbá személyiségét sza -
badon kiteljesíthesse.9 A gyermekeket érintően olyan kérdéskörök tartoznak

5 Berger: i. m. 515–520. o.
6 Thomas Hammarberg előadásai a gyermeki jogokról és a gyermekek erőszakkal szembeni

védelméhez való jogáról, In: ÁJOB projektfüzetek. Gyermekjogi projekt (szerk. Kovács Ágota
Orsolya). 2010/1, 9. o.

7 Grád: i. m. 129. o.
8 Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikk. (Kihirdetve az 1993. évi XXXI. törvénnyel.)
9 Grád: i. m. 372. o.
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ide, mint a gyermekelhelyezés és gyermektartás, a gyermekkel történő kap -
csolattartás, az állami nevelés és örökbefogadás, az apaság és a származás-
megállapítás, valamint a házasságban vagy házasságon kívül született gyer-
mekek jogállása.

2.2. Az Európai Szociális Karta

Míg az Emberi Jogok Európai Egyezménye a polgári és politikai jogokat dek -
larálja, addig az Európai Szociális Karta célja a gazdasági és szociális jogok
minél szélesebb körben való biztosítása. A Karta 1961-es aláírása óta több mó-
dosításon is átesett, így az eredetit 1996-ra felváltotta a Módosított Európai
Szociális Karta10 (a továbbiakban Karta), amely a legfontosabb olyan európai
egyezmény, amely biztosítani igyekszik a gyermek jogait és szociális bizton-
ságát. Mindezt kétféleképpen teszi: egyrészt olyan jogok biztosításával, amely -
nek különleges jelentősége van a gyermekek szempontjából is, másrészt rögzít
kizárólag gyermekeket megillető jogokat.11 Röviden összefoglalva a Karta ide
vonatkozó rendelkezéseit, az alábbiakat emelhetjük ki. Közvetetten ugyan, de
érinti a gyermeket a dolgozó nők, különösen az állapotos nők védelme a mun -
kajog területén, amelynek keretében előírja például, hogy a dolgozó nőnek a
gyermek születése előtt és után összesen legalább 14 hét szabadságot kell biz-
tosítani.12 Mint a legtöbb nemzetközi egyezmény, a Karta is rendelkezik a
diszkrimináció tilalmáról: egyrészt nem tesz különbséget a családok védelme
során az egyes családmodellek között, másrészt tiltja a gyermekek közötti
mindenféle megkülönböztetést, elsősorban azon az alapon, hogy házasságban
vagy házasságon kívül születtek-e. Rögzíti a bármiféle kizsákmányolással szem -
beni védelmüket, valamint védelmüket az erőszakkal, a fizikai és a lelki dur-
vasággal szemben.

A Karta a II. rész 7. cikkében részletes rendelkezéseket tartalmaz a gyer-
mekek és fiatalok munkavállalásával kapcsolatban. Olyan állami kötelezettsé -
geket találunk itt, mint például a munkavállalás legalsó korhatárának a gyer-
mek 15. életévében történő rögzítése, feltéve, hogy a gyermek alkalmazása
egészségére, erkölcsére vagy oktatására veszélytelen és könnyű munkára tör -
ténik. Mindemellett előírja a tisztességes bér és egyéb juttatások nyújtását, az
éjszakai munka tilalmát, a rendszeres orvosi felülvizsgálatot bizonyos munka -
körökben. E cikknek a fontosságát mutatja az is, hogy a II. részben meghatá -
rozott azon 9 rendelkezés körébe tartozik, amelyek közül legalább hatot ma -
gára nézve kötelezőnek kell elismernie egy államnak.

A Karta 17. cikke rendelkezik a gyermekek és a fiatalok szociális, jogi és gaz-
dasági védelméhez való jogukról, amelynek körében a következő területekre
helyezi a hangsúlyt az Európa Tanács a vizsgálata során: az anyaság és az
apaság megállapításához szükséges eljárás, házasságon kívül született gyer-
mekek ellátására szolgáló megoldások, valamint az ilyen gyermek nevelőszü -
lőkhöz, gondviselőhöz, törvényesítéshez és örökléshez való joga, árvák nevelő -

10 Magyarország 2009. április 20-án ratifikálta.
11 Környei Ágnes: A gyermekjogok biztosítását célzó nemzetközi kötelezettségvállalások Európa

országaiban. In: Acta Humana, 2009/1–2. sz. 110. o.
12 Módosított Európai Szociális Karta, 8. cikk.
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szülői rendszere, hajléktalan gyermekek védelme, az örökbefogadással kap -
csolatos kérdések, a fiatalkorú bűnelkövetők kezelése stb.13

A Karta kiemelt területként kezeli a gyermekek oktatását, oktatáshoz való
jogukat, amelynek keretén belül megköveteli az ingyenes alapfokú- és közép-
fokú oktatáshoz való jog, és a hozzáférhető, hatékony oktatás biztosítását.
Ezen túlmenően felhívja a figyelmet a pályaválasztáshoz szükséges tanács -
adásra, a szakképzéshez való jogra, az egyetemi oktatásban való részvételre.
Az oktatáshoz, az iskolához kapcsolódóan szól az egészségügyi oktatás szük-
ségességéről, amelyre a tananyag részeként, annak keretében kellene kitér -
ni.14 A Karta továbbá figyelmet fordít a bevándorló munkásokat és családjukat
megillető védelemre is.15 Találunk még rendelkezést a gyermekek és a fiatalko-
rúak büntetőjogi felelősségre vonásával kapcsolatosan, melynek keretében elő -
írja, hogy a felelősségre vonásnak a gyermek életkorához kell igazodnia.

Végrehajtási mechanizmusát tekintve a Karta nem hozott létre olyan szigo -
rú ellenőrzési rendszert, mint az Emberi Jogok Európai Egyezménye. Csupán
jelentéstételi kötelezettséget ír elő, amely a kiegészítő jegyzőkönyvekre is al-
kalmazandó. Az államok meghatározott időközönként benyújtott jelentéseit
pedig az Európa Tanács különböző szervei vizsgálják meg.

3. Kifejezetten a gyermekek jogait érintő európai egyezmények

Az általános, mindenkire kiterjedő emberi jogi egyezmények mellett speciá -
lis, kifejezetten gyermekeket érintő nemzetközi szerződések is születtek az
Európa Tanács keretében. A következőekben az időbeli sorrendet megtartva
szeretnék ezekről pár szót ejteni.

Az első kifejezetten gyermekeket érintő egyezmény elfogadására 1967-ben
került sor. Ez volt A gyermekek örökbefogadásáról szóló európai egyezmény,
melynek elsődleges célja az aláíró államok belső jogának összehangolása volt.
Az egyezmény foglalkozik az örökbefogadás feltételeivel és típusaival, rendel -
kezik a gyermek állampolgárságáról és a nevéről örökbefogadás esetén. Az
elmúlt évtizedek változásai – például az azonos nemű párok hivatalos együtt -
élésének elfogadása, – szükségessé tették az egyezmény felülvizsgálatát, ame -
lyet 2002-től szorgalmazott az Európa Tanács. E vizsgálat eredményeként ke -
rült elfogadásra 2008-ban egy új egyezmény a gyermekek örökbefogadásáról,
amely a korábbi dokumentum számos rendelkezését aktualizálta. Így például
kiterjesztette az örökbefogadók körét a heteroszexuális kapcsolatban házassá -
gon kívül élőkre, a regisztrált partnerségben élőkre, amennyiben ezt az adott
ország elismeri, illetve az egyedülállókra is. Továbbá az egyes államok saját
hatáskörébe utalja az azonos nemű stabil kapcsolatban élőkre való kiterjesz -
tés lehetőségét.16 Hazánk az 1967-es egyezményt nem, a 2008-ban elfogadott
egyezményt pedig 2010. november 29-én írta alá.

A következő gyermekeket érintő egyezmény aláírására 1975-ben került sor
és a házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetét igyekezett rendezni.
13 Lenia Samuel: Alapvető szociális jogok. Az Európai Szociális Karta esetjoga. Európa Tanács,

Strasbourg, 1997. 204. o.
14 Környei: i. m. 111. o.
15 Módosított Európai Szociális Karta, 19. cikk.
16 Környei: i.m. 113. o.
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Elsődleges célja annak elfogadtatása volt, hogy a házasságon kívül született
gyermeknek ugyanolyan státusa van, mint a házasságban születettnek. Az
egyezményt jelenleg 22 állam ratifikálta, Magyarország azonban nincs kö -
zöttük.17

A gyermekek feletti felügyeleti joggal kapcsolatos határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint a gyermek felügyeletének visszaállításáról szóló
európai egyezményt 1980. május 20-án fogadták el, Magyarország a 2004. évi
LXVIII. törvénnyel ratifikálta. Az egyezmény az 1. cikkében határozza meg,
hogy ki tekinthető gyermeknek, azaz kikre terjed ki az egyezmény hatálya.
Ennek értelmében gyermeknek minősül „állampolgárságára tekintet nélkül
az a személy, aki 16. életévét még nem töltötte be, és a szokásos tartózkodási
helye szerinti jog, az állampolgársága szerinti állam joga vagy a megkeresett
állam belső joga szerint még nem jogosult arra, hogy tartózkodási helyét maga
határozza meg”. Ez eltér az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményben
foglaltaktól, hiszen az, a 18 éven aluliakat tekinti gyermeknek bizonyos kivé -
telektől eltekintve. Mindemellett még a preambulumában rögzíti, hogy a gyer -
mek érdeke és jóléte mindent megelőző szempont, valamint kiemelt figyelmet
kell fordítani azon esetekre, amikor a gyermeket jogellenesen viszik valamely
országhatáron túlra.

Időrendben a következő egyezmény szorosan kapcsolódik az ENSZ gyerme -
kek jogairól szóló dokumentumához. Az ENSZ gyermekjogi egyezmény 1989-es
elfogadását követően ugyanis felmerült a gondolat az Európa Tanács Parla -
menti Közgyűlésén, hogy annak hatékonysága, érvényesítése érdekében szük -
sé ges lenne egy európai szintű dokumentum elfogadása. Ennek az elhatáro -
zásnak az eredményeként született meg 1996-ban az Európai egyezmény a
gyermekek jogainak gyakorlásáról, amely mintegy kiegészíti a Gyermekek
jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Mindezt úgy teszi, hogy amíg az ENSZ doku -
mentum a gyermekek alapvető jogait rögzíti, addig az Európa Tanács kereté -
ben született egyezmény az eljárásjogi szabályokat határozza meg. Az egyez -
mény tehát eljárási jogokkal ruházza fel a gyermekeket és igyekszik ezt szá -
mukra biztosítani. Az egyezmény – akárcsak az ENSZ gyermekjogi egyez -
mény – meghatározza a gyermek fogalmát: a 18. életévét betöltött személyt
tekinti gyermeknek. Nem tartalmazza ugyanakkor azt a kivételt, amit az
ENSZ-egyezmény, hogy nem tekinti gyermeknek azt, aki „a reá irányadó jog -
szabályok értelmében nagykorúságát már korábban betöltötte”.18 A doku -
mentum pontosan rögzíti a gyermekek eljárási jogait, így például a tájékoz -
tatáshoz való jogot, a meghallgatáshoz való jogot, a képviselethez való jogot. A
jogok fontosságát hangsúlyozva, a gyermeket megillető jogosultságokat az
eljáró hatóságok részéről kötelezettségként is megfogalmazza. Rögzíti továbbá
azt is, hogy az eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala során a gyermek
érdekeit kell szem előtt tartani és azt minél hamarabb be kell fejezni, illetve a
gyermek súlyos veszélyhelyzete esetén az eljárást hivatalból kell megindítani.
A 13. cikkben pedig a viták megoldása és elkerülése érdekében a mediáció
szükségességét emeli ki.19 Az egyezmény egy állandó bizottságot is felállított,

17 http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=085&CM=8&DF=29/07/2
010&CL=ENG (2011. 01. 06.)

18 Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 1. cikk (Kihirdetve az 1991. évi LXIV. törvénnyel).
19 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm (2011. 01. 05.)
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amely segíti a részes államokat az ENSZ gyermekjogi egyezmény értelmezé -
sében és megvalósításában, mindezt pedig ajánlások formájában teszi. Érde -
kessége az egyezménynek, hogy kevés tagállam ratifikálta, ellentétben az
ENSZ-egyezménnyel. Magyarország 2010. november 29-én írta alá, az egyez -
mény ratifikálása azonban még nem történt meg.

A gyermekek kapcsolattartására vonatkozó egyezmény elfogadására 2003 má-
jusában került sor. Az egyezmény létrejöttének elsődleges oka a mobilizáció
volt. Ennek tükrében rögzíti, hogy a gyermeknek és a szülőnek joga van a
kapcsolattartásra mind az államhatáron belül, mind az államhatárokon túl.
Az egyezmény értelmezése az Emberi Jogi Bíróság esetjogának megfelelően
történik, így a kapcsolattartás alatt nemcsak a szigorúan vett szülő – gyermek
kapcsolat értendő, hanem a gyermeknek más felnőttekkel való kapcsolattar -
tását is magában foglalja, például a gyermek és a nagyszülők közötti kapcso -
latot. Az egyezmény elsősorban általános alapelvek, megfelelő óvintézkedések
megfogalmazására törekszik, így biztosítva a kapcsolattartás zavartalansá -
gát.20 Jelenleg a dokumentumot hat állam ratifikálta a 17 aláíró állam közül,21

hazánk a dolgozat megírásáig nem csatlakozott az egyezményhez.
Akárcsak az ENSZ, az Európa Tanács is kiemelt figyelmet fordít az em -

berkereskedelemre, a prostitúcióra és a pornográfiára, illetve azok megakadá -
lyo zására. Így számos egyezmény és ajánlás született e tárgykörökben is.
Ilyen például a 2007-ben aláírásra megnyitott egyezmény a gyermekeknek a
szexuális kizsákmányolással és durva bánásmóddal szembeni védelméről22,
vagy a gyermekeket is érintő emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyez -
mény (2005), valamint a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény (2001).
Az utóbb említett egyezmény 9. cikke az aláíró államok kötelezettségeként
határozza meg a gyermekpornográfia megakadályozását. Az egyezmény meg -
határozza a kiskorú fogalmát is, melynek főszabály szerint a 18. életévét be
nem töltött személy minősül. Az egyezmény rendelkezései szerint ettől a kor -
határtól az egyes államok eltérhetnek és alacsonyabb életkort is meghatároz -
hatnak, de ez nem lehet kevesebb a 16. életévnél.23

4. Az Európa Tanács gyermekek jogait érintő egyéb tevékenysége

4.1. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermek jogainak biztosítása érdekében

Az Európa Tanács nemcsak kötelező erejű nemzetközi egyezmények kidol -
gozásával igyekszik biztosítani a gyermeki jogokat, hanem különböző, nem
kötelező erejű jogi aktusok elfogadásával is. Jelen fejezetben néhány ilyen,
gyermeket érintő ajánlást szeretnék kiemelni egyes hangsúlyos problémák
köré rendezve.

20 Somfai Balázs: Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga. HVG–ORAC, Budapest, 2009. 23. o.
21 http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=192&CM=8&DF=03/08/2

010&CL=ENG (2011. 01. 05.)
22 Magyarország 2010. november 29-én csatlakozott az egyezményhez.
23 Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezmény, 9. cikk. (Kihirdetve a 2004. évi LXXIX. tör -

vénnyel).
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Az Európa Tanács több dokumentumában24 is szorgalmazza, hogy minden
államban létre kellene hozni külön gyermekjogi biztosokat, akiknek elsődle -
ges feladata lenne tájékoztatást adni a gyermekek jogairól, tanácsot adni a
szülőknek és a gyermekeknek, valamint szükség esetén beavatkozni az ügye -
ikbe és fellépni a nevükben.

Az Európa Tanács nagy hangsúlyt fektet a gyermek mindenféle kizsákmá -
nyolással, erőszakkal szembeni védelmére, – ahogy azt a fentebb említett nem -
zetközi egyezményekből is láthatjuk. Az e tárgykörben született ajánlások
közül érdemes kiemelni az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1666
(2004) számú ajánlását a gyermekek testi fenyítésének európai szintű tilal -
máról.25 Az Európai Szociális Kartából és az Emberi Jogok Európai Egyez -
ményéből fakadóan a testi fenyítés sérti a gyermek emberi méltósághoz és
testi épséghez fűződő jogait. Ennek megakadályozása érdekében hangsúlyoz -
za, hogy nemzeti szinten szükséges olyan jogszabályok elfogadása, amely meg -
tiltja a gyermekek testi fenyítését családon belül és más területeken. Kiemel -
hető még az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1778. (2007) számú aján-
lása a Gyermekáldozatok: az erőszak, kizsákmányolás és a durva bánásmód
minden formájának kiirtásáról. A gyermekbántalmazáson belül az Európa
Tanács kiemelt figyelmet fordít a gyermekek elleni szexuális erőszak és ki -
zsákmányolás kérdésére. Ennek érdekében jött létre – a Miniszteri Bizottság
(2001) 16. számú, a gyermekek szexuális kizsákmányolás elleni ajánlásának
megfelelően – 2002 és 2005 között a gyermekek szexuális kizsákmányolása
elleni védelmével foglalkozó szakértői csoport (PC–S–ES), amelynek elsődle -
ges feladata volt, hogy figyelemmel kísérje az egyes tagállamokban a nemzet -
közi dokumentumokban lefektetett kötelezettségek végrehajtását, új ajánlá -
sok és programok előkészítése.

Az Európa Tanács számos ajánlásában foglalkozott a hátrányos, illetve spe -
ciális helyzetben lévő gyermekekkel, gondolok itt például a szülői gondoskodás
nélkül felnövő, a fogyatékos gyerekekre26, a bevándorló családok gyermekeire,
valamint a fiatalkorú bűnelkövetőkre. A szülői gondoskodást mellőző gyerme -
kek védelme érdekében került elfogadásra a Parlamenti Közgyűlés 1698.
(2005) számú ajánlása az intézetben élő gyermekek jogairól. Az ajánlás fel -
adatként határozza meg az intézetben nyújtott oktatás és ellátás minőségének
javítását, a nem megfelelő intézetek bezárását, illetve hogy a gyermeket úgy
kell a családnál elhelyezni, hogy az jobb alternatívát jelentsen számára, mint
az intézeti nevelés. A célok elérése eszközeként különböző kormányközi együtt-
működési programok kidolgozását, valamint olyan nemzeti szervek felállítá -
sát szorgalmazza, amelyek ellátják az intézetek feletti felügyeletet és illetéke -
sek tanácsadásra is.27 A fiatalkori bűnözés kezelésének új módszereiről és a fia -
talkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatás szerepéről szóló ajánlást
2003. szeptember 23-án fogadta el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága.28

24 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1121. (1990) számú a gyermekek jogairól szóló
ajánlása; Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1286. (1996) számú a gyermekügy
európai stratégiájáról szóló ajánlása.

25 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1666.htm#_ftn1#_ft
n1 (2011. 01. 05.)

26 L. az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (2010)2. számú ajánlása.
27 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21373&articleID=42460&ctag=articlelist&iid=1

(2011. 01. 05.)
28 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (2003) 20. számú ajánlása.
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Az ajánlás 2. pontja szerint olyan igazságszolgáltatási rendszert kell kidol -
gozni, amely egy fiatalkori bűnözés megelőzését szolgáló szélesebb, közösségi
alapú stratégia része, ami figyelembe veszi a szélesebb családi, iskolai, la kó -
helyi és kortárscsoporti összefüggéseket, amelyeken belül a bűnelkövetés elő -
fordul.

Az Európa Tanács több dokumentumában is felhívja a tagállamokat arra,
hogy biztosítsa a gyermekek részvételét a különböző fórumokon.29 E körben
kell kiemelnem az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1864. (2009) szá -
mú ajánlását a gyermekek őket érintő kérdésekben való részvételének a támo -
gatásáról, amely a 4. pontjában rögzíti, hogyha gyermeket érintő határozatot
hoznak, akkor megfelelően figyelembe kell venni az adott gyermek vélemé -
nyét, kívánságait és érzéseit, illetve kellő tekintettel kell lenni a gyermek
korára és érettségi fokára. Tagállami kötelezettségként emeli ki, hogy a lehető
legnagyobb jogi védelmet kell biztosítani a gyermekek részvételi jogához, ezt
elsősorban a nemzeti alkotmányokban és egyéb gyermeket érintő jogszabály -
ban szükséges rögzíteni. Ez az ajánlás is kiemeli a gyermekjogi ombudsman
intézménye létrehozásának szükségességét.

4.2. Akcióprogramok a gyermek jogainak védelme érdekében

Az Európa Tanács nemcsak kötelező erejű nemzetközi egyezményekkel, aján-
lásokkal, hanem különböző programokkal, stratégiákkal is igyekszik biztosí -
tani és védeni a gyermeki jogokat. Terjedelmi korlátok miatt csak a jelenleg
is folyamatban lévő programot szeretném bemutatni. Ez pedig az „Építsük
Európát a gyermekkel a gyermekekért” elnevezésű eredetileg három évre ter -
vezett keretprogram és stratégia, amelyet 2005-ben fogadtak el. A program
alapvetően két területre koncentrált: az egyik a gyermekek jogainak érvénye -
sí tése és megjelenítése, a másik a gyermekek elleni erőszakkal szembeni küz -
delem.30 A gyermekekkel szembeni erőszak visszaszorítása és megelőzése ke -
retében külön figyelmet fordítanak a gyermekbarát szakszolgáltatások kiala -
kí tására, a korai feltárásra és a jelzőrendszer kiépítésére, a családok támo -
gatására, a hatóságok segítésére és képzésére. A program különleges hang -
súlyt fektet az olyan oktatásra, nevelésre, amelyek az erőszakmentes kultúra
kialakítását segítik elő. A cselekvési terv egyébként az ENSZ által elkészített
gyermekek elleni erőszakról szóló tanulmánnyal szoros összhangban került
kidolgozásra.

A stratégia célkitűzései a következők voltak: (1) azon nemzeti és nemzetközi
folyamatok megerősítése, amelyek elősegítik a gyermekek jogainak érvénye -
sü lését. (Ennek megvalósítása érdekében került például felülvizsgálatra az
1967-es gyermekek örökbefogadásáról szóló európai egyezmény.) (2) A tag -
államok szorgalmazása arra, hogy hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki.
(3) Új területek központba helyezése, például a kiszolgáltatott helyzetben lévő
gyermekek védelmének megerősítése. (4) Nemzeti szinten nehezen kezelhető

29 L. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (2004) 13. számú ajánlása a fiatalok helyi és re -
gionális közéletben való részvételéről; Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (2005) 5. számú
ajánlása a gyermekek felelős részvétele az információ és a kommunikáció modern világában.

30 http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/BriefDescription/Default_en.asp (2010. 07. 25.).
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problémák – gyermekkereskedelem, prostitúció, számítógépes bűnözés – haté -
kony nemzetközi szinten történő szabályozása.31 A program megvalósításában
az Európa Tanács 47 országa vett részt.

A svéd elnökség ideje alatt, 2008-ban az Európa Tanács a program folyta -
tása mellett döntött, és elfogadták a 2009 és 2011 közötti időszakra vonatkozó,
ún. „Stockholmi stratégiát”, amely kiemelt ügyként kezeli a gyermekek rész -
vételét, a védelmét és az ellátását. A programnak alapvetően két célja van:
egy részt a gyermekek jogai terén született nemzetközi normák végrehajtásá -
nak a támogatása, elősegítése, másrészt a gyermekjogi szempont bevezetése
az Európa Tanács valamennyi politikájába, különösen a demokrácia, a média,
a családügyi politika és az egészség területére. A végső cél ezáltal ugyanis az,
hogy „minden gyerek számára megfelelő életszínvonalat, szociális védelmet, a
legmagasabb színvonalú egészségi ellátást, oktatást, bántalmazás, visszaélés
és kizsákmányolás elleni védelmet, valamint a döntéshozatal során a meg -
hallgatáshoz és a részvételhez való jogot lehessen biztosítani”.32 A stratégia a
következő fő területeken kíván előrelépéseket elérni: (1) a gyermekek igaz -
ságszolgáltatáshoz való hozzáférésének előmozdítása; (2) a gyermekek elleni
erőszak minden formájának felszámolása; (3) a gyermekek részvétele és befo -
lyásuk a társadalomban; (4) a különösen veszélyeztetett gyermekek helyzeté -
nek javítása.33 (1) A gyermekek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének
előmozdítása területén a diszkriminációmentes hozzáférést, a gyermek leg -
jobb érdekeinek a figyelembe vételét, a gyermek véleményének tiszteletben
tartását, valamint a gyermekbarát tájékoztatás kidolgozását határozza meg
elsődleges követelményként. (2) Az Európa Tanács állandó napirendi pontjai
között szerepel a gyermekek elleni erőszak minden formájának felszámolá -
sáért folytatott küzdelem. Ezt bizonyítja a korábban futó akcióprogram, a
„Children and Violence”34 is, amely a „Stockholmi stratégiába” került beépí -
tésre. A gyermekek elleni erőszak kiemelt formájaként kezeli a gyermekek
szexuális kizsákmányolását és a nemi erőszak kérdéskörét, amelyhez kapcso -
lódik egy kampány35 is, ami szorosan kötődik az e tárgyban született nem -
zetközi egyezmény végrehajtásának ellenőrzéséhez. (3) A gyermekek részvé -
tele és befolyásuk a társadalomban elnevezésű célkitűzés alatt a gyermek in -
formációhoz való hozzáférését, a gyermekek emberi jogokkal kapcsolatos ok -
tatását, tudatosságuk növelését, fokozását igyekszik előmozdítani. (4) A prog -
ram rendkívül nagy hangsúlyt fektet a különösen veszélyeztetett gyerme -
kekre, így a szülői gondoskodást nélkülöző (gyermekotthonban, fiatalkorúak
börtönében lévő, a szülők migrációja miatt egyedül maradt gyermekek), a fo -
gyatékossággal élő, valamint a szegénységben élő és a társadalomból kire -
kesztett, illetve mindezen kockázatnak kitett gyermekekre. A célok elérésé -
nek eszközéül nemzetközi egyezmények, ajánlások, irányelvek kidolgozását, a 

31 Thomas Hammarberg előadásai a gyermeki jogokról és a gyermekek erőszakkal szembeni
védelméhez való jogáról, In: ÁJOB projektfüzetek. Gyermekjogi projekt (szerk. Kovács Ágota
Orsolya). 2010/1, 15. o.

32 Herczog Mária (szerk.): Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. Család, Gyermek,
Ifjúság Egyesület, 2009. 495. o.

33 http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/pdf/StrategyProgramme_en.pdf (2011. 01. 09.)
34 http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/violence/Default_en.asp (2011. 01. 09.)
35 Campaign to stop sexual violance against children” Forrás: http://www.coe.int/t/dg3/children/

1in5/default_en.asp (2011. 01. 09.)
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meglévők felülvizsgálatát és végrehajtásuknak hatékony ellenőrzését hatá -
roz za meg. Mindemellett szükségesnek tartja kézikönyvek kidolgozását mind
a gyermekek, mind a felnőttek számára, kommunikációs kampányok, konfe -
renciák szervezését, különböző, a témával kapcsolatos honlapok létrehozását.

A stratégia hatékony megvalósítása érdekében az Európa Tanács igyekszik
együttműködni a kulcsfontosságú nemzetközi szervezetekkel, így például az
Európai Unióval, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, a gyermekjogok védel -
mével foglalkozó európai ombudsmanok hálózatával és a különböző civil szer -
vezetekkel, szakmai hálózatokkal, valamint az üzleti szektorral is (például a
médiával).

5. Összegzés

Tanulmányomban elsődlegesen arra törekedtem, hogy felvázoljam, hogyan
jelentek illetve jelennek meg az Európa Tanács tevékenységében a gyermeki
jogok. A fent írtakból jól látható, hogy az Európa Tanács a gyermekek jogainak
hatékony biztosítása és védelme érdekében számos nemzetközi egyezményt,
részes államoknak szóló ajánlásokat, határozatokat, irányelveket fogalmaz
meg. Mindemellett törekszik hatékony ellenőrzési mechanizmusok felállításá -
ra, szakmai segítség, tájékoztatás nyújtására, programok, kampányok, képzé -
sek, oktatások, konferenciák szervezésére. Továbbá a hatékony védelem érde -
kében számos más nemzetközi szervezettel, így például az ENSZ-szel vagy az
Európai Unióval is együttműködik.
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Az elektronikus sajtójog
strukturális szabályainak változása

egyes alapjogok tükrében
KLEIN TAMÁS

(ELTE ÁJDI – Alkotmányjogi Tanszék)

„Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs...
Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje,

hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?”

1. A sajtószabadság, mint a magyar nemzet szabadságjogokért
folytatott küzdelemének szimbolikus követelése

A mottóban szereplő sorokat az 1848. március 15-i történelmi nap estéjén jegyezte
föl naplójába a magyar szabadságküzdelem lánglelkű költője, Petőfi Sándor.

A magyar alkotmánytörténetnek fontos, s egyik meghatározó eleme, hol
moz  gatója, hol szimbolikus megnyilvánulása a szólás- (véleménynyilvánítás-)
és sajtószabadságért folytatott küzdelem. A márciusi ifjak által megfogalma -
zott 12 pont élén elhelyezett követelés, „kívánjuk a’ sajtó szabadságát, censura
eltörlését” rímel a mottóban írtakra, a véleménynyilvánítás szabadsága, s en -
nek részeként a sajtó útján megvalósuló formája, a sajtószabadság kiemelkedő
jelentőséggel bír az alkotmányos szabadságjogok érvényesülése tekintetében.

1956. október 23-án szintén a követelések élére került a sajtószabadság igé -
nye, az egyetemista ifjúság az „éjjel és nappal, minden hullámhosszon” hazug -
sá got harsogó, „kollektív propagandista” Rádióhoz vonult, ahol a hatalmat
bitorló kisebbség véleménymonopóliuma által irányított intézmény megszál -
lás alóli felszabadulását követelte. A sajtószabadságot az utca szimbolikus
módon vívta ki, a forradalmárok elfoglalták az épületet.

Ez az alkotmánytörténeti nemes tradíció arra kötelezi a törvényhozót, hogy a
kommunikációs jogcsoportba tartozó szabadságjogok mind teljesebb megva ló sulása
érdekében a legszélesebb körű, intézményes garanciákat biztosítsa, a tudományos
közvéleményt pedig arra, hogy a kodifikátor esetleges hibáit, tol lának megbicsaklá -
sát a maga szerény eszközeivel ugyan, de igyekezzék feltár ni, arra a figyelmet felhívni.

2. Az új médiaszabályozás elfogadásának körülményei

Az elmúlt esztendő tavaszán megalakult Országgyűlés kétharmados kor -
mánytöbbsége már a Kabinet megalakulása előtt nagy lendülettel fogott a
közjogi rendszer átalakításához. Egyik első, átfogó szabályozási átalakítás a(z
elektronikus) sajtójog terrénumát érintette.

A szűk fél esztendő alatt lezajlott (elektronikus) sajtójogi kodifikáció jelen -
tősen átrajzolta a honi szabályozás jellemzőit. Az országgyűlés által megsza -
vazott, a köztársasági elnök által kihirdetett, részben pedig már hatályba is
lépett rendelkezések közül tanulmányomat a médiajogi struktúrák jogi sza -
bályozásának, s jelentékeny mértékű megváltoztatásának bemutatására szen-
telem, a módosuló rendelkezéseket alapjogi aspektusból vizsgálva.
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Az intézményi szabályozáson belül elsősorban az új médiafelügyeletre vo -
natkozó, valamint a duális médiarendszer közszolgálati pillérét érintő legfon -
tosabb változásokat és azok alkotmányjogi, alkotmányossági konzekvenciáit
igyekszem feltárni.

Az Országgyűlés a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módo -
sításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvényben1 változtatta meg az addigi struk -
túrákat, s ezt a szervezeti megoldást inkorporálta az immár egységes szerke -
zetű, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló a 2010. évi
törvények sorába 185. sorszámmal felvett jogszabály2 (továbbiakban: Mttv.).

Az Országgyűlés több lépcsőben tárgyalta és fogadta el a médiumok világá -
nak szinte valamennyi elemét újraszabályozni szándékozó joganyagot, amely
a jogalkotási folyamatban tapasztalt esetlegességek miatt néhol koherencia-
deficitet, s fragmentált normaanyagot eredményezett3. E jogalkotási defektust
csak részben orvosolta az egységes szerkezetű kódex elfogadása4.

„Javasoljuk, hogy induljon széles körű vita szakmai és a közvélemény bevo -
násával nyilvánosság jelenlegi szerkezetének és a tömegkommunikáció rend -
szerének reformjáról. Abszurdabb dolgot nehezen lehetne elképzelni a nyilvá -
nosság reformjáról folytatott zártkörű eszmecserénél”.5

Az idézett sorok szerzői nem jelen vizsgálat alá vont jogalkotási folyamat kapcsán
nyilvánítottak véleményt az elektronikus sajtójog átfogó reformjához vezető társa -
dalmi vita széles körű megnyitását sürgetve. A szerzők a rend szer váltás előestéjén,
a pártállami monolit médiastruktúra demokratizálásá nak igényével fogalmazták
meg álláspontjukat, ám azok a mai napig érvényes üzenettel bírnak.

Sajnálatos, de a törvény előkészítése során a törvényhozó elzárta a széles körű
társadalmi, szakmai konzultáció lehetőségét, továbbá azáltal, hogy a ja vaslatokat
a kormány támogatását láthatóan élvező, mégis rendre egyéni képviselői
indítványok formájában terjesztették a Ház elé, a közigazgatási egyeztetést, mint
a jogalkotás fontos szakmai biztosítékát, minőségi szűréjét iktatta ki.

3. A sajtószabadság érvényesülésének egyes, strukturális feltételei
Az első pontban bemutatott nemes alkotmánytörténeti hagyományt folytat -

ta, s foglalta az alkotmányjog értelmezési keretébe a magyar Alkotmány-
1 Magyar Közlöny (továbbiakban: MK.), 2010. augusztus 10. 129. szám. 22 318–22 357. oldalak.
2 MK., 2010. december 31. 202. szám. 31 959–32 070. oldalak.
3 A jogalkotási folyamat egyes állomásait képviselik az alábbi jogforrások: az Alkotmány 2010.

július 6-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módo -
sításáról (MK. 2010. 114. szám, 21 791–21 793. oldalak); 2010. évi CLXIII. Törvény a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról Országgyűlés a 2010. 12.
20. ülésnapon fogadta el (MK. 2010. 197. szám, 30 127. oldal); a médiát és a hírközlést szabályozó
egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény (MK. 2010. 129. szám, 22 319–
22 357. oldalak); a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi
CIV. Törvény (MK. 2010. 170. szám, 23 820–23 826. oldalak).

4 Az állam és jog alapvető értékei című konferencia Alkotmányjogi és Politikatudományi szekció -
ülésén elhangzott előadásom időpontjában kizárólag a jövendő szabályozás egyes részletei kerül -
tek elfogadásra, a jövendő komplex normaanyagnak csupán a kontúrjai látszottak. Az új média -
jogi struktúrákat bevezető törvény azonban már hatályba lépett, s ennek megfelelően megkezd -
ték működésüket az ott meghatározott intézmények is. Jelen tanulmány azonban már a Tör -
vényhozás 2010. dec. 20-i ülésnapján elfogadott, s a joganyagot egységes szerkezetbe foglaló,
kódex jellegű jogforrás szerkezeti vonatkozású rendelkezései alapján íródott. Itt szükséges meg -
jegyezni, hogy a két törvény rendelkezései között eltérés figyelhető meg.

5 Javaslat a sajtónyilvánosság reformjára, Kritika, 1988. október, 30. oldal.
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 bíróság a láthatatlan alkotmány kifejtése során, a műsorszolgáltatási jogot
érintő jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatai alkalmával.

Az új szabályok alkotmányosságának megítéléséhez jó kiindulópontként
kínálkozik az Alkotmánybíróság húszesztendős, a műsorszolgáltatási joggal
kapcsolatosan kialakított töretlen gyakorlata, valamint egyes nemzetközi do -
kumentumok, így az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Ajánlása a mű -
sorszolgáltatási szektort szabályozó hatóságok függetlenségéről és feladatai -
ról, de itt említhetők az EU audiovizuális politikájának alapvonalai is, ám ez
utóbbiakra a szűk terjedelmi korlátokra tekintettel nem térek ki.

Az Alkotmánybíróság már működésének kezdetén több esetben találkozott az
elektronikus sajtó szabályozásának kérdésével, valamint felügyeletének alkotmá -
nyossági problematikájával, elsősorban a véleménynyilvánítási sza bad ságból,
mint anyajogból fakadó sajtószabadság tartalmának kibontása so rán, amelynek
kapcsán elvi éllel jelölte ki a normatív szabályozás alkotmá nyos korlátait.

3.1. A médiafelügyeletre vonatkozó alkotmányossági kritériumok:

Csaknem axiómának tekinthető azon tétel, hogy az elektronikus sajtó vo -
natkozásában, számos specialitására tekintettel másként, szűkebb körben ér -
vényesül a sajtószabadság, mint a nyomtatott sajtó esetén, s, hogy ennek a
korlátozásnak legitim, alkotmányos instrumentuma az állami médiafelügye -
leti szerv intézményesítése6. Az intézményesített állami médiafelügyelet léte
tehát önmagában alkotmányossági kérdést nem vet föl, ám a hatóságra vo -
natkozó strukturális, hatásköri, eljárási stb. részletszabályok már az alkot -
mánybíróság érdeklődésére számot tartó kérdések sorát vethetik fel.

Az AB első ízben a médiafelügyeleti rendszer alkotmányossági kérdéseivel
1992-ben, az 1047/1974 (IX. 18.) Minisztertanácsi határozat alkotmányossá -
gát vizsgáló normakontroll kapcsán foglalkozott, amely a Kormány felügye -
letét intézményesítette az állami műsorszolgáltatók felett. Ekkor az Alkot -
mánybíróság elvi jelentőségű határozatot hozott, amely lényegében a témában
alaphatározatnak tekinthető7.

Határozatában elvi éllel mutatott rá az AB, hogy a műsorszolgáltatási sza -
badság sajátos garanciái ugyan nincsenek eleve meghatározottan sem szerve -
zési megoldásokhoz, sem pedig jogi formákhoz kötve (tehát nincs egyedüliként
üdvözítő szabályozási megoldás), egyúttal azonban hangsúlyozta azt is, hogy
„a véleménynyilvánítási szabadságot a rádió és televízió esetében … jogilag
 rész letesen szabályozott szervezeti megoldásokkal kell biztosítani”.

Az így megalkotott struktúra vizsgálata során „[a] szervezeti megoldások
alkotmányosságát az minősíti, hogy elvileg képesek – e biztosítani a társa -
dalomban meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valóság -
hű kifejezésre jutását, valamint a közérdeklődésre számot tartó eseményekről és
tényekről való elfogulatlan tájékoztatást”8, mint a demokratikus nyilvánosság,

6 Ilyen körülménynek tekinthető a földfelszíni frekvenciák állami tulajdona, a frekvenciaszűkös -
ség – érv, továbbá a véleményformáló hatás fokozott érvényesülése (vö. állam intézményvédelmi
kötelezettsége a plurális közvélemény, demokratikus nyilvánosság megteremtése és fenntartá -
sa), l. erről: 1/2007. (I. 18.) AB határozat III. 3. pont; 46/2007. (VI. 27.) AB határozat III. 1. pont.

7 37/1992. (VI. 10.) AB határozat (továbbiakban: AB hat.).
8 AB hat. II. 3.
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közvélemény létrejöttének elemi feltételét. További alkotmányossági kritéri-
ummá tette a testület azon körülményt is, hogy, „[a] rádió és televízió alkot-
mányos működésének feltételeként a törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszol-
gálati rádióban és televízióban akár az állam szervei, akár egyes társadalmi
csoportok a műsorok tartalmára meghatározó (!) befolyást gyakorolhassanak”.

Ez utóbbit az állami szervektől való függetlenség követelményének is nevez -
hetjük, amely az AB interpretációja szerint „– a műsorok tartalmát illetően – a
törvényhozással és a Kormánnyal szemben egyaránt fennáll. Mindkettő ki van
téve a nyilvános kritikának és a társadalom azon keresztüli ellenőrzésének. Ezért
egyiknek sem lehetnek eszközei a rádióban és televízióban közzétett véle mények
tartalmi befolyásolására. Az Országgyűlés meghatározó tartalmi be folyása a
rádióban és a televízióban éppen úgy alkotmányellenes, mint a Kor mányé”9.

A törvényhozó és a végrehajtó hatalom tekintetében felállított követelményt
az Alkotmánybíróság kiterjesztette az önkormányzatokra, pártokra (!), más
társadalmi szervezetekre és érdekképviseletekre is.

A médiát felügyelő testületi szerv tagjainak rekrutációs körére utalva egy -
értelművé tette az alapjogvédő fórum, hogy a véleménynyilvánítás szabadsá -
gát garantáló sajátos képviselettől idegen, hogy kizárólag vagy meghatáro -
zóan (!) a társadalom politikai képviselete ismétlődjék meg benne, tükröződjék
általa. Továbbá azt is rögzítették a bírák, hogy a pártok konszenzusa, még
kevésbé kizárólag a parlamenti pártok konszenzusa sem alkalmas arra, hogy
alkotmányos garanciát nyújtson a véleményszabadság teljességére.

A Testület határozata alapján, azt tovább gondolva okszerűen juthatunk
arra a megalapozott következtetésre, hogy amennyiben az Országgyűlés (egé -
szének) meghatározó befolyása alkotmányellenes, úgy nem kevésbé ütközik az
alaptörvénybe, ha a parlament valamely többsége, vagy kisebbsége tesz szert
hasonló dominanciára, amelyet igazolni látszik az a tény is, hogy az állami
szervektől való függetlenség követelményét maga az AB hat. terjesztette ki
expressis verbis a politikai pártokra.

Mindezt megerősítette a Testület a 47/1994 (X. 1.) AB határozatában, amely-
ben arról kellett dönteni, hogy alkotmányos-e az MK 1994. évi költségvetése,
amely a Magyar Rádió és a Televízió költségvetési előirányzatát a Miniszter -
elnökség fejezetén belül helyezte el, egyben előirányzat – módosítási jogot
engedetett a Kormány tagjának10.

Majd 1995-ben a fenti elveket (értelemszerűen) kiterjesztette a nemzeti hír -
ügynökségre (Magyar Távirati Iroda) is11.

A jogalkotó bár nem siette el az alkotmánybírósági argumentáció befoga -
dását, mégis végül a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben
(továbbiakban: Rttv.) egy paritásos, a kormány–ellenzéki képviseleti arányo -
kat patikamérlegre helyező, kínosan kiegyensúlyozott rendszert hozott létre,
mind a médiafelügyelet, mind a közszolgálati kontroll tekintetében. A korábbi
szabályozás alkotmányosságának bizonyítékául érdemes felidézni, hogy bár

9 Uo.
10 Konkrét ügyben alkotmányellenesnek mondotta ki az alapjogvédő testület a fenti költségvetési

szabályt, mivel a kifogásolt appropriáció alapján „a Kormány rendelkezési jogot kapott a Magyar
Rádió és a Magyar Televízió közszolgálati feladatai ellátásához szükséges anyagi eszközei felett,
amely az Alkotmánybíróság által megkövetelt garanciák hiányában magában rejti annak lehe -
tőségét, hogy a műsorkínálat tartalmára legalábbis közvetett befolyást gyakorolhasson”.

11 61/1995. (X. 6.) AB határozat.
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az Alkotmánybíróság számos esetben vizsgálta az Rttv. rendelkezéseit, és több
esetben élt a megsemmisítés eszközével, mégis az alapkonstrukció lényegi,
rendszeralkotó elemeit nem kifogásolta.

3.1.1. A média felügyelete az új szabályozásban

Alkotmányossági szempontból az új törvény (Mttv.) talán legforróbb pontja,
egyben origója az új médiahatóság12 függetlenségének, pártatlanságának kér -
dése, lényegében, hogy az új médiahatóság megfelel – e az AB korábban
felállított alkotmányossági mércéjének.

A törvény létrehozta a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságot (továb -
biakban: NMHH), mint konvergált, a normaszöveg meghatározása alapján
„autonóm államigazgatási szervet”, amelynek önálló hatáskörű, jogi személyi -
séggel rendelkező, autonóm testületi szerve – az Országgyűlés által választott
tagokból álló – Médiatanács. A Médiatanács az ORTT jogutódja, hatáskörét
tekintve lényegében megegyezik a jogelőd korábbi hatásköreivel, tagjai meg -
választására vonatkozó eljárási szabályok azonban kétséget ébreszt(h)e(t)nek
az Alkotmánybíróság gyakorlatában kiérlelt elvekhez való konformitását il -
letően.

Az NMHH autonóm jogállásúvá nyilvánítása vonatkozásában okvetlen meg -
említendő, hogy az per definitionem nem felel meg a közigazgatási jogban
ekként ismert formációnak. Állításom verifikálására csupán két körülményre
utalok, a Hatóság élére az elnököt a Miniszterelnök nevezi ki13 (így még pá -
lyázhatna a quasi autonóm státusra), továbbá a frekvenciagazdálkodás és
hírközlés területén részt vesz a Kormány politikájának a végrehajtásában14.

A Médiatanács tekintetében a jogalkotó a törvényben meghatározott auto -
nóm státusnak megfelelően – látszólag – biztosítja a testület személyi, szer -
vezeti, anyagi függetlenségét15, amelyet a korábbi szabályozásból megköze -
lítően szó szerint vett át, megtoldva azzal az appropriációs joggal, hogy jogo -
sult az Országgyűlés által jóváhagyott rá vonatkozó költségvetés kiadási elő -
irányzatai között átcsoportosítást eszközölni. A törvényi rendelkezések azon -
ban kizárólag elvileg képesek biztosítani a befolyásmentes működést, azáltal,
hogy a pártok formális befolyásolási lehetőségét kizárja.

A Tanács tagjainak megválasztására vonatkozó eljárási szabályok azonban
a szokásos törvényi garanciák élét jelentékeny módon tompítani látszanak.

A Médiatanács négy tagját az Országgyűlés választja kilencévi időtartamra
az alábbi eljárási rendben

A tagjelöltekre a parlamenti képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló mandá -
tumarányos jelölőbizottság tesz javaslatot az Országgyűlésnek. Jelölőbizott -
ságba való tagjelölés határidejét az Országgyűlés határozatban állapítja meg.
A bizottság megalakulását nem érinti, ha valamely frakció nem delegál tagot.

12 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa.
13 Mttv. 111. § (3) bek.
14 Mttv. 109. § (2) bek.
15 Mttv. 123. § (1)–(2) bek.: tagjai csak a törvénynek vannak alárendelve, tevékenységük körében

nem utasíthatók, a testület az Országgyűlés felügyelete alatt áll, költségvetését az Országgyű -
lés külön törvényben hagyja jóvá stb.
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A Bizottság első körben egyhangú szavazással jelöl tagokat a Médiatanácsba,
ha ez nem sikeres, a második jelölési fordulóban már elégséges a kétharmados
többség is.

Ha így sem tud jelölteket állítani a jelölőbizottság, úgy mandátuma megszű -
nik, és új bizottságot kell létrehozni.

A sikeres bizottsági jelölést követően a Ház figyelmébe ajánlott tagokat az
Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmados szavazatával választhatja a
Médiatanács tagjává16.

A III.1. pontban ismertetett alkotmánybírósági gyakorlat alapján elmond -
ható, hogy a törvény nem tartalmaz olyan garanciális jellegű rendelkezést,
amely biztosítaná, hogy valamennyi frakció rendelkezhessék képviselettel a
Médiatanácsban, s mi több, annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy a grémium
az ellenzék reprezentánsai nélkül alakulhasson meg.

Így a Testület tagjainak megválasztására vonatkozó eljárási szabályok nem
biztosítják, még azt – az AB által is csupán minimálisként elfogadott – fel -
tételt sem, hogy a médiafelügyeletben legalább a parlamenti pártok által
képviselt társadalmi (vélemény)pluralizmus megjelenjen. A jelölési és válasz -
tási szabályok ugyanis lehetővé teszik, hogy egy megfelelő mértékű szavazati
erővel (2/3) rendelkező többség valamennyi testületi helyet a saját jelöltjeivel
tölthessen be, hiszen – újra hangsúlyozom – nem tartalmaz a törvény biztosí -
tékot arra, hogy a kormánypárti és ellenzéki frakciók azonos számú tagot dele -
gálhassanak, sőt arra sincs garancia, hogy legalább kisebbségben, a par lamenti
mandátumok arányában megjelenjen az ellenzéki képviselet a testü letben.

Nem vet fel közvetlenül alkotmányossági kérdést17 ugyan, mégis említést
érdemel az a szabály, amely a tagok megválasztását minősített többséghez
köti, mivel ezáltal veszélybe kerülhet a felügyelet működőképessége, hiszen a
pártok esetleges konszenzusának hiánya esetén a Testület – lévén nem len -
nének megválasztott tagjai – működésképtelenné válna. Nem tartalmaz olyan
áthidaló rendelkezést a törvény, amely biztosítaná az átmeneti időszakra a
hatósági-felügyeleti hatáskörök gyakorlását, magyarán a műsorszolgáltatási
szektor állami felügyelet nélkül maradna, amely a jogbiztonság jelentékeny
sérelmét okozná. A közjogi hatásköröket – leegyszerűsítve ugyan – éppen az
különbözteti meg a magánjogi jogosultságoktól, hogy azokat gyakorolni kell,
gyakorlásuk nem eshetőleges, hiszen a hatáskörök gyakorlása az államszer -
vezet működésének alapvető feltétele.

Figyelmet érdemel a Médiatanács elnökének alkotmányjogi szempontból szo ká -
sosnak semmi esetre sem nevezhető jogállása, hatásköre, a testületen belü li
helyzete is. Az NMHH élére az elnököt a Miniszterelnök nevezi ki, amely
abban a vonatkozásban nem aggályos, hogy a Hatóság államigazgatási szerv,
amely részt vesz a Kormány frekvenciagazdálkodásra és hírközlésre irányuló
politikájának a végrehajtásában18. A törvény azonban autonóm jog állásúként
definiálja a Hatóságot, s ezzel nehezen fér össze a miniszterelnöki kinevezés19.

16 Mttv. 124. §.
17 „A [választási – K. T.] mechanizmus működtetése során esetlegesen előforduló – és politikai vagy

egyéb okra visszavezethető – nehézségek nem teszik a szabályozást alkotmányellenessé” –
22/1999. (VI. 30.) AB határozat.

18 Mttv. 109. § (2) bek.
19 L. 7. oldal teteje.
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Az NMHH elnöke a miniszterelnök általi kinevezés tényével és időpontjától
a Médiatanács elnökjelöltjévé válik. A testület elnökévé az Országgyűlés vá -
lasztja meg a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával. Működésé -
nek, hatáskörei gyakorlásának jelentős részéhez azonban nem szükséges az
Országgyűlés szentesítő aktusa, mivel annak hiányában is lényegében a dön -
téshozatalban való részvételen kívül gyakorolja hatásköreit, így a tipikus
elnöki jogköröket, rendelkezik döntés előkészítési, ülésvezetési joggal, ame -
lyet tanácskozási jog egészít ki.20

Közismert – szervezetszociológiai – tény, hogy a hatósági eljárásában, első -
sor ban a testületi formában működő hatóságok esetén a döntés előkészítésé -
nek szakasza nagyban determinálja a végleges döntés tartalmát, hiszen az azt
ténylegesen meghozók többnyire azon alternatívák közül fognak (kényszerű -
en) választani, amelyek az előkészítést követően, annak eredményeként elé -
jük kerülnek, vulgárisan formulázva, abból főznek, amilyen alapanyagot kap -
nak. A médiatanács üléseinek összehívása, az ott megtárgyalandó napirend
meghatározása szintén olyan fajsúlyos jogkörnek minősíthető, amelyekkel egy
(Országgyűlés által meg nem választott) elnök tematizálni képes a testület
működését.

A Médiatanács munkájára így – potenciálisan – jelentékeny befolyást képes
gyakorolni egy „miniszterelnöki intendáns”, akit egy kétharmados többségi
konfigurációval nem rendelkező jövőbeli parlament nem emel a testület tagjai
közé.

Annak az esélye, hogy egy leendő elnök országgyűlési megerősítés nélkül
működjön, nem elhanyagolható, hiszen a szükséges kétharmados többséggel
nem rendelkező miniszterelnök általi jelölés esetén, konszenzus hiányában ez
látszik reális szcenáriónak.

Megállapítható tehát, hogy a Médiatanácsban nem biztosított az a (paritá -
sos) képviselet (jogilag részletesen szabályozott szervezeti megoldás), amely a
pártatlan, kiegyensúlyozott működés egyik garanciális eleme lehetne. 

A biztosítékok ilyen hézagos rendszerén pedig álláspontom szerint nem vál -
toztat az a nem vitásan garanciális szabály sem, hogy a Médiatanács döntéseit
– kérelemre – felülvizsgálhatja a bíróság21, különösen annak tükrében, hogy a
bíróság felülvizsgálati joga nem teljes körű. A 46/2007. (VI. 27.) AB határozat
megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmány -
ellenességet idézett elő azzal, hogy nem biztosította, hogy a műsorszolgál -
tatási jogosultságra vonatkozó pályáztatás során érvényesüljön a sajtószabad -
ság, többek között azért, mert nem szabályozta az e körben született jogal -
kalmazói döntés teljes körű, érdemi bírósági felülvizsgálatának lehetőségét.

A pályáztatással összefüggő döntés bírósági felülvizsgálatának korlátozott
volta a sajtószabadság jelentős korlátozását eredményezi, hiszen az elektro -
nikus sajtójogban egyébként is korlátozottan érvényesülő alapítási szabadság
(mint a sajtószabadság szelvényjoga) további szűkítését idézi elő. Az alapítás
szabadsága éppen azáltal érvényesülhet az elektronikus sajtópiacon, hogy

20 Mttv. 125. § 
21 Mttv. 163. § – a értelmében a Médiatanács határozatának felülvizsgálata a közigazgatási ügyek-

ben eljáró bíróságtól kérhető, amely az anyagi és eljárási jogszabálysértés kérdésében közigaz -
gatási perben határoz. A bíróságnak a határozat meghozatala körében kasszációs és revíziós
jogköre egyaránt van.
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olyan törvényi környezetet teremt a jogalkotó, amely biztosítja a szűkös infra -
struktúra adta keretek között a szűkös erőforrás mind demokratikusabb nyil -
vánosságot eredményező disztribúcióját, és ezáltal a mind plurálisabb véle -
ménypiacot.

3.2. Közszolgálati kuratóriumokra vonatkozó alkotmányossági kritériumok

A közszolgálati tömegtájékoztatási eszközök közalapítványainak kezelő szer -
veiként működő kuratóriumok tagjainak jelölésének, a testületek összetéte lének
egyes jelentékeny alkotmányos kérdéseivel 1999-ben foglalkozott az Al kotmány -
bíróság22. Határozatában az alkotmányosság őreként aposztrofált gré  mium arra
kereste a választ, melyek azok az alkotmányos (szervezeti) garan ciák, amelyek a
közszolgálati kuratóriumok működésén keresztül a közszol gálati műsorszolgál -
tatók pártatlan, kiegyensúlyozott működését biztosítani ké pesek.

A taláros testület hivatkozva alaphatározatára, ehelyütt is az olyan jogilag
részletesen szabályozott szervezeti megoldásokban látta a véleménynyilvá -
nítás, s belőle fakadóan a sajtószabadság érvényesülésének garanciáját, amely
elvileg képes biztosítani a társadalomban jelenlévő vélemények mind plurá -
lisabb, súlyuknak megfelelő arányos és valósághű kifejezésre juttatását.

Az Rttv. által megvalósított strukturális megoldást jó egy évtizede megnyug -
tatónak találta a Testület az alábbiak szerint:

A Kuratóriumok tagjainak jelölési folyamatában részt vettek, mind a parla -
menti pártok (kormányoldal és ellenzék), mind pedig a különböző civil társa -
dalmi szerveződések, érdekképviseletek, társadalmi szervezetek. Az elnökség
tagjait a parlamentben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai je -
lölték, oly módon, hogy a kormányoldal és ellenzék azonos számú elnökségi
tag gal képviseltette magát az elnökségben. A nagykuratóriumban az elnök -
ségen kívül a civil társadalom is képviselethez jutott, s így alkalmassá vált
annak érdekeit, preferenciáit, szempontjait bekanalizálni a kuratóriumi mű -
ködésbe. A törvény ugyan nem tartalmazott rendelkezést az elnökség tagjai nak
és a civil, delegált kurátorok aránya vonatkozásában, az AB alkotmányos értel -
mezésként meghatározta, hogy „a kuratóriumok delegált kurátorainak számát a
kuratóriumok elnökségei … nem léphetik túl. A túllépés ugyanis az alkotmányos
garanciarendszer megbomlásához vezetne, miután az a szavazati jog gya korlása
során a parlament, illetőleg a politikai pártok túlsúlyát ered ményezné”.

A politikai pártok kuratóriumban való jelenléte nyilvánvalóan a politikai
érdekek becsatornázását is magában hordozza, amely önmagában nem ki -
fogásolható23, hiszen „az Országgyűlés és a pártok befolyásának növekedése a
kuratóriumokon belül alkotmányosan csak akkor kifogásolható, ha ez a növe -
kedés a pártokat a kuratóriumokban meghatározó befolyáshoz juttatná … a
politikai pártok befolyása a médiumokat működtető szervezetekben és a szer -
vezeti döntések meghozatalában az Alkotmány szerint csak meghatározó nem

22 22/1999. (VI. 30.) AB határozatban (továbbiakban: Kabhat.) a testület az Rttv. közszolgálati
kuratóriumokra vonatkozó egyes rendelkezésinek alkotmányosságát végezte el, utólagos nor -
makontroll keretében. Az alkotmányossági vizsgálat alapját az adta, hogy az 1998-as ország -
gyűlési választásokat követően jelentékeny módon átrajzolódó parlamenti paletta és a ku -
ratóriumok tagjai között némi arányeltolódás volt észlelhető.

23 Vö. Alk. 3. § (2) bek: A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánítá sában.
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lehet. A nem meghatározó erejű puszta befolyás azonban a politikai pártok
alkotmányos funkciója gyakorlásának körébe tartozik, így az önmagában nem
alkotmányellenes”24.

A hatásköröket vizsgálva pedig elmondható, hogy az egykor volt elnökség -
nek lényegi döntési kompetenciája nem volt, valamennyi érdemi hatáskört a
törvényhozó a kuratóriumhoz telepített. A politika forrásvidékéről származó,
s így a politikai érdekek megjelenítésére alkalmas elnökségnek kiemelt jogkö -
re nem volt, tagjai szavazati joga a civil kurátorokéval azonos mértékű volt,
vagyis az elnökségen keresztül a pártok a közszolgálati műsorszolgáltatók
mű sorainak tartalmára nézve – legalábbis teoretikusan – nem voltak képesek
közvetlen befolyást gyakorolni.

A frakciók elnökségen belüli arányának vonatkozásában pedig annak a szer -
vezeti megoldásnak tulajdonított garanciális jelentőséget az AB, hogy „az el -
lenzéki és a kormánypárti képviselőcsoportok által jelölt kurátorok azonos lét -
számban legyenek jelen. A törvénynek ez a koncepciója a kormányzati vagy az
ellenzéki oldal esetleges túlsúlyát kívánja megakadályozni az elnökségekben, és
összhangban van az Abh.-ban25 kifejtett azon szemponttal, amely szerint a
közszolgálati rádióban és a televízióban a szervezeti döntések meghozatalára
sem a kormányzatnak, sem az Országgyűlésnek – itt az ellenzéknek – nem lehet
meghatározó befolyása. Ezért rendelkezik az Mtv. [értsd: Rttv. – K. T.] 55. § (5)
bekezdése úgy, hogy az Országgyűlés által a kuratóriumba választható tagok
felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. Min -
den képviselőcsoport legalább egy jelöltjét meg kell választani. E rendelkezés
alkotmányos összefüggése tehát már egészen nyilvánvaló: megakadályozni hi -
va tott mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldal, illetőleg képviselőcsopor -
tok túlsúlyát a kuratóriumi elnökségekben.”26.

Az egyedi döntéstől elvonatkoztatva, az alkotmányossági mércét absztra -
hálva, arra a következtetésre juthatunk, hogy alapvetően garanciális jelentő -
ségű strukturális szabály a kormányoldal–ellenzék reprezentáltságának ki -
egyenlített volta a grémiumban,

Az AB kimondta, hogy a sajtószabadság tekintetében az alkotmányosság
garanciális jelentőségű elve az, hogy a Kuratóriumban a kormány és ellenzéki
frakciók azonos súllyal, létszámmal legyenek jelen. Másfelől egyértelművé tet -
te, hogy a parlamenti frakciókat kizárólagosan leképező kuratóriumi összeté -
tel nem minősíthető alkotmányosnak.

3.2.1. Az új Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma

Az Mttv. által bevezetett Kuratórium27 összetétele az alábbiak szerint ala -
kul: három tagot delegál a kormányoldal, három főt az ellenzék és kettőt a Mé -
diatanács28.
24 22/1999. (VI. 30.) AB határozat.
25 Értsd: 37/1992. (VI. 10.) AB hat.
26 Kabhat. 2.2. pont.
27 Az Mttv. az egyes közszolgálati műsorszolgáltatókat tulajdonló közalapítványokat megszüntet -

te, helyettük létrehozta a Közszolgálati Közalapítványt, amelynek kezelő szerve a kuratórium.
Az eddigiekkel ellentétben tehát egy közalapítvány van, s annak egy kuratóriuma.

28 Mttv. 86. § (1): „Az Országgyűlés a Kuratóriumba egyenkénti szavazással a jelenlevő képviselők
kétharmadának szavazatával hat tagot választ.
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Az AB által korábban felállított alkotmányossági mércének – tekintve, hogy
az alapkonstrukcióban olyan változás nem állott be, amely megkövetelné a
kritériumok revidiálását – több ponton sem felel meg a jelen szabályozás. Az
új közszolgálati kuratóriumban a kormány – ellenzék kiegyenlített erőviszo -
nyai (paritásos képviselet elve) nem biztosított, sőt kódolt az arányeltolódás,
hiszen a három kormánypárti és ugyanennyi ellenzéki tag mellé két tagot
(egyikük a kuratórium elnöke) delegál a Médiatanács, amelyet a fentiekben
kifejtésre kerültek alapján teljesen dominálhat a kormányoldal. Az így meg -
alakuló nyolctagú kuratóriumban könnyen előállhat a kormánypárti túlsúly.
Az így előálló kuratóriumi többség pedig meghatározott mértékű befolyást
képes gyakorolni a műsorok tartalmára.

Azzal a rendelkezéssel, hogy „Nem akadálya a kuratórium megalakulásá -
nak, ha akár a kormányoldal, akár az ellenzék nem állít jelöltet” – a törvény -
hozó ezúttal expressis verbis emelte törvényi szintre a „csonka kuratóriumi”
rendszert.

Elhibázottnak ítélem a törvényi konstrukciót abban a vonatkozásban is,
hogy a kuratóriumi tagok közül kettőt (köztük a kezelő szerv elnökét) a Mé -
diatanács delegál. A médiafelügyelet funkciója és az abból adódó feladatai –
álláspontom szerint – nem egyeztethetők össze azzal, hogy a közszolgálati
műsorszolgáltatók tulajdonosi kezelő szervének személyi összetételére bármi -
ne mű befolyást gyakoroljon.

Az új Közszolgálati Kuratórium lényegében azonos a korábbi elnökséggel
(bár kiegészül a két delegált taggal), vagyis nem felel meg a sokszínű társa -
dalmi képviselet követelményének sem. Az új kuratóriumi rendszer a pártok
meghatározó (kizárólagos) befolyását intézményesíti a közszolgálati műsor -
szolgáltatók műsorainak tartalma vonatkozásában.

3.3. A közszolgálati műsorszolgáltatók vezérigazgatói

A közszolgálati műsorszolgáltatókat működtető részvénytársaságok ügyve -
ze tését vezérigazgatók látják el.29

A vezérigazgatók személyére a Médiatanács elnöke tesz javaslatot a Ta -
nácsnak, s annak egyetértése esetén a személyi javaslatok a tényleges döntési
pozícióban lévő Közszolgálati Kuratórium elé kerülnek.

A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat gyakorló Kuratórium a Média ta -

(2) Az Országgyűlés által a Kuratóriumba választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az
ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. A kormány-, illetve az ellenzéki oldalhoz tartozó képvise -
lőcsoportok egymás között állapodnak meg az adott oldal által jelölhető személyekről.
…
(6) A Kuratórium elnökét és egy további tagját a Médiatanács delegálja kilenc évre.
(8) Nem akadálya a Kuratórium megalakulásának, ha akár a kormánypárti, akár az ellenzéki
oldal nem állít jelöltet, vagy ha nem minden jelölt, illetve az (5) bekezdés alkalmazása során az új
jelölt nem kapja meg a szükséges többséget. Ebben az esetben legalább három tag megválasz -
tásával a Kuratórium megalakul.
…
(10) A Kuratórium tagjait az Országgyűlés kilencévi időtartamra választja. A választott és a
delegált tagok mandátuma azonos időpontban, előbbiek Országgyűlés általi megválasztásának
napjától számított kilenc év eltelte után jár le”.

29 A közszolgálati műsorszolgáltatók vezérigazgatóira irányadó szabályok vonatkoznak a hírszol -
gálat (MTI) vezetőjére is.
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nács által elé terjesztett két jelölt közül választja meg az adott közszolgálati rész -
vénytársaság ügyvezetőjét. A kinevezésről a kuratórium – első alkalommal – ösz -
szes tagjának kétharmados többségével határozhat. Amennyiben a minő sített több-
séget a Kuratórium biztosítani nem tudja, úgy új jelölési eljárást kell lefolytatni,
melynek során tulajdonosi testület a kinevezésről már egyszerű több séggel határoz.30

A választási eljárás szabályai a fentebb ismertetett potenciális kormány -
párti befolyásra tekintettel ismételten az egyoldalú döntéshozatal lehetőségé -
nek veszélyével jár. 

A vezérigazgatói tisztség betöltésével kapcsolatban további súlyos aggály -
ként vethető fel a pályázati rendszer elhagyása. Az új kinevezési rend a
transzparens, egyenlő esélyeket teremtő, objektív szempontok szerint mérle -
ge lő, s mindezeknek a döntés meghozatala során való érvényesülését számon
kérhetővé tevő eljárás lehetőségét kérdőjelezi meg.

A Közszolgálati Kuratóriumnál leírtakhoz hasonlóan, ismételten szükséges -
nek látszik feltenni – mutatis mutandis – az obligát kérdést, hogy a mé -
diafelügyeletet ellátó hatóságnak mely logika mentén biztosítható bármilyen
(de főleg aktív, közreműködő) szerep a közszolgálati intézmények ügyveze -
tésének személyi állományával kapcsolatban. Parciális érvként könnyen be -
látható, hogy a médiahatóság által jelölt, s így nyilvánvalóan preferált vezér -
igazgató döntésének esetleges felülvizsgálata során kérdéses mennyire képes
objektív döntést hozni a felügyelet.

Külön aggályosnak tartom, hogy a jelölési folyamat első actora a Médiata -
nács elnöke, aki akár országgyűlési megerősítés nélkül, miniszterelnöki „meg -
bízottként” gyakorolhat döntő befolyást a közszolgálati tájékoztatási eszközök
vezetőinek személyének kiválasztása során, amellyel áttételesen ugyan, de
befolyásolni képes azok működését, műsorpolitikáját, a műsorok tartalmát.

Összefoglalóan, a tanulmányban kifejtett indokokra tekintettel úgy vélem,
hogy az AB által kidolgozott, a kommunikációs és véleménynyilvánítási sza -
badságra vonatkozó (erga omnes hatályú) egész értelmezési kerettel az új mé -
diaszabályozás szervezeti megoldásai szembetűnő diszkrepanciát mutatnak.
30 Mttv. 102. § (1)–(2) bek.:

(2) bek.: „…A vezérigazgatók jelölése és kinevezése a következő lépések szerinti sorrendben tör ténik:
a) a Médiatanács elnöke valamennyi közszolgálati médiaszolgáltató esetében két vezérigazgató-
jelöltre tesz javaslatot a Médiatanácsnak,
b) ha a Médiatanács elfogadja a jelölteket, azokat a Kuratórium elé terjeszti, hogy válasszon egyet
a jelöltek közül,
c) ha a Médiatanács nem fogadja el a Médiatanács elnöke által javasolt valamelyik jelöltet, akkor
a Médiatanács elnöke új jelöltre tesz javaslatot; a Médiatanács csak akkor tehet javaslatot a
Kuratóriumnak, ha maga két jelöltet elfogadott,
d) a Médiatanács javaslatot tehet a vezérigazgató munkaszerződésének egyes tartalmi elemeire is,
e) az első szavazási körben a Kuratórium összes tagjának – ideértve az elnököt is – kétharmados
többségével dönt a vezérigazgató kinevezéséről,
f) ha a két jelöltből a Médiatanács jelölésétől számított harminc napon belül nem tud két -
harmados többséggel választani a Kuratórium, akkor új jelölési eljárást kell lefolytatni,
g) az új jelölés során közszolgálati médiaszolgáltatónként két új jelöltre kell javaslatot tenni,
h) az új jelölést követő szavazás során a Kuratórium összes tagjának – ideértve az elnököt is –
egyszerű többségével dönt a vezérigazgató kinevezéséről”.
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„Az 1. Csehszlovák Köztársaság 
és az Apostoli szentszék (Vatikán) 

diplomáciai kapcsolatainak alakulása 
(1918–1938)

Vatikán viszonya” – Marmaggi-féle botrány
MALAGYI JÓZSEF

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava
(Páneurópai Főiskola, Jogi Kar, Állam és Jog Elmélet és Történelmének Intézete, 

PhD hallgató)

Az Apostoli Szentszék és Csehszlovák Köztársaság (a továbbiakban „CSSZK”)
diplomáciai kapcsolatai közvetlenül a vatikáni követ, 1923 és 1925 között Prá -
gában a pápai nuncius tisztségben ténykedő Msgr. Francesco Marmaggi távo -
zásával kiváltott válságát két fontos belpolitikai esemény jelezte elő, amelyek
később jelentős hatással voltak a kölcsönös kapcsolatok további fejlődésére.

Közülük az első a szlovák katolikus püspökök pásztorlevele kiadása volt
1924. november 26-án, amely 1924. december végén minden szlovák temp -
lomban felolvasásra került. A levélben a püspökök keményen elítéltek minden
keresztényellenes egyesület tagját és hívét azzal, hogy kifejezetten megne -
vezték az anarchista, nihilista, szocialista, kommunista és szabadkőműves
egyesületeket. A katolikus hívők számára tilos volt részesedni a fenti szerve -
zetek tevékenységén. Egyúttal kikiáltásra került, hogy aki az utasításnak
nem veti magát alá, nincs joga hozzálépni a szentelésekhez és az egyházi te -
metésük is meg lesz tagadva. A pásztorlevél heves reakciót váltott ki ország -
szerte. Zsolnán, Pozsonyban és további szlovák városokban a jelen politikai
pártok hívei heves tüntetéseket folytattak, akik élesen tiltakoztak a levél
ellen. A szociáldemokrata pártok képviselői interpellációt terjesztettek be,
amelyben követelték az egyház különváltását az államtól. Ellenkezőleg, a
szlovák hierarchiával való szolidaritását álláspontjukban 1925 januárjában a
cseh és morva püspökök fejezték ki. A szocialisták ebben a feszült egyház -
ellenes légkörben az Apostoli Szentszéket azzal vádolták, hogy bujtogatta a
pásztorlevél kiadását. Ezért a prágai pápai nuncius és cseh püspökök kérel -
mére K. Kmeťko püspök 1925. január végén a vádra való reakcióként a szlo -
vákiai és kárpátaljai püspökök nevében köznyilatkozatot adott ki a már em -
lített problémás pásztorlevél szándékáról. Kmeťko a kijelentésben kategori -
kusan elutasította azt a vádat, hogy a pásztorlevelet CSSZK-ellenes idegen
hatások ihlették volna. A nyilvánosságot biztosította a püspökök köztársaság -
gal szembeni lojalitásáról és elmagyarázta, hogy a püspököket a pásztorlevél
megírásához nem vezette semmiféle államellenes szándék, kizárólag a hívő
lakosság hite és erkölcse feletti oltalom kötelessége, valamint az állam közös
javának érdeke. A CSSZK kormánya a jelen kijelentést fenntartásokkal elfo -
gadta és ezt követően kijelentést tett, amely leszögezi, hogy a nyilvánosság
felbolygatott szintjét lekezelni csak az egyház és Állam közötti gyakorlati
viszonyelrendezéssel lehet. Végül tehát sikerült elérni a helyzet lenyugtatá -
sát, de az bizonyos, hogy az egész ügy határozottan nem járult hozzá az Apos -
toli Szentszék és CSSZK közötti viszonyok jobbulásához.
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Ebben a légkörben volt 1925 márciusában a parlamentbe előterjesztve a
„vasárnapokról, ünnepekről és emléknapokról" szóló törvény (ún. 65/1925. sz.
ünnepi törvény). A törvénynek minden társadalmi réteg érdekeit kellett volna
figyelembe vennie. Meghagyta a hagyományos katolikus ünnepek többségét
azzal, hogy átvette az akkori Egyházi Törvénykönyvből. A köztársaság em -
léknapjai közé a törvény október 28-át, május 1-jét, Szt. Cirill és Metód napját,
Szt. Vencel napját, de ugyanúgy Husz napját is besorolta, amely jelentőségét a
törvényhez kapcsolódó, a prágai egyetem államosítása és a cseh nemzet fenn -
tartása érdemeiről szóló indokjelentés emelte ki.1 A törvény elfogadása ellen
főleg a Szlovák Nemzeti Párt lépett fel, amely Andrej Hlinka révén a par -
lamentben követelte, hogy Szlovákiában Husz János ünnepe helyett Nepomu -
ki Szt. János ünnepe legyen ünnepelve. A jelen kérdés nem volt sikeres és az
említett ünnepi törvény 1925. március 21-én a parlament által elfogadásra
került. A törvény elfogadása, amely a Husz János ünneplése emléknapja be -
vezetését jelentette a megégetése évfordulóján negatív reakciót idézett elő az
Apostoli Szentszéknél, amely diplomáciai jegyzékkel tiltakozott. Az Apostoli
Szentszék nézete szerint az újonnan elfogadott törvény egyoldalúan („unilate -
raliter”) oldotta meg az egyházi viszonyokat, amelyek kizárólag a CSSZK
kormánya és a Szentszék közötti tárgyalások területébe tartoznak.

Az említett törvény elfogadását megelőző szituáció nagyon bonyolult volt.
Már az 1924-es Karácsony előtt Eduard Beneš külügyminiszter megérkezett
Rómába, hogy elmagyarázza a némely hagyományos katolikus ünnepek törlé -
se és újak bevezetése indokait, hogy így megszüntesse az esetleges félreér -
téseket. Amikor azonban Marmaggi pápai nuncius 1925. július 6-án Husz
János állami ünnepének tiltakozására elhagyja Prágát, két verzió jelenik meg
a Beneš vatikáni látogatása magyarázatára. Beneš miniszter azt állította,
hogy Vatikánban tárgyalt a Husz János ünnepe kérdésben, valamint az 1925
júliusában megtörténendő ünneplésről, és hogy ő maga terjesztett elő konkrét
javaslatokat, amelyekről az Apostoli Szentszék nem nyilatkozott, és ő ez alap -
ján úgy ítélt, hogy az Apostoli Szentszéknek nincs ellevetése. A tárgyalások
tartalmának lefolyásáról szóló más verzió 1925. augusztus 24-én lett nyilvá -
nosságra hozva a Ľ Osservatore Romano napilapban. Az újság cáfolja, hogy
Beneš a látogatásakor Vatikánban tárgyalt volna Husz János ünnepéről és
hogy a jelen ügy megoldását érintő konkrét javaslatokat terjesztett volna elő.
Eduard Beneš külügyminiszter kiutazott Rómába és állítólag követelte, hogy
fogadja az államtitkár, Gasparri bíboros. Az államtitkár a már említett hi -
vatalos vatikáni napilap szerint jelezte, hogy a protokoll megköveteli, hogy
először kérjen fogadást a pápánál. Beneš azonban a diplomatikus ajánlására
nem reagált, és így a vatikáni államtitkár visszautasította a fogadását. Tehát
alacsonyabb szinten valósultak meg a tárgyalások – Beneš miniszter találko -
zott Gasparri bíboros titkárával, Msgr. Borgonginivel. A tárgyalások végén
Msgr. Borgongini megkérdezte Beneš minisztertől, igaz-e, hogy a csehszlovák
kormány törvényesíteni akarja Husz János megégetésének napját állami ün -
nep formájában és egyúttal diplomatikusan megállapította, hogy amennyiben
így lesz, a Szentszék oldaláról ez nagyon nagy befolyással lesz a kölcsönös
kapcsolatok fejleményére. Egyforma figyelmeztetést terjesztett elő Beneš mi -
niszternek Rómából való visszaérkezéskor a pápai nuncius is Prágában.

1 Doležal Josef: Politická cesta českého katolicizmu 1919–1928. Praha, 1928. 26. o.
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Június 30-án, kedden a kormánygyűlésen Jiří Stříbmý miniszter, aki Anto -
nín Švehla távolléte indokával a gyűlést vezette, bejelentette a Husz-ünnep -
ségek tanácsa kérvényét, hogy a köztársasági elnök átvegye az ünnepségek
feletti védnökséget, valamint hogy a miniszterelnök legyen az előkészítő ta -
nács tiszteletbeli tagja. Šrámek miniszter ez ellen óvást emelt, amikor rámu -
tatott arra a tényre, hogy a miniszterelnök ilyen részvétele de jure a Csehszlo -
vák Néppárt minisztereinek képviseletét is jelentené az ünnepségen. Amikor
a kormánygyűlésre megérkezett Švehla miniszterelnök, felszólalásában főleg
arra a tényre utalt, hogy az ünnepségek nincsenek a katolikus egyház, sem an -
nak legmagasabb képviselői ellen irányítva. Heves diszkusszió után szava zás -
sal megállapodtak, hogy a miniszterelnök az említett ünnepségeken csak ma -
gánszemélyként vehet részt és nem az államfői funkciója címből. Július 3-án
pénteken Eduard Beneš külügyminiszter elmagyarázta a pápai nunciusnak
azokat az indokokat, amelyek a kormányt a jelen döntésre ösztönözték. A nun -
cius kérdésére, hogy hivatalos-e a kormány részvétele az ünnepségeken azt
válaszolta, hogy természetesen. A nuncius megállapította, hogy ha ez valóban
megtörténik, el kell hagynia a diplomáciai küldetését Prágában. A helyzet
további negatív kibontakozását még igyekezett megakadályozni Jan Šrámek
miniszter. Miután értesült a Beneš miniszter Mgsr. Marmaggival való július
3-ai tárgyalásáról, meglátogatta a nunciust és igyekezett Švehla miniszter -
elnök megbízása alapján elmagyarázni a miniszterelnök ünnepségeken való
részvételének specifikus formáját, és ezen alkalommal még egyeztetett egy
találkozást a nuncius és a külügyminiszter között július 6-ára. Az események
azonban már mozgásban voltak, és 1925. július 5-én megérkezik a diplomáciai
rendelet Rómából, hogy a nuncius verbális tiltakozással hagyja el Prágát.

1925. július 6-án az Óvárosi téren (Staroměstské náměstí) lefolytak a Husz-
ünnep hivatalos ünnepségei az elnök és miniszterelnök részvételével. Az ösz -
szegyűlt tömeg köztársasági elnököt éljenező spontán reakciója hatására és az
elégtétel érzésétől áthatva is, ami az elnök genfi, Husz meg égetése év -
fordulóján való, 10 év utáni fellépésétől, amely az osztrákellenes ellenállá -
sának kezdetét jelentette, Masaryk elnököt annyira befolyásolták, hogy en -
gedett a diplomáciai tartózkodásából és nyilvánosan kimutatta véleményeit
azzal is, hogy utasítást adott a huszita zászló prágai vár feletti kifüggesz -
tésére.2 Amikor tehát Msgr. Marmaggi meggyőződött az elnök és minisz -
terelnök ünnepségen való részvételéről és az ünnepségek teljes lefolyásáról,
július 6-án este elutazott Prágából.

A nuncius diplomáciai hivatalból való elszólításról szóló hivatalos diplomá -
ciai jegyzéket Eduard Beneš miniszter már július 7-én kedden reggel meg -
kapta. Msgr. Marmaggi bejelenti benne a Szentszék rendelkezése alapján
történő távozását és egyúttal a kormány tudatára hozza, hogy a nunciatúra
ügykezelése Msgr. Aratra lesz bízva chargé d'affaires-i beosztásban.3 CSSZK
kormánynak természetesen nem lehetett nem reagálni a Vatikán diplomáciai
lépései tekintetében. A hallgatás ugyanis a Szentszék diplomáciai tiltakozása
elfogadását jelentette volna és annak akceptálását tárgyi szempontból. A  kor- 
mány reakciójának konkrét kinyilvánulása csehszlovák nagykövet visszavo-

2 Klimek Antonín: Boj o Hrad I. Panevropa, Praha, 1996. 340. o. 
3 Ehrenberger Tomáš: Husův svátek jako príčina diplomatického konfliktu mezi Československem

a Vatikánem. In: Dejiny a současnost, 4/2002. ročník XXIV.
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 nása volt Rómából július 10. és egyúttal dr. Jeleň megbízása, hogy mint chargé
d’affaires vezesse a külképviselet ügyeit. A  megbízása egészen 1928. év elejéig
tartott. A Husz megégetése évfordulójának ünnepsége nagy befolyással volt a
CSSZK belpolitikai és vallásjogi fejlődésére is. A teljes ügy jelentősen támo -
gatta főleg a szocialista pártok eszmei-politikai céljait. A köztársaság elnöke
úgyszintén elfogadta Stříbrný miniszter lemondását, aki az Apostoli Szent -
szék lépései és Beneš miniszter az Apostoli Szentszék iránti politikája elleni
tiltakozásként lépett vissza funkciójából. A kormány túlnyomó része nem kí -
vánta az ügy túlságos fokozását. Július 17. és 18. napján a kormány tárgyalt
az Apostoli Szentszékkel való összetűzésről és a következő hivatalos állás -
pontot fogadta el: „A kormány a pápai nuncius Úr demonstratív távozásával
kapcsolatos eseményfejleményekért nem tehető felelőssé. A pápai nuncius úr
távozásával megsérült az államunk Vatikánnal való viszonya, amelyet a kor -
mány igyekezett korrekten úgy módosítani, hogy ezt harc nélkül megoldani
lehessen. A kormány, amely az egész ügyben teljes jogai és kötelességei sze -
rint jár el, azonban a köztársaság katolikus lakossága érzelmei teljes kímélé -
sével, megvárja az események további fejleményeit. Kívánja a viszály korai
megoldását, valamint az egyházpolitikai kérdések engesztelő és minden hit -
felekezet és egyház iránt igazságos megoldását nálunk. Az  egész ügy elin -
tézését  azonban nem lehet másképp gondolni, minthogy a jövőbeni Husz-ün -
nepségeknél az államunk és Vatikán közt hasonló összetűzés nem keletkez -
het. Ezért a kormánynak a Vatikánnal való tárgyaláshoz szüksége van garan -
ciára, miszerint az állami emléknapnak megállapított Husz napja továbbra is
hatályos törvény általi megoldásnak számít és hogy a nap ünnepsége módjáról
az állam részvételével, mint belpolitikai ügyről, kizárólag és csakis a csehszlo -
vák nép képviselői döntenek.”4 Az enyhe diplomáciai tónus ellenére a kormány
világosan hangoztatta, hogy a Husz-emléknap ünnepségének kérdését tisztán
belpolitikai problémának tekinti és egyúttal elutasítja az Apostoli Szentszék
bármiféle beavatkozását az ügyben. Így a CSSZK és Apostoli Szentszék kap -
cso latában beállt a „patthelyzet". Nem történt meg a diplomáciai kapcsolatok
teljes megszakítása, az általános diplomáciai ügyvitel kezelése folytatódott, de
teljesen megszűntek a kölcsönös tárgyalások mindkét fél számára fontos prob -
lé mákról. A Vatikán a tárgyalások folytatását a Husz emléknap körüli diplo -
máciai konfliktus számára megfelelő megoldásával feltételeztette. Ebben a fe -
szült helyzetben folytak le az ünnepségek az 1926. évben. Az Apostoli Szent -
szék ismét követelte, hogy a Husz ünnepségein ne vegyen részt az elnök, a kor -
mány és sem a parlament képviselői. A jelen követelés azt okozta, hogy az
elkövetkező ünnepségek még ünnepélyesebb módon folytak le a teljes sólyom-
gyülekezet keretén belül a csehszlovák politikai képviselettel Masaryk elnök -
kel az élen. A politikai szónoklatában kijelentette, hogy nincs és nem is lesz
semmiféle erő sem nyomás bármilyen hatalmas, amely eltüntethetné Husz
János, a nemzet legnagyobb hőse híres emlékét és hogy az emléke következe -
tesen óvva lesz. Az ilyen állapotnál nem lehetett feltételezni, hogy a közeljövő-
ben bármilyen pozitív változás következne be a CSSZK és Apostoli Szentszék
közötti diplomáciai kapcsolatokban. Vallásjogi és diplomáciai szempontból az
Apostoli Szentszéknek köszönhetően az 1927. év váratlan fordulatot jelentett
az események fejleményeiben. A CSSZK kormánya pozitívan reagált, elfogad-

4 Doležal: i. m. 29. o.
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ta a párbeszédhez invitáló kezdeményezést és a diplomáciai tárgyalások az év
végén kölcsönösen elfogadható megállapodást hoznak a „Modus vivendi” név
alatti együttélésről, amely 1928. február 2-án lépett hatályba diplomáciai jegy -
zékek cseréjével és ezzel megnyílt a kölcsönös kapcsolatok új fejezete.

1. „Az első Csehszlovák Köztársaság és az Apostoli szentszék 
diplomáciai egyezményei az 1928 és 1938 közötti időszakban” 

– Modus vivendi – együttélési mód

1928. január 20-án a Minisztertanács ülésén a kormány jóváhagyta a Modus
vivendi szövegét. Beneš miniszter úr ezt követően a kormány nevében francia
nyelven kidolgozta 1928. január 29- i dátummal a hivatalos jegyzéket. Ezen
jegyzék a Modus vivendi jóváhagyásáról szóló értesítést tartalmazta, valamint
a Modus vivendi egyeztetett szövegét. A jegyzék befejező részében dr. Beneš
biztosítja a vatikáni államtitkárt, hogy a csehszlovák kormány nagyon elége -
dett a tárgyalások eredményével, hogy mindig is igyekezett biztosítani állam -
polgárainak a szabad hit-, érzelmek és vallási érdekek gyakorlását, és azok
tiszteletben tartását. Két nappal később ez a hivatalos jegyzék a csehszlovák
megbízott által átadásra került az Apostoli Szentszéken Msgr. Pietro Gasparri
bíboros államtitkárnak, aki ezt az aktust 1928. február 2-án viszonozta. Ezen
diplomáciai jegyzékek cseréjével a Modus vivendi hatályba lépett. 

Közelítsük meg most azt, hogy mi volt a Modus vivendi tartalma. A Modus
vivendi hivatalos szövege francia  nyelvű volt és hat cikkelyt tartalmazott,
amelyek az elkészített szöveg eredeti nyolc paragrafusából mint kompromisz -
szumos megoldások kristályosodtak ki, amelyekről 1927. december 7-én és
9-én tárgyalt Kamil Krofta és Francesco Borgongini Duca.5

Az első cikkely a csehszlovák külpolitika nagyon égető kérdését oldotta meg,
mégpedig az egyházmegyék belső rendezését. A cikkely így hangzott: „ A Szent-
szék és a csehszlovák kormány megegyezett abban az alapelvben, hogy a Cseh-
szlovák Köztársaság semmilyen része nem lesz alárendelve olyan megyés -
püspöknek, akinek székhelye a csehszlovák állam határain kívül van, és ugyan-
így semmilyen egyházmegye határa nem lépi át az államhatárokat. A Szent szék
és a csehszlovák kormány új határokban és az egyházmegyék támoga tásában
egyeznek meg. Ezen egyezmény előkészítésére két hónapon belül két, egymástól
független bizottság alakul: az elsőt a Szentszék alakítja meg min den érintett
egyházmegye képviselőiből, a Szentszék prágai képviselőjének elnökletével, a
másodikat a csehszlovák kormány az érintett egyházmegyék képviselőiből és
szakértőkből.” Ebből a cikkből következik tehát, hogy pápai bullával mind az
egyházmegyék államhatárok szerinti belső rendezésére sor kerülhetne, mind
azok új külső határainak meghatározása (külső rendezés). Ennek alapjait a
vegyes bizottságoknak kellene kidolgozni. A második cikkely az egyházi
vagyon kérdést érintette. Így hangzott: „A Csehszlovák Köztársa ságban az
egyházi ingatlan és ingó vagyon kezelése, amelyek jelenleg kény szerigazgatás -
sal vannak biztosítva, ideiglenes egészen az előző cikkelyben érintett egyezmé -
nyig, és egy bizottságra van bízva az érintett területen működő püspöki kar

5 Halas František Xavér: Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svaté -
ho stolce, České země a Vatikán. ČDK, Brno, 2004. 554. o.
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elnökletével.” Ez a cikkely tehát azt a kényszerigazgatást érintette, amely
Szlovákiában az egyházi vagyont terhelte. Ahogy fent részletesebben le volt
írva, ennek a vagyonnak a kezelésével a Pozsonyi Katolikus Vagyon Szlová -
kiai Egyházi Bizottsága volt megbízva, amelyet az 1923-as évben az ún. Fel -
számoló Bizottság váltott fel. Ezután az 1926-os évben a csehszlovák kormány
döntött a lefoglalt birtokok eladásáról az új egyházi bizottságnak, élén Pavel
Jantausch püspökkel. A Modus vivendi második cikkelye ezekben a vagyoni
kérdésekben bizonyos áttörést jelentett, mert ezzel az Apostoli Szentszék
elismerte a vagyon lefoglalásának tényét. Ennek ellenére hallatszottak kri -
tikus hangok is. Antonín Hobza professzor írja: „A Modus vivendi egyházi va -
gyonról szóló záradéka a mi jogi köreink számára bizonyos szenzáció volt. Nem
található ugyanis egyetlen értelmes ok sem arra, hogy az ún. egyházi vagyon
tárgyában feladjuk állami szuverenitásunkat – az érvényes állami törvények kel
megalapozott szuverenitást. Elismeri-e a Vatikán az egyházi vagyonról szóló
törvényeinket vagy sem, ennek a jogi élet számára nincs semmilyen je len -
tősége.”6 Tiszta jogi szempontból az utolsó mondat befejezésével biztosan egyet 
lehet érteni. Hobza azonban elfelejti, hogy a Modus vivendi politikai doku -
mentum, aminek célja az volt, hogy az Apostoli Szentszékkel való további
kapcsolatok alapjául szolgáljon, amelyeknek minősége a Csehszlovák Köztár -
saság számára fontos volt. Hogyha akkor, ahogy feljebb említve van, az Apos -
toli Szentszék abból az elméletből indult ki, hogy bármelyik egyházi vagyon -
nal való legmagasabb rendelkezési jog neki jár, és ezen elv mellett kitartott, a
kölcsönös kapcsolatok szempontjából ezt az álláspontot nem lehetett állan -
dóan elutasítani bizonyos kompromisszumra való készség kifejezése nélkül.
Nem lehet egyetérteni Hobza azon következtetésével, hogy a Modus vivendi
második cikkelye az egyházi vagyon kérdéseiben a szuverenitás feladását
jelenti, mert semmi ilyesmit nem lehet kiolvasni az érintett cikkelyből.

A Modus vivendi harmadik cikkelye a rendeket és a rendek kongregációját
érinti. A cikkely így hangzott: „A rendek és azok kongregációja, amelyeknek
otthonai a Csehszlovák Köztársaságban vannak, nem lesznek alárendelve
külföldi rendek és kongregációk tartományi otthonai elöljáróinak. Amennyiben
a tartomány létrehozása a Csehszlovák Köztársaságban lehetetlen, ezek a
csehszlovák rendházak egyenesen a főrendháznak lesznek alárendelve. Az egye -
nesen a főrendház alá tartozó rendházak tartományai és elöljárói a cseh szlovák
állam tagjai lesznek.” Ezzel a rendelkezéssel a kormány sikeresen befejezte
azt az erőfeszítést, amelyet a köztársaság megalakulása óta fejtett ki a rendek
kezelésének önállósítása érdekében. A negyedik cikkely összetett kinevezési
ellentétet oldott meg. Így hangzott: „A Szentszék, mielőtt az érse keket, egyház -
megyei püspököket, koadjutor cum iure successionis és katonai püspököket ki -
nevezné, a jelöltek nevét a csehszlovák kormány elé terjeszti, hogy megbizo -
nyosodjon, hogy a kormánynak ezen választás ellen nincs politikai el lenvetése.
A nevezett prelátusoknak csehszlovák állampolgároknak kell lenni ük. Politikai
ellenvetés alatt minden olyan ellenvetés értendő, amellyel a kor mány érvelhetne
az ország biztonságára hivatkozva, pl. hogy a kiválasztott jelölt irrendentista,
szeparatista vagy alkotmányellenes vagy az államrend elleni politikai  tevé -
kenységben vétkes. A Szentszék által a kormány elé terjesztett jelölt neve,

6 Hobza Antonín: Modus vivendi. Politický konkordát uzavřený mezi vládou československou a
Vatikánem. Praha, vlastním nákladem, 1930. 16. o.
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ahogy a róla való egyezkedés is titokban marad. A katonai püspök kinevezése
csak abban az esetben lesz hatályos, ha a katonákról való önálló vallási gon -
doskodás rendszere megmarad. Ebben az esetben figyelembe lesznek véve a
politikai jellegű ellenvetéseken kívül a jelölt hadseregben be töltött pozíciójára
vonatkozó ellenvetések is.” Ezzel a cikkellyel a kormány lemondott a püspökök
kinevezésének jogáról, amiért őt kritizálták. Antonín Hobza írja: „A püspökök
kinevezése szempontjából kötött megegyezés ellentétes a csehszlovák joggal, és
az úgy a történelmi területeken, mint Szlovákiában és Kárpátalján. A csehszlo -
vák jog szerint vitathatatlan, hogy az államnak van joga a püspökök kineve -
zésére.”7 Kamil Krofta a Külpolitika c. folyóirat szö vegmagyarázatában össze -
foglalja a Szentszék álláspontját a püspökök kine vezési jogának kérdésében
úgy, ahogy ezen munka fentebbi részében le van írva, és tovább magyarázza:
„Ezt az álláspontját a Vatikán minden utódál lammal szemben megvédte, nem
kivétel ez alól a magyar kormány sem, amely inkább mint a többiek hivatkoz -
hatott volna államberendezésnek a régi Ma gyarországgal összefüggő egyenes
folytonosságára. A csehszlovák kormány nak is alkalmazkodnia kellett ehhez.
Ezt annál inkább megtehette, mert az ő eszményképe nem az egyház állam
általi irányítása volt, hanem a köztük lévő előző szoros összefüggés nem túl
gyors és önkéntes meglazítása A valóságban ezért elégedhetett meg a püspökök
kinevezését befolyásoló negatív hatással, azaz állampolitikai szempontból a
bűnös püspök kinevezésének meghiúsítá sával, amivel nem az lett kimondva,
hogy a Vatikán a kinevezett püspökök személyénél egyáltalán nem vette figye -
lembe a kormány kérését.

A Modus vivendi egészében csak igazolja az említett rendelkezés azon gya -
korlatát, hogy a kormány politikai jellegű ellenvetést eszközölhet a pápai
Szentszék által csehszlovák püspökségre jelöltek ellen.8 Hobza azonban az
egész ügyet másképp látta, amikor azt írja: „Ha nem lehet a jelölési rendszert a
Vatikán leküzdhetetlen ellenállása miatt érvényben tartani, (...) bizonyosan
jogos követelés, hogy a Vatikán elismerje, hogy az államnak joga van a ké -
nyelmetlen személyek ellen egyszerű vétó formájában védekezni, azaz indoklás
nélkül megtiltani a kinevezést. (...) A kormány vétójogának elismerése a mi -
nimuma annak, amit részünkről kérni lehetett és kellett volna.”9 Hobza azt is
kritizálja, hogy ez a cikkely „nem tudni milyen okból” nem érint minden magas
rangú egyházi tisztségviselőt, hanem csak néhányat. Ezt a tényt a tárgyalások
folyamán a csehszlovák pozíció gyengeségének tulajdonítja.10

A Modus vivendi ötödik cikkelye így hangzott: „Az előző cikkelyben említett
Szentszék által kinevezett magas rangú tisztségviselők mielőtt hivatalukba
lépnének, ezekkel a szavakkal tesznek hűségesküt a csehszlovák államnak: Iuro
et promitto sicuti decet Episcopum fidelitatem Reipublicae Cecoslovacae nec -
non nihil me facturum, quod sit contra salutem, securitatem, integritatem Rei -
publicae.” (Ígérem és fogadom, hogy ahogy a püspöknek illik, a Csehszlovák
Köztársasághoz hű leszek és semmit nem cselekszem, ami a köztársaság
jóléte, biztonsága és egésze ellen lenne.) Itt ismét találkozunk Antonín Hobza
kritikájával, amikor azt írja: „A fogadalom választott formáját nem lehet csak

7 Hobza: i. m. 9. o.
8 Hobza: i. m. 11. o.
9 Krofta Kamil: In: Zahraniční politika, Praha, č. 7/1925. 105. o.

10 Hobza: i. m. 11. o.
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az államiság szempontjából jóváhagyni. Túlságosan is vatikániasan van meg csi -
nálva. A püspök nem esküszik minden esetre és feltétlenül hűséget a köztár saság -
nak, hanem csak  sicuti decet Episcopum – ahogy a püspöknek illik. Ez a három szó
egész sor mentesítő indokot tartalmaz a püspök számára arra nézve, hogy az állam -
ban és az egyházban lévő hivatali helyzetéből bármikor hasznot húzhasson.”11

A befejező cikkely így hangzott: „A kormány gondoskodik róla, hogy az ér -
vényes törvényes rendelet mielőbb hozzá legyen igazítva a Modus vivendihez.”A
hatodik cikkelyt Krafta így kommentálja: „Ez a cikkely nálunk felesleges ag -
gályt keltett, mert azonnal rosszul értették meg. Végül is azt gondolták, hogy
változtatásra való kötelezettséget tartalmazhatott pl. a mi földreformjainkra
vonatkozóan. Ez a cikkely semmi ilyesmit nem jelenthet, mert a Modus vivendi
a földreformot semmiképp nem érinti. Ugyanilyen indokból ez a cikkely nem
befolyásolja a mi iskolatörvényeinket. Törvényalkotó rendelkezésekkel, amelye -
ket talán a Modus vivendihez kellene igazítani, lehet érteni csak a Modus
vivendivel most szabályozott kérdéseket.”12 Végezetül, ahogy fentebb említve
volt, ebben a cikkelyben Krofta alapvető különbséget látott a Modus vivendi és
konkordátum között. A Modus vivendi értékelésekor figyelembe kell venni azt
a tényt, hogy keretszerződésről volt szó, amelyre egész sor, ennek alapján
megkötött konkrét egyezségnek kellett kapcsolódnia.13 Ennek a ténynek tu -
datában volt a Modus vivendi nagy kritikusa Antonin Hobza is, amikor a Mo -
dus vivendit érintő munkájának zárszavában már valamivel mérsékeltebben
ír: „Amennyiben (a Modus vivendi) szabályozza az elkövetkező jogorvoslat elő -
készületeit, nem sérti formailag az érvényes csehszlovák törvényeket, akkor min-
den az elkövetkező alkalmazásán múlik. A Modus vivendi végleges, a pápával
kötendő egyezségről (accord) szól.”14 Tartalmi szempontból a Modus vivendi
mindkét fél számára elfogadható kompromisszum volt olyan kérdésekben,
amelyekről az adott helyzetben meg lehetett egyezni. Kamil Krofta írja: „A mi
Modus vivendink minden bizonnyal egy szerencsés kompromisszum az új kódex
szigorú elvei és az állam és egyház viszonyának modern nézetei között, olyan
szerencsés, hogy mind a jobb, mint a baloldali irányzatok és a politikai pártok
is kibékülhetnek vele.”15 A Modus vivendi a politikai spektrum ellenére összes -
ségében valóban jól volt fogadva és kimondottan elutasító álláspontok csak
ritkán fordultak elő. A CSSZK számára elsősorban jelentős esemény volt, hogy
az Apostoli Szentszék az első cikkelyben elfogadta a csehszlovák államhatá -
rokat mint az új egyházmegyék határait. Krofta továbbá figyelmeztet: „Ezeket
és hasonló kedvezményeket más államok csak konkordátum formájában kap -
tak meg, nálunk megengedhetetlen nagy engedmények árán, mi egyszerű Mo -
dus vivendi által.”16 Összességében elmondható, hogy a Modus vivendi jó
alapot teremtett a CSSZK és Apostoli Szentszék közötti további előzékeny és
konstruktív kapcsolatok számára. A Modus vivendi hivatalos cseh nyelvű for -
dítását a Külügyminisztérium kiáltványa tartalmazta az iskola- és népmű -
velődésügyi miniszterrel való 1937. október 7-i 118.672/II–7/37 számú meg -
egyezés után; tovább ezen fordítás alapján van a szövegben idézve.

11 Hobza: i. m. 11.o. 
12 Hobza: i. m. 14. o.
13 Krofta: Zahraniční politika… 106. o.
14 Beneš Edvard: Boj za slobodu a bezpečnosť štátu. Orbis, Praha, 1934, 801. o.
15 Hobza: i. m. 20. o. Krofta: i. m. 107. o.
16 Hobza: i. m. 20. o. Krofta: i. m. 107. o.
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A magyar alkotmányos oázis jövője
a többszintű alkotmányosság rendszerében1

PALICZ RÓBERT

1. Bevezetés –
Jogfejlődési folyamatok és szabályozási kihívások

A magyar alkotmányos oázis, dr. Páricsi Viktor rendkívül szemléletes fo -
galmának alkalmazásával a magyar jogrend alapvető sajátosságai ragadha -
tóak meg, így az 1989–1990. évi rendszerváltozással létrejött magyar közjogi
berendezkedés alapjellemzője a permanens alkotmányozás jelensége, az en -
nek hatására kialakult unikális, alkotmányos normák és intézmények, to -
vábbá mögöttesen a magyar közjogi hagyomány, a történeti alkotmányosság
és a fennálló alkotmányos berendezkedés közötti feszültségek.

Az 1949. évi szocialista alkotmányszöveg átdolgozása az 1989. évi XXXI. tör -
vénnyel eredeti célja szerint kizárólag a rendszerváltozás közjogi átmenete
kereteit volt hivatva biztosítani, ám a magyar közjog megújítására irányuló
törekvések egy koherens alkotmánykoncepció elfogadtatása helyett a fennálló
normaszöveg megújítására koncentráltak.2

E gyakorlat az átmenet elhúzódásához, tartóssá válásához, a közjogi kihívá -
sok alkotmánymódosítások révén való megválaszolásához, s ennek keretében
az ellentétes elvi alapokon álló alkotmánykoncepciók ötvözése útján a norma -
szöveg koherenciájának, s ennek hatására az alkotmányos gyakorlat, az al -
kotmányos intézményrendszer működésének, s összességében a közjogi rend -
szer legitimitásának erőteljes válságához vezettek.3

A közjogi rendszer működőképességének fenntartása, a magyar jogállam fo -
galmi és tartalmi megalapozása, az alkotmányos gyakorlat kereteinek kiala -
kítása a magyar alkotmányos oázis egyik legalapvetőbb sajátosságaként a ma -
gyar Alkotmánybíróság alkotmányértelmező, alkotmányvédő gyakorlatához
kötődik, amely az alkotmányos intézmények egymáshoz való viszonyában az
AB kiemelkedő jelentőségű alkotmányos túlhatalmához vezetett.

A magyar közjogi rendszerváltás szervesen beleilleszkedett az 1989–1990.
évi globális világpolitikai fordulat keretei között, a globális, organikus jogfej -
lődési folyamatokat követte, vagyis a közjog, a politikaelmélet terén a liberális
demokrácia, annak közjogi intézményrendszere és az alapjogok elismerésének
és intézményes védelmének, míg a magánjog terén a piacgazdaság kiépítését,
a magántulajdon, a vállalkozás és a szabad verseny jogi szabályozása és ga -

1 A szerző a Miskolci Egyetem ÁJK Alkotmányjogi Tanszék Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola doktorjelöltje, tudományos vezető: Prof. Dr. Bragyova András egyetemi tanár.

2 A rendszerváltás folyamatának közjogi szemléletű áttekintésére l.: Kilényi Géza (szerk.): Egy
alkotmány-előkészítés dokumentumai (Kísérlet Magyarország új Alkotmányának megalkotására
1988–1990) MTA Államtudományi Kutatóközpont, Budapest, 1991, Holló András: Az állam -
jogtól a jogállamig. A közjog „forradalma". Alapítvány a politikai kultúráért, Budapest, 1993.

3 Kukorelli István: Húsz éve alkotmányozunk. Közjogi Szemle, 2009/3. szám, 1–10. o., Tölgyessy
Péter: Folytonos alkotmányozás. Ajánlás az alkotmány kommentárja elé. In.: Az Alkotmány
kommentárja. Századvég, Budapest, 2009.
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ran ciái megteremtésének céljai váltak a jogalkotás és jogalkalmazás alapkö -
ve telményeivé.

A magyar jogalkotás 1989–1990 után a rendszerváltozás eredményeként a
globális jogfejlődés organikus folyamatába kapcsolódott vissza, a szocialista
társadalmi és gazdasági berendezkedéssel való szakítást, a szocialista jogcsa -
lád összeomlását követően, s e célkitűzések közjogi megvalósításának folya -
ma tába illeszkedett Magyarország WTO- és NATO-tagsága globális, valamint
Európa tanácsi és európai uniós tagsága regionális szinten.

A globális organikus jogfejlődési folyamatok egy háromszintű rendszert vá -
zolnak fel, amelynek legalsó szintjét a lokális-nemzeti jogrendek, középső szint -
jét a regionális jogrendek, így az európai közösségi jog, míg globális szintjét a
jogfejlődés mai fejlettségi fokán a multilaterális nemzetközi közjog egyes
normái és intézményei adják.4

A globalizáció folyamatából származó szabályozási, avagy ún. civilizációs ki -
hívások, a nemzeti szinten birtokolt szuverenitásból fakadó joghierarchiai vál -
ság, így az egyes jogrendi szintek rendezetlen viszonya, tehát a párhuzamosan
érvényesülő szokásjogi, nemzeti jogi, európai közösségi jogi és nemzetközi jogi
normák közötti potenciális feszültségek feloldása paradigmatikus közjogi
reformokat követel meg minden jogrendi szint terén.

A magyar jog paradigmatikus megújításának alapkövetelménye a magyar
jogrendszer, mint lokális nemzeti jogrend helyének és szerepének kijelölése a
globális közjogi struktúrában, meghatározva viszonyát az európai közösségi
joggal és a nemzetközi közjoggal. Az alkotmányozás révén ugyanakkor a ma -
gyar közjognak helyre kell állítania kontinuitását a magyar közjogi hagyo -
mánnyal, s ezzel összefüggésben rendezni viszonyát a rendszerváltás rend -
szere 20 évének alkotmányos kultúrájával, gyakorlatával.

Fenti elvárások megvalósítása képes biztosítani a jogrendszer legitimitását
és működőképességét és egyben elhárítani a vulgárjognak, a mai komplex jog -
rendszereket nagyban fenyegető kockázatát

A magyar közjog számára az organikus jogfejlődést alapul vevő, a szuvere -
nitás külső korlátaival kényszerűen számoló történeti példája a magyar jog -
rendszer újjáépítése az 1867. évi kiegyezés után, amely a 2010. évi választások
eredményeként kialakult alkotmányozó hatalom számára is alkalmas elmé -
leti kiindulópontként szolgálhat, különösen az alkotmányozó hatalom szere -
pének és korlátainak tekintetében.

2. Az alkotmányozó hatalom és korlátai

A hatályos magyar alkotmány szerint nem különül el az alkotmányozó és a
törvényhozó hatalom, tehát az Országgyűlés az alkotmányozó hatalom birto -
kosa, amely az új alkotmányt vagy a hatályos alkotmány módosítását az ösz -
szes képviselő 2/3-ának szavazatával fogadhatja el.

Az alkotmány megalkotására nézve az 1989–1990. évi rendszerváltozás so -
rán is sajátos, bár közjogi legitimációval nem bíró szerv, a Nemzeti Kerek -

4 Martonyi János: Globális jog, európai jog, magyar jog. In: Ius Privatum, Ius Commune Europae,
Liber Americanum Studia Ferenc Mádl Dedicata ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
2001. 189–201. o.
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asztal jött létre, s az ennek keretében kidolgozott megállapodást fogadta el az
Országgyűlés alkotmánymódosításként az 1989. évi XXXI. törvénnyel.

Az alkotmányozás kiemelkedő jelentősége és az alkotmányos berendezkedés
legitimitásának biztosítása kizárólag az alkotmány kidolgozására és elfoga -
dására hivatott önálló intézmény létrehozását indokolttá tenné, amint arra
regionális szinten az Európai Alkotmányszerződés kidolgozása érdekében az
Európai Konvent életre hívásával sor került.

Az alkotmány módosításával biztosítható volna, hogy országgyűlési bizott -
sá gok és a közjogi rendszeren kívüli, tisztázatlan felhatalmazású és legitimi -
tá sú tanácsadó testületek felállítása és az alkotmányozási folyamatba történő
bevonása helyett egy egyértelmű közjogi mandátummal bíró, külön választá -
sok útján megerősített Alkotmányozó Nemzetgyűlés útján mind a közvetett,
mind a közvetlen demokrácia követelményei kielégíthetők az alkotmányozás
vonatkozásában.5

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés külön választások útján történő létrehozá -
sa, illetőleg az elkészült és elfogadott normaszöveg népszavazásra bocsátása a
kormányzat számára kétségtelenül felvet politikai kockázatokat, ugyanakkor
annak elmaradása fenntarthatja, sőt súlyosbíthatja az alkotmányos berendez -
kedés legitimitási válságát, míg közvetlen és esetleges nagyarányú megerő -
sítése nagyban elősegíthetné az új alkotmány belső elfogadottságát a politikai
közösségen belül, s egyben biztosíthatja a közjogi struktúra gyors stabilizá lását.6

A hatályos alkotmánnyal szembeni gyakori kritika, a legélesebben prof. dr.
Kilényi Géza részéről, hogy egyetlen követelményhez, az Országgyűlés 2/3-os
többségéhez köti az alkotmányozást, amely azonban nem megalapozott, mivel
az ideiglenes alkotmányozók eredeti szándéka, éppen azt célozta, hogy a köz -
jogi átmenet lezárultával az 1989. évi XXXI. tv-t a lehető leghamarabb új al -
kotmány váltsa fel.7

Az egyetlen korlátozás beépítésével a rendszerváltozást meghatározó köl csö -
nös félelem és bizalmatlanság légkörében a széles körű politikai konszen zust
kívánták biztosítani az új alkotmány elfogadásához, bár az alkotmányo zók nem
számoltak azzal a kivételes helyzettel, hogy egyetlen politikai tömö rülés, párt -
szövetség megszerzi a törvényhozás mandátumainak több mint 2/3-át.

Az alkotmányozó hatalom birtokában a Fidesz MPSZ–KDNP pártszövetség
valóban történelmi lehetőséghez jutott a rendszerváltás rendszerének lezárá -
sához, a magyar politikai közösség, a magyar jogrendszer paradigmatikus
megújításához, azonban ki kell emelni, hogy e rendkívüli felhatalmazás több
tekintetben sem tekinthető korlátlannak.
5 Az alkotmányfejlődés történeti megközelítésében l.: Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia

fejlődési irányai. Akadémiai Budapest 1965, Rácz Attila: Alkotmányjogi alapok. BKÁE Buda -
pest, 1994, Balogh István: Alkotmányozó hatalom? Politikatudományi Szemle 1995/4. szám 100–
101. o., Samu Mihály: Az alkotmányozás és az alkotmányelmélet néhány időszerű problémája.
Magyar Közigazgatás, 2005/5. szám, 257–266. o., Bihari Mihály: Alkotmányozhat-e a nép? In: Cs.
Kiss Lajos és Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75.
születésnapjára., ELTE ÁJK, Budapest, 2004. 211–218. o.

6 A kérdés alkotmányjogi irodalomban való megítélésére l.: Dezső Márta: Az alkotmány
népszavazással történő elfogadása. In: Takács Imre (szerk.): Az alkotmányozás jogi kérdései.
ELTE ÁJK, Eötvös, Budapest, 1995., Holló András: Az alkotmányozás a népszavazás tiltott
területe? (In: Ünnepi tanulmányok Kalas Tibor professzor 60. születésnapjára, Bíbor, Miskolc,
2002. 123–131. o.

7 Interjú Prof. Dr. Kilényi Gézával a Magyar ATV 2010. szeptember 10. adása http://atv. -
hu/cikk/20100909_bolsevik_felfogasban_alkotmanyoz_a_fidesz.
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A magyar alkotmányjog normatív korlátját jelenti a hatályos alkotmány
alapján egyfelől, hogy „a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nem -
zetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nem -
zetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját”.8

Másfelől az Európai Unióhoz történő csatlakozás eredményeként a hatályos
Alkotmány rögzíti: „A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként
való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az Európai Uniót,
illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító
szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges mértékig – egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagál -
lammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan,
az Európai Unió intézményei útján is.”9

A normatív korlátok mögött azonban a többszintű alkotmányosság rendsze -
re áll, amelynek alapjai, így a jogállamiság, a demokrácia, a jogegyenlőség, az
alapjogok védelme, a közös alkotmányos értékek, így a többpártrendszer, az
ésszerű pluralizmus elve, a magántulajdonon, vállalkozáson és versenyen
alapuló piacgazdaság a magyar politikai közösségen belül változatlanul széles
körű konszenzust élveznek.10

Az alkotmányosság fenti alapvető követelményeit minden alkotmányos rend-
szernek érvényre kell juttatni, amelyek sérelme esetén a regionális és globális
szintnek, így az európai közösségi jognak és a nemzetközi közjognak fel kell
lépnie az alkotmányos elvek, értékek, az alapjogok védelmének érvényesülése,
a bekövetkezett sérelmek orvoslása iránt.11

A nemzetközi jognak vagy az európai közösségi jognak a demokrácia vagy az
alapjogok védelme iránti fellépése a szuverenitás hiányában, a kikényszerí -
tésre rendelkező normatív felhatalmazás és intézményi háttér korlátozottsága
miatt elsődlegesen elvi jelentőségű, ám a globális jogfejlődéssel, a nemzeti jog -
alkotóknak a ius gentium típusú intézmények vagy az erga omnes hatályú
normák vonatkozásában nem hagyhatják figyelmen kívül.

A magyar alkotmányos rendszer módosításával szembeni belső, elvi követel -
mény a természetjogi felfogás, a rendszerváltozás utáni magyar alkotmányos
kultúrában a láthatatlan alkotmány tétele. Sólyom László 1990-ben épp a per -
manens alkotmányozással szemben, az állandósult alkotmánymódosítási törek -
vésekkel szemben fogalmazta újra a természetjog követelményeit az alkot -
mánybírósági alkotmányértelmezés keretei között.

A természetjogi felfogás, a láthatatlan alkotmány felfogása természetesen
szoros összefüggésben van a többszintű alkotmányosság rendszerének alkot -
mányossági követelményeivel, a ius gentium típusú intézményekből, az erga

8 1949. évi XX. tv. 1989. évi XXXI. tv. megállapított, többször módosított szövege – Alkotmány 7.
§ (1) bek., 2005. évi L. tv.

9 1949. évi XX. tv. 1989. évi XXXI. tv. megállapított, többször módosított szövege – Alkotmány
2/A. § (1) bek.

10 Trócsányi László: Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései és korunk jogrendszerei. In.:Tóth
Judit–Legény Krisztián (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Complex, Budapest, 2006, 41–
42.

11 A magyar alkotmányjog és az európai közjogi kapcsolatának vizsgálatához l.: Sajó András:
Miért nehéz tantárgy az együttműködő alkotmányosság? A magyar Alkotmánybíróság és a kö -
zösségi jog elsőbbsége Fundamentum 2004/3. szám 89–96. o., Chronowski Nóra: Integrálódó
alkotmányjog, Dialóg Campus, Budapest–Pécs 2005 17–157., Dezső Márta–Vincze Attila:
Magyar alkotmányosság az európai integrációban, Budapest, HVG–Orac, 2006. 13–89.
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omnes normákból fakadó jogalkotóval, alkotmányozóval szembeni elvárások -
kal, azokkal összhangban kell állnia.12

A természetjogi felfogás a jog transzcendens felfogásában gyökerezik, amely
alapján az ember alkotta jognak összhangban kell állnia a teremtett világ
rendjének szabályaival, a római jog klasszikus felfogása szerint az isteni, az
erkölcsi és az ember alkotta pozitív jogi szabályoknak összhangban kell áll -
niuk.

Az ésszerű pluralizmus elvén alapuló társadalomban azonban a láthatatlan al -
kotmány, a természetjogi felfogás egy korlátozottabb megközelítését jelenti, amely -
ben elsősorban azok az elvek nyernek helyet, amelyeket minden alkot mányos
rendszernek tiszteletben kell tartaniuk, amelyek nem változtathatók meg.13

A láthatatlan alkotmány alapvetően morális korlátozást követel meg a jog -
alkotóval, alkotmányozóval szemben, s alapvető problémája egyfelől a termé -
szetjoghoz hasonlóan abban áll, hogy e fenti elvek, miként ismerhetők meg,
illetőleg hogyan határozható meg pontos tartalmuk, másfelől, érvényesítésük
kizárólag egy alkotmányértelmezési monopóliumot eredményesen vindikáló,
aktivista alkotmánybíróság útján valósítható meg.

Az alkotmányozó hatalom birtokában az alkotmánymódosításra felhatalma -
zott jogalkotó megsértheti a láthatatlan alkotmány, s általában az alkot -
mányosság fenti követelményét, amellyel szemben a fenti ismérvekkel bíró
Alkotmánybíróság sem tud fellépni, mert beavatkozása esetén az alkotmá -
nyozó kizárhatja a vitás kérdések eldöntéséből, például hatásköri korlátozás
útján vagy akár meg is szüntetheti az alkotmányvédelmi szervet.

E közjogi helyzet felveti az alkotmányellenes alkotmánymódosítás lehetősé -
gének vizsgálatát, amely pozitív jogi alapokon fogalmilag kizárt, természetjogi
megközelítésben, így a láthatatlan alkotmány talaján elméletileg vizsgálható,
ám elfogadása, még oly esetekben is, amikor az alkotmányozási felhatalma -
zással bíró jogalkotó az alkotmányosságot akár a legnyilvánvalóbban sértené
is az alkotmányvédelmi szervet negatív megközelítésben az alkotmányozó
hatalom birtokosává tenné, s ennek révén az alkotmánybíróság ellenőrizetlen
túlhatalmának veszélyét vetné fel.

3. A magyar közjog paradigmatikus reformjának követelményei 
és alappillérei

A XX. század történelmi tragédiái helyrehozhatatlan töréseket jelentettek a
magyar alkotmányosság szövetén, először az 1920. évi trianoni, majd ennek
megerősítéseként az 1947. évi párizsi békeszerződések eredményeként felszá -
molva a történelmi Nagy-Magyarországot, majd az 1946. évi I. törvénnyel a

12 Az alkotmányos értékek, szoros összefüggésben az alkotmányvédelemmel illetőleg annak
intézményesítésének monografikus feldolgozására ld.: Sári János: A hatalommegosztás. Osiris,
Budapest, 1995, Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris, Budapest,
1998, Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris, Budapest,
2001, Sajó András: Alkotmányosság a magánjogban. CompLex, Budapest, 2006, Petrétei József:
Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus Budapest–Pécs 2009. 

13 Az alkotmányozás feltételei, az alkotmányozó hatalom természetének részletes kifejtésére l.:
Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. KJK, Budapest, 1995, Samu Mihály: Alkotmányozás,
alkotmány, alkotmányosság. Korona, Budapest, 1997.
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köztársasági államforma kikiáltásával az ezeréves magyar királyság meg -
szüntetése, végül a szovjet alkotmánymodell átvétele az 1949. évi XX. tör -
vénnyel.

A rendszerváltozást követően erőteljes jogalkotási törekvések érvényesültek
különösen az igazságtételi törvényekkel kapcsolatos közjogi viták vonatko -
zásában a szocialista jogrend időszakának teljes meghaladására, jogelméleti
megközelítésben az ún. Radbruch-formula alkalmazására, vagyis a szocialista
jog jogi jellegének tagadására.

Az Alkotmánybíróság a rendszerváltás rendszere közjogi kereteinek meg -
őrzése érdekében az alkotmányértelmezési monopólium talaján,14 a jogbiz -
tonság elsődlegességének kimondásával folytonosságot teremtett a szocialista
jog és a rendszerváltozás utáni jog vonatkozásában, amely a rendszerváltozás
közjogi befejezetlenségét, lezáratlanságát eredményezte.

E vonatkozásban kiemelést érdemel a szocialista jogrend sajátos jogalkotási
eszköze a törvényerejű rendelet, amely a rendszerváltozás során törlésre ke -
rült a jogforrások közül, ám a rendszerváltozás 20 éve alatt sem sikerült teljes
körűen deregulálni a magyar jogrendből, a törvényi szabályozás rendkívüli
mértékben megnövekedett mennyisége ellenére.

A magyar jogrendszer megújítása tekintetében a kontinuitást tehát két ér -
telemben kell felvetnünk, egyfelől a szocialista jogrendszer talaján kibonta -
kozott hatályos jogrendszer és a rendszerváltás rendszerének alkotmányos
gyakorlata kapcsán, másrészt az ezeréves magyar jogi hagyomány, az orga -
nikus jogfejlődés tekintetében, amely két hagyomány egymással is igen erő -
teljes konfliktusban áll.

Az egyik meghatározó álláspont a rendszerváltás rendszerének súlyos hiá -
nyosságait nem tagadva a közjogi struktúra átalakítását a fennálló keretek
alapulvételével, az alapvetően működőképesnek tekintett berendezkedés pa -
rametrikus reformjával valósítaná meg, mivel a rendszerváltást olyan jog -
állami átmenetnek tartja, amelynek értékeit feltétlenül meg kívánja őrizni.15

Fenti megközelítés nem vett kellően számot, azzal a ténnyel, hogy a rend -
szerváltozás során kialakult elitdemokrácia nem volt képes teljesíteni az al -
kotmányos rendszerhez kapcsolódó várakozásokat, nem illeszkedett a magyar
politikai közösség sajátosságaihoz, figyelmen kívül hagyja a liberális demok -
ráciával és a piacgazdasággal szembeni társadalmi mértékű bizalmatlansá -
got. 

A másik álláspont a rendszerkritika, esetenként rendszertagadás alapjairól,
igen erősen antiliberális talajon állva egy transzcendens bázisra alapozott,
autoriter demokráciafelfogást képvisel, amelynek központi eleme a Szent Ko -

14 A hatályos alkotmány alapján sem tekinthető megalapozottnak az Alkotmánybíróság részéről
az alkotmányértelmezés monopóliumának vindikálása, mivel az Alkotmánybíróságon kívül az
Országgyűlést, mint az alkotmányozó hatalom birtokosát is megilleti az alkotmány értel -
mezésének joga, amelyet nem befolyásol, hogy e jogi lehetőséget ténylegesen gya korolja-e.

15 Ennek legjellegzetesebb példája Sólyom László korábbi AB-elnök és köztársasági elnök állás -
pontja, amelynek összefoglalására l.: Sólyom László előadása az ELTE ÁJK Alkotmány – alkot -
mányosság c. tudományos konferenciáján, Budapesten, 2010. november 23-án http://www.nep -
szava.hu/dokumentumok/ELTE_alktomanyjogi_konf_Solyom_beszed.pdf (letöltés: 2010. decem -
ber 1.)
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rona-tan újrafelfedezése s központi jellegének hangsúlyozása, ám annak rész -
letes, kidolgozott alkotmányelméleti megalapozása nélkül.16

Az alkotmányozó hatalomnak a permanens alkotmányozás, a korábbi alkot -
mányozási törekvések kudarcából a legfontosabb következtetés a hatályos
normaszöveg elvetése kínálkozik, mivel a normaszöveg újraírása az 1989. évi
XXXI. tv. tapasztalatai alapján kizárólag alkotmányrevízióra kínál lehetősé -
get, még abban az esetben is, ha jogforrástani szempontból új alkotmány jön
létre, s alkotmányrevízió keretében nem orvosolhatók a magyar közjogi rend -
szer alapproblémái.

Az alkotmányozó hatalom elsődleges feladata jogalkotási cél meghatáro -
zása, amely nem korlátozódhat kizárólag új alkotmány megalkotására, hanem
egy koherens jogalkotási koncepcióba ágyazva a magyar alkotmányosság, a
magyar jogrendszer egészének átfogó megújítására kell irányulnia.

E megközelítésben támogatandó Varga Zs. András meghatározásával élve
egy ún. magalkotmány elfogadása17, amelyet az 1989. évi alkotmányreform
eredeti elképzelésének megfelelő sarkalatos vagy ún. alkotmányerejű törvé -
nyek konkretizálna a legfontosabb életviszonyok, a legalapvetőbb jogalkotási
tárgyak vonatkozásában.

Az alkotmányerejű törvényeknek a jelenlegi 2/3-os törvényektől való legfon -
tosabb elhatárolási ismérveként, hangsúlyozni kell, hogy nem pusztán az
elfogadásuk módját tekintve térnek el az ún. egyszerű törvényektől, hanem
jogforrási jellegük tekintetében is.

Az alkotmány és az alkotmányerejű törvények elfogadása mellett nélkülöz -
hetetlen – egyebekben előkészítés alatt álló – a jogalkotási törvény elfogadása
is, amelynek kiemelt jelentősége van a többszintű alkotmányosság rendszeré -
ben a nemzeti jogforrások, a regionális, vagyis európai közösségi jogforrások,
és a nemzetközi jogforrások viszonyán, esetleges kollízióinak egyértelmű ren -
dezésében.

A jogrend megújításával kapcsolatos további alapvető követelmény általá -
nos, a teljes jogrendszerre kiterjedő dereguláció lefolytatása, amely nem me -
rülhet ki jogszabályok hatályon kívül helyezésében, hanem érdemi jogalkotás
útján a joganyag minőségi cseréjét kell e folyamat keretében a jogalkotónak
megvalósítania.18

A magyar közjog megújításának, a magyar alkotmányozásnak az egyik leg -
súlyosabb kihívása a magyar politikai közösség szerkezetében rejlik, mivel
egy alapvetően individuális, társadalomtudományi kutatások szerint erőtel -

16 A Szent Korona-tannal és a történet alkotmányosság visszaállításával kapcsolatos nézetek igen
szerteágazóak, erős vulgárjogi hatást tükröznek, az álláspontok ismertetésére, összefoglalására
és szintetizálására tudományos megközelítés mentén Tóth Zoltán József munkássága emelhető
ki.
Tóth Zoltán József (szerk.): A Szent Korona és a Szentkorona-tan, in.: Molnár Tamás–Pap Gábor
–Pecze Ferenc–Tóth Zoltán József–Vass Csaba–Zlinszky János: A Magyar Szent Korona és
Szentkorona-tan az ezredfordulón. Szent István Társulat, 1999. Budapest, első kiadás. Uő.:
Megmaradásunk alkotmánya. A Szent Korona eszme a magyar történelemben és közjogban.
Hun-idea, Budapest, 2007.

17 Schanda Balázs–Varga Zs. András (szerk.): Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről. PPKE JÁK,
Budapest, 2010.

18 A minőségi jogalkotás feltételei tudományos igényességgel kidolgozottan rendelkezésre állnak,
így l.: Drinóczi Tímea–Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2004.
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jesen elidegenedett, bizalomhiányos társadalom19 a közpolitikai térben jelen -
tős többségében határozottan antiliberális, etatista és autoriter államelméleti
elveket, megoldásokat és intézményeket támogat.20

A politikai közösség fenti alapjellemzőit tovább nehezítik a történelmi és
kulturális okokban gyökerező törésvonalak, amelyek az ésszerű pluralizmust
csak tudomásul vevő, de el nem fogadó, bizalomhiányos politikai kultúrában
lényegesen korlátozták, sőt számos kérdésben kizárták az érdemi politikai
vagy közjogi diskurzust, s e társadalmi környezeten a parlamenti erőviszo -
nyok 2010. évi radikális eltolódásával sem változtak érdemben.21

A magyar politikai közösség fenti jellemzői a konszenzusos demokrácia-
felfogás érvényre jutását lehetetlenné tették, különösen a Fidesz MPSZ-nek az
elitdemokráciával szemben a participációs demokrácia érvényre juttatásának
követelménye meghirdetését követően, amely egyfelől a népszuverenitás el -
vének, a közvetlen demokráciának, másfelől a többségi elvnek a felértékelő -
désével járt.

A többségi elv alapján történő alkotmányozás klasszikus kockázata Tocque -
ville liberális kritikájával élve a többség zsarnoksága, másként megfogal -
mazva, annak a veszélye, hogy a többség saját elveit és értékeit a politikai
közösség egészének elveivel és értékeivel azonosítja. Ennek megakadályozása
intézményi és alapjogi garanciák széles körének kiépítését, s azok érvénye -
sülését biztosító hatékony alkotmányvédelem biztosítását követeli meg.

Az alkotmányozás követelményei és a magyar politikai közösség tárgyalt
sajátosságai egyaránt a parlamentarizmus feladását és a történelmi hagyo -
mányokhoz illeszkedő félprezidenciális modellre való át-, illetőleg visszatérést
teszik indokolttá, amely kapcsán a francia IV. és V. köztársaság közötti köz -
jogi átmenetet indokolt analógiaként alapul venni, amelyben a végrehajtó ha -
talom primátusa érvényesül, közvetlenül, legkevesebb 5 éves időtartamra vá -
lasztott köztársasági elnök útján.22

A parlamentáris rendszer fenntartása a rendszerváltás rendszere közjogi
problémáinak az új alkotmányos struktúrába való átmentését jelentené, ame -
lyet egyáltalában nem befolyásol az a közjogi hagyományon alapuló, elhúzódó
közjogi vita, hogy a törvényhozás egy vagy kétkamarás legyen.

A törvényhozás vonatkozásában a két kamara a föderációk vonatkozásában
a föderatív elv érvényesítése miatt kiemelkedő, s egyben nélkülözhetetlen je -

19 A magyar társadalom mentális állapotáról l.: Kopp Mária–Skrabski Árpád: A bizalom, mint a
társadalmi tőke központi jellemzője. Vigília, 10, 722–730. o., Kopp Mária (szerk.)–Skrabski
Árpád–Rózsa Sándor: A Hungarostudy 2002 és a Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat kér -
dőívei, Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.
Semmelweis, Budapest, 2008.

20 A magyar politikai közösség értékválasztásairól l.: Tölgyessy Péter: Elégedetlenségek egyen -
súlya. Helikon, Budapest, 1999, Simon János: A politikai kultúra színképei. Századvég Buda -
pest, 2005, Etatista konzervatívok. A Progresszív Intézet politikaitérkép-vizsgálata a magyar
politikai közösségről. 2008–2009. http://www.politikaiterkep.hu/ (letöltés 2010. december 1.)

21 A magyar politikai közösség szerkezetének elemzésére ld.: történeti aspektusban Bihari Mi -
hály: Magyar politika 1944–2004. Osiris, Budapest, 2005., politikatudományi keretbe ágyazva
Körösényi András–Tóth Csaba–Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris, Budapest,
2007.

22 A francia közjogi analógia vonatkozásában l.: Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parla -
mentarizmus-történet 1945–2005. Osiris, Budapest, 2006. 191–218. és 609–613. o., Veress
Emőd: Francia Köztársaság. In.: Chronowski Nóra–Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormány -
formák rendszertana. HVG–Orac, Budapest, 2007, 98–115. o.
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lentőséggel és funkcióval bír, ugyanakkor az unitárius államokban nem indo -
kolt, a rendi struktúra kései hagyatékaként maradt fenn Magyarországon
1945-ig, a törvényhozás szükségtelen megkettőzését eredményezi, önmagá -
ban a jogalkotás minőségét nem javítja, viszont lassítja a törvényhozás me -
netét.23

A magyar alkotmány intézményi szerkezetét a stabilitás iránti eltúlzott sza -
bályozási igény határozza meg, amelynek eredményeként az Országgyűlés
gyakorlatilag feloszlathatatlan, a Kormány csak a miniszterelnök elleni konst -
ruktív bizalmatlansági indítvány útján mozdítható el, míg a demokratikus
jogállam egyik legalapvetőbb követelménye a hatalom leválthatóságának in -
téz ményes biztosítottsága.

A magyar jogrend az előbbi követelménynek a 2006. évi közjogi válság ta -
pasztalatai alapján nem volt képes eleget tenni, s ennek politikai következ -
ményei 2010. évre meghatározó szerepet játszottak az alkotmányozó többség
létrejöttében.

Az alkotmányos szabályozás az intézményelmélet terén ugyanakkor korlá -
tozott, a kereteket, az intézményes szerkezet vázát adja meg, a hatalommeg -
osztás tényleges rendszerét, az alkotmányos intézmények, a végrehajtó hata -
lom, így a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a Kormány, a törvényhozás
és a bírói hatalom egymáshoz való viszonyát az alkotmányos gyakorlat ala -
kítja ki. E kapcsolatok számos esetben élesen eltérhetnek az alkotmányozó
eredeti szándékaitól, amelynek szemléletes példája a rendszerváltozást köve -
tően az Alkotmánybíróság alkotmányos túlhatalmának kialakulása a jelenlegi
közjogi struktúrában.

Az alkotmányozást az alapjogok vonatkozásában meghatározott keretek közé
szorítja az emberi jogok jogfejlődés során kidolgozott rendszere, amely a nem -
zetközi jogi vagy regionális szinten az európai közösségi jogi jogforrásokban
nyert rögzítést, s amelyek erga omnes jellegüknél fogva a nemzeti jog elisme -
rése nélkül is kötelező érvényességre formálhatnak igényt.

Az emberi jogok európai szintű kikényszerítésének intézményes lehetősége
az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Alapjogi Charta hatály -
balépését követően direkt formában is az Európai Bíróság útján ugyanakkor
rámutat a nemzeti szuverenitás és a nemzetközi jog primátusa, illetve az
európai közösségi jog elsőbbségének elve között fennálló alapkonfliktusra.24

A konfliktus nemzeti szinten, nemzeti jogalkotási keretek között nem old -
ható fel, ám e tény rámutat a jogharmonizálás szükségességére, az emberi jogi
követelmények rendszerébe illeszkedő jogalkotásra, ezzel párhuzamosan a

23 A kétkamarás törvényhozás kérdéséhez l.: Kulcsár Kálmán: A kétkamarás országgyűlés problé -
mája. In: Társadalmi Szemle, 1995/10. szám; Samu Mihály: Az alkotmányozás és a második
kamara. In: Belügyi Szemle 1996/6. szám 13–22. o., Somogyvári István: A magyar parlamenti
rendszer reformja. In: Társadalmi Szemle 1998/8–9. szám, 165–183. o., Salamon László: A par -
lament szervezetének alapkérdése; az egy-és kétkamarás parlament. In: Magyar Közigaz gatás,
2001/5. 302–305. o. Összehasonlító alkotmányjogi elemzésére l.: Tóth Judit–Legény Krisztián
(szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Complex, Budapest, 2006., 131–139. o.

24 E konfliktus jelenlegi kiemelt jogtudományi szerepére és eredményeire, l.: Balogh-Békesi Nóra:
Közösségi jog és szuverenitás-transzfer az esetjog tükrében. PhD értekezés, 2008, http:/ -
/193.224.191.196:8080/phd/Dr.Balogh_Bekesi_Nora_phd.pdf (letöltés: 2010. november 19.). Fa -
zekas Flóra: A magyar alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami
alkotmánybíróságok felfogások tükrében. PhD értekezés, 2009, http://jog.unideb.hu/documents/ -
doktori_iskola/fazekasflora-disszertacio-nyilvanos.pdf (letöltés: 2010. november 19.).

112



nemzeti szuverenitás védelme elsődlegesen egy hatékony alkotmányvédelmi
intézmény útján teremthető meg.

Az emberi jogok globális rendszere kétségtelenül behatárolja a nemzeti al -
kotmányozó jogalkotási mozgásterét az alapjogok terén, ám a magyar alapjogi
katalógus átfogó újraértékelés feltétlenül indokolt, e körben terjedelmi okból
csak az élethez való jog szabályozását emelem ki.

Az emberi élethez és az emberi méltósághoz való jogot rendkívül súlyos dog -
matikai hiba és kötőszó alkalmazásával egy alkotmányos szakaszon belül sza -
bályozni, ennek szétválasztása elengedhetetlen követelmény, ugyancsak fel -
tét lenül indokolt az élet kezdetének, vagyis a fogantatásnak egyértelmű al -
kotmányos rögzítése, s az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségének
rögzítése.

A globális organikus jogfejlődéssel összhangban ki kell emelni a globális
szabályozási igények, a globalizációhoz való alkalmazkodás kényszerítő körül -
ményei között az alkotmányozás során a jelenlegi közjogi berendezkedés to -
vábbi súlyos hiányosságának felszámolásaként a gazdasági alkotmányosság
alapelemeinek beépítését a normaszövegbe, illetve a preambulumban a piac -
gazdaság, a verseny és a tulajdon értékeinek beemelését.25

4. Az alkotmányvédelem szerepének változásai

Az alkotmányos rendszer, a magyar közjog megújításának alapkérdése az
alkotmányvédelem újraértékelése. Az európai alkotmányvédelmi modellhez
igazodóan szervezeti értelemben támogatandó az igazságszolgáltatási és az
alkotmányvédelmi funkció intézményes szétválasztása, tehát az önálló Alkot -
mánybíróság megőrzése.26

Indokolt azonban a testület két önálló kamarára történő szétbontása, egy -
bekötve érdemi hatásköri reformmal, amelyben a német Bundesverfassungs -
gerichts mintájára támaszkodva külön kamara gyakorolná az előzetes és utó -
lagos normakontrollt és a mulasztásos alkotmánysértést, míg a második ka -
mara a közjogi rendszerben jelenleg hiányzó tényleges alapjogi bíráskodást
végezne, amely egyben kiváltaná a jelenlegi alkotmányjogi panaszt.

Az igazságszolgáltatási funkciókat ellátó bíróságok vonatkozásában indo -
kolt a jelenlegi alkotmánysértés észlelése esetén az eljárás felfüggesztését és
az alkotmányvédelmi szerv eljárását kezdeményező előírások fenntartása,
mivel ennek megváltoztatása a joggyakorlat erőteljes fragmentálódásának ve -
szélyét vetné fel.

Személyi vonatkozásokban is célszerű a két kamara szétválasztása, a nor -
makontroll vonatkozásában a jelenlegi elméleti jogászokból, egyetemi profesz -
szorokból álló testület megőrzése, míg az alapjogi bíráskodás tekintetében
nagy ítélkezési tapasztalattal rendelkező, hosszú gyakorlati idővel rendelke -
ző, pragmatista szemléletmódú bírák jelölése és megválasztása indokolt.

Az alkotmányvédelemnek a rendszerváltozás alkotmányos rendszerében be -
töl tött kiemelkedő szerepét a kivételes történelmi helyzet, a rendkívül bizony-

25 A gazdasági alkotmányosság rendszerezett feldolgozására l.: Drinóczi Tímea: Gazdasági alkot -
mány és gazdasági alapjogok. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2007.

26 Legény Krisztián: Az alkotmánybíráskodás modelljei. In.: Tóth Judit–Legény Krisztián (szerk.):
Összehasonlító alkotmányjog. Complex, Budapest, 2006, 211–280. o.
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talanná vált társadalmi-gazdasági körülmények alapozták meg. A permanens
alkotmányozás talaján, világos szabályozási célok, jogalkotási koncepció hiá -
nyában az egyes társadalmi érdekeket érdemben sértő jogszabályokat az éle -
sen megosztott politikai közösség szekértáborai e politikai vitákat nagy arány -
ban sikeresen transzformálták alkotmányossági kérdéssé, amelyet elősegített
az alkotmánybíróság mindvégig meghatározóan aktivista szerepfelfogása.27

Az alkotmányvédelem korlátozása a fentiekre tekintettel elsődlegesen nem
a hatáskörök újraszabályozását, korlátozását teszi szükségessé, hanem a hi -
va talbóli eljárás megszüntetését, a normakontroll kezdeményezésére jogosul -
tak közül az állampolgári jogosultság kizárását, ugyanakkor ezzel párhuza -
mosan az alapjogi bíráskodás terén az állampolgári indítványozási jog megte -
remtését az egyedi alapjogsérelmek esetére.

Az alkotmánybíróság szerepének újraértelmezésével kapcsolatosan az alkot -
mányozás során, majd az alkotmányos gyakorlat során az alkotmányos intéz -
mények viszonyának megváltoztatása kap központi jelentőséget, mindenek -
előtt a végrehajtó hatalom primátusának megteremése útján.

Az alkotmányvédelem, az általános normakontroll intézményi biztosítása
egy liberális demokráciában, az ésszerű pluralizmus elvének elismerése mel -
lett, kivált a többségi elvre épülő alkotmányos rendszerben elengedhetetlen
követelmény, ám a rendszerváltás alkotmányos gyakorlatának tapasztalatai
ugyanakkor szükségessé teszik a bírói önkorlátozás elvének érvényesülését.28

Az alkotmánybírósági aktivizmus erőteljes mérséklése pusztán jogalkotási
eszközökkel ugyanakkor nem érhető el, az alkotmányos gyakorlat, a jogel -
méleti megközelítés változását is megköveteli, amely csak hosszú távú, orga -
nikus jogfejlődés és a megújított alkotmányos struktúrába illeszkedő, kohe -
rens szabályozási koncepción alapuló minőségi jogalkotás útján biztosítható.

5. Összefoglaló

A magyar alkotmányos oázis, vagyis a rendszerváltás közjogi folyamataiból
kibontakozott sajátos és egyedi közjogi berendezkedés paradigmatikus meg -
változtatása a 2010. évi országgyűlési választások eredményeként létrejött al -
kotmányozó többség birtokában halaszthatatlan jogalkotási követelménnyé
vált.

Az alkotmányozás sikere a német Grundgesetz, a hatályos japán alkotmány
vagy akár az Amerikai Egyesült Államok 1789. évi alkotmányának elfogadá -
sának körülményeire figyelemmel önmagában nem feltétlenül kapcsolódik az
elfogadásuk, alkotmányjogilag erősen kétséges megítélésű körülményei dacá -
ra az alkotmányos patriotizmus megteremtése a létrehozott közjogi rendszer
eredményességéhez kötődött, míg a magyar rendszerváltás rendszere e vonat -
kozásban egyértelmű kudarcot vallott.

A nemzeti együttműködés rendszerének alapjai ugyanakkor a preambulum
kiemelkedő szerepének hangsúlyozása, objektív, a nemzeti politikai közösségi

27 Halmai Gábor: Az aktivizmus vége? A Sólyom bíróság kilenc éve. Fundamentum, 1999/2. 5–27. o.
28 Az alkotmánybíráskodás, vagyis tágabb értelmezésben az alkotmányvédelem szerepére, a jog -

rendszerre gyakorolt hatására teoretikus megközelítésben l.: Bragyova András: Az alkotmány -
bíráskodás elmélete. KJK–MTA JTI, Budapest, 1994.
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identitását meghatározni kívánó értékek, így Isten, mint a transzcendens iga -
zolás forrása, a kereszténység, a magyar történelmi hagyományok, a Szent
Korona-tan beemelése, a nemzeti szuverenitás erősítése és védelme, a nemzeti
önrendelkezés hangsúlyozása. A fenti elvi követelmények súlyos feszültsége -
ket rejtenek magukban egyfelől a többségi elv változása esetén, másfelől a
többszintű alkotmányosság rendszerében a magyar közjog jövőbeli szerepe
kapcsán. 

A rivális alkotmánykoncepciók közötti kompromisszumkeresésre törekvés,
a hatályos alkotmány alapulvétele rendkívül súlyos aggályokat vetnek fel az
alkotmányozás tartalmi eredményessége, az új közjogi struktúra stabilitása
és működőképessége tekintetében, mivel a hatályos alkotmányszöveg alapul -
vétele a rendszerváltás rendszereinek, avagy a magyar alkotmányos oázis
kialakulásához vezető közjogi feszültségeknek az átemelését eredményezné a
nemzeti együttműködésként meghirdetett új alkotmányos struktúrába.29

A rendszerváltozásban meghatározó szerepet betöltő lakitelki találkozó kulcs -
mondata volt, hogy nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe, s az
alkotmányozás alapvető célja a magyar politikai közösség normatív és intéz -
ményi alapjainak lerakása, amely azonban előfeltételezi a szocialista jogrend
romjairól kibontakozott, annak elemeit átvevő közjogi rendszer általános meg -
haladását.

A kompromisszumokra alapozott, a fentiekben áttekintett rivális alkotmány -
koncepciók elemeit egyesíteni szándékozó, a jogforrási szempontból új, de tar -
talmilag konszolidációs jellegű alkotmánymódosítást megvalósító alkotmány
átveszi, illetve újólag felveti a rendszerváltás rendszerének közjogi kereteit
fentiekben áttekintett feszítő kérdéseket, amelyek rövid időn belül újólag fel -
vethetik, különösen a politikai többség átrendeződése esetén a közjog megújí -
tásának szükségességét.30

29 A fennálló struktúrák alapulvétele meghatározó szerepet játszott a permanens alkotmányozás
folyamatában kidolgozott alkotmánykoncepciók érvényre jutásának meghiúsulásában l.: Sajó
András: Egy lehetséges alkotmány. Társadalomtudományi Társaság, Budapest,1991., Pokol
Béla tervezete. Jogállam 1994/2. szám 53–69. o., Bragyova András: Az új alkotmány egy
koncepciója. KJK–MTA JTI Budapest, 1995., G. Nagyné Maczó Ágnes–G. Nagy Ilián: Új ma -
gyar alkotmány. Inter Leones, Budapest, 1995.

30 A közjog stabilitását az alkotmány módosításának két egymást követő törvényhozás megerő -
sítése önmagában nem biztosítja, e korlátozás a fenti közjogi helyzetben ezen alkotmányos
korlátozás alkotmánymódosítás útján történő meghaladhatóságának jogelméleti kérdését veti
fel.
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Az EU pártjainak 
bevételi oldalán

érvényesülő tendenciák 
és hatásaik
SZABÓ ZOLTÁN GYULA

Győrben 2010. december 10-én a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jog -
tudományi Doktori Iskolája konferenciát rendezett „Az állam és jog alapvető
értékei” címmel. Az eseményre az ország valamennyi doktori iskolájából vár -
tak doktorandusz hallgatókat, akik közül sokan saját kutatásaikat is bemu -
tatták előadásaik révén. Jómagam is egy voltam a számos előadó közül. Az
iskola a konferenciát követően az előadók számára publikációs lehetőséget
biztosított e konferenciakötet formájában, amit ezúton is szeretnék megköszön-
ni. Az előadásomban az európai szintű politikai pártok szervezetének gyakor -
latban érvényesülő finanszírozásával, illetve annak hatásaival foglalkoztam.

A prezentáció első felében célként tűztem ki, hogy feltárjam az EU általános
költségvetésében érvényesülő tendenciákat. A folyamatok feltárása hozzáse -
gített annak megértéséhez, miként vélekedik az Európai Unió a pártokról, és
milyen szerepet szán nekik a jövőben, valamint el tudtam dönteni, hogy az EU
a képviselőcsoportokat vagy a pártszervezeteket tartja-e fontosabbnak.

A második szakaszban a bevételi oldal összetevőinek tekintetében felállí -
tottam egy rangsort, amelyből az egyes összetevők jellemzőinek felhasználá -
sával következtetéseket vontam le arra nézve, hogy a pártok mennyire mo -
tiváltak az EU-s állampolgárokkal való kapcsolattartásban, valamint miként
viszonyul az európai szintű pártok finanszírozása az Amszterdami Szerződés
191. cikkében foglaltakhoz. A megfelelő következtetések levonásához három
párt, a Party of European Socialists (PES), a European People’s Party (EPP),
valamint a European Liberal Democrat and Reform Party bevételeinek ret -
rospektív komparatív vizsgálatát végeztem el.

1. Az Európai Unió 
általános költségvetése

Az Európai Unió pártjai 2004 óta kaphatnak támogatást az Unió általános
költségvetéséből. A juttatott összeg évről évre növekszik. Az előirányzat ösz -
szege 2005-ben még csak 8 400 000 € volt. 2010-re ez az összeg 60 százalékkal
emelkedett, ami már 14 075 000 €-t jelent. Az előirányzatok összegében 2007-
ben és 2010-ben figyelhető meg jelentős emelkedés. 2007-ben az előző évhez
képest majd 1 millió euróval nőtt az összeg, 2010-ben az előirányzat összege
kicsit több mint 3 millió euróval nőtt a 2009-es évhez képest. A növekedési ten -
denciát szemlélteti az 1. sz. grafikon és a táblázat.
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1. sz. táblázat

A pártok számára elkülönített összegek
az általános költségvetésből, éves bontásban

Költségvetési        Előirányzat összege
év                              (ezer €)

2010 14 075

2009 10 858

2008 10 645

2007 10 436

2006 8 594

2005 8 400

2004

2003

1. sz. grafikon
A pártok számára elkülönített összegek

az általános költségvetésből, éves bontásban

Az európai politikai alapítványok számára elkülönített összegek esetében
ugyancsak a pártoknál már tapasztalt növekedési tendencia érvényesülése
látható (lásd: 2. sz. táblázat), annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésünkre
nagyobb mennyiségű adat. Azon egyszerű oknál fogva alakult ez így, hogy a
politikai alapítványok központi költségvetésből való támogatására csak 2007
óta van lehetőség.1

1 Erről bővebb információ: Az európai pártok és alapítványaik finanszírozására vonatkozó jogsza -
bályok (Jog, Állam, Politika 2010/3. szám, 139–152.).
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Ha figyelembe vesszük, hogy a pártok számára elkülönített összegek miként
növekedtek évről évre, arra lehet következtetni, hogy a pártokhoz szorosan
kapcsolódó politikai alapítványok esetében is e tendencia fog érvényesülni a
jövőben. Ezt a logikát igazolja az a tény is, hogy a pártok esetében az elő -
irányzat összege a 2010-es költségvetésben megközelítőleg 23 százalékkal
nagyobb, mint a 2009-es előirányzat összege. Ezzel párhuzamba állítható a
politikai alapítványok támogatására fordítható központi költségvetési forrá -
sok emelkedésének a mértéke, amely szintén 23 százalékos emelkedést mutat
2009-ről 2010-re.

2. sz. táblázat

A pártok alapítványai számára elkülönített források
az általános költségvetésből, éves bontásban

Költségvetési év                Előirányzat összege (ezer €)

2010                                                      9140

2009                                                      7000

2008                                                      7000

2007                          –

Az előirányzatok növekedésén túl kérdésként vetődik fel, hogy a pártok és
alapítványaik részére elkülönített források mekkora részét képezik az egyes
intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségeknek. Az Európai Unió
általános költségvetése a 4 0. alcím2 alatt határozza meg a folyó igazgatási
költségeket és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és
információs tevékenységével kapcsolatos költségeket, az európai politikai pár -
toknak, valamint az európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatáso -
kat. Az adatokból az derül ki, hogy amióta a pártok alapítványai is költség -
vetési támogatásban részesülhetnek, a támogatások együttes összege az al -
címen belül 25–30 százalékot képvisel. 2007 előtt a támogatásra fordított
összeg aránya nem haladta meg a húsz százalékot. (lásd: 3. sz. táblázat)

A forrás fennmaradó 70–75 százalékát igazgatási költségekre és a képviselő -
csoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységé -
vel kapcsolatos költségeire különíti el a költségvetés.

2 Az Európai Unió általános költségvetése: 2. könyv (1. szakasz) Parlament – Kiadások – 4.cím Az
intézmény különleges feladatainak gyakorlása során felmerülő költségek – 4 0. alcím Egyes
intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek.
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3. sz. táblázat

Az EU egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségei

4 0. alcím                 Ebből a pártok és alapítványokKöltségvetési év   előirányzatának                           előirányzataiösszege (ezer €)

összeg (ezer €)                     százalék

2010 76 965 14 075 + 9 140 30,2

2009 70 548 10 858 + 7 000 25,3

2008 62 305 10 645 + 7 000 28,3

2007 61 076 10 436 17,1

2006 58 216 8 594 14,8

2005 54 300 8 400 15,5

2004 43 574 – –

2003 38 393 – –

2. sz. grafikon

Az általános költségvetés és a pártok, valamint alapítványaik számára elkülönített
források összegének változása

Az éves költségvetésekben a pártok és alapítványok támogatására elkü -
lönített összegek folyamatosan, évről évre növekednek. E tendencia szerint az
EU számára a pártszervezetek támogatása kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezt
támasztja alá az is, hogy 2007-től a pártok támogatása közvetett módon, a
pártok politikai alapítványainak támogatása révén jelentősen megnöveke -
dett. Ugyanakkor a növekvő tendencia ellenére azt is elmondhatjuk, hogy ha
csak az elkülönített összegeket nézzük, akkor a pártok képviselőcsoportjainak
költségvetési támogatása többszöröse a pártok és alapítványaik együttes tá -
mogatásának. Ebből pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy az EU in -
kább a parlamenti képviselőcsoportok munkájának támogatására helyezi a
hangsúlyt.
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2. A pártok bevételei

A következőkben a pártok bevételeit veszem górcső alá, hogy megtudhassuk,
mely bevételi elem a legjelentősebb, illetve a legcsekélyebb. Ebből következ -
tethetünk a pártok motiváltságára, az Európai Unió állampolgáraihoz való
közelségükre. Ennek fontosságát azért kell hangsúlyozni, mert az EU által
deklarált, európai szintű politikai párt definíciója nagy hangsúlyt fektet az
európaiságtudat kialakítására és az uniós polgárok politikai akaratának ki -
nyilvánítására.3

A pártok bevételeit szemléltető táblázataim apró különbségeket tartalmaz -
nak, mivel a három vizsgált párt beszámolóinak részletezettsége eltérő mér -
tékű. Tehát például amelyik párt táblázatában nem jelenik meg a tagdíj, ott a
beszámoló nem tartalmazott erre vonatkozó adatokat.

A 3. sz. ábra és 4. sz. táblázat szemlélteti a PES bevételeinek elemeit, va la -
mint azok megoszlását. A párt összes bevételéből a legnagyobb részt a költ ség -
vetési támogatás képezi, amely a párt honlapján megtalálható beszámolók ada -
tai szerint a párt teljes bevételének 2009 és 2008-ban megközelítőleg 78 száza -
lékát, 2007-ben 74 százalékát, 2006-ban 73 százalékát adta. Érdekesség, hogy
míg világszerte csökken a tagdíjak szerepe a pártok bevételeiben, addig az Euró -
pai Szocialista Párt esetében az abból származó bevétel a költségvetési támo -
gatás után a második legnagyobb bevételi forrás, amely százalékban ki fejezve
azt jelenti, hogy a vizsgált három év mindegyikében meghaladta a 15 %-ot.4

A párt bevételének fennmaradó részét a pénzbeni és a természetbeni ado -
mányok alkotják. A beszámoló nem szolgáltat adatokat az előbbi nagyságáról,
de a természetbeni adományok összegét feltünteti. Az összes bevételen belül
ennek az elemnek a jelentősége a legkisebb, például 2008 és 2009-ben a párt
természetbeni adományt nem is kapott, 2007-ben és 2006-ban pedig e forrás
mértéke nem érte el a teljes bevétel 5 százalékát sem.

4. sz. táblázat

Táblázat a PES bevételeiről, és azok megoszlásáról

Ebből támogatás                     Ebből 
Év          Összes bevétel    az általános                  természetbeni        Ebből tagdíj

költségvetésből                hozzájárulás5

összeg (€)   %    összeg (€)         %         összeg(€)          %        összeg (€)      %

2009 4 013 458 100 3 100 000 77,24 0 0 745 348 18,57

2008 3 887 500 100 3 027 467 77,88 0 0 719 650 18,51

2007 4 031 424 100 2 994 419 74.28 45 461 1.13 699 475 17,35

2006 3 513 522 100 2 580 000 73.43 156 315 4.45 659 000 18,76

3 Amszerdami szerződés 191. cikk: „az európai szintű politikai pártok az Unión belüli integráció
fontos tényezői. Hozzájárulnak az európaiságtudat kialakításához és az uniós polgárok politikai
akaratának kinyilvánításához.”

4 A tagdíjak mértéke az összes bevételhez 2008-ban 18,51%, 2007-ben 17,35%, 2006-ban 18,75%
volt.
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3. sz. grafikon

A PES bevételeinek megoszlása
(halmozott sáv diagram)

A szocialista pártnál tapasztaltakhoz igazodik az EPP bevételeinek össze -
tétele. Az Európai Néppárt esetében is a teljes bevétel több mint felét az ál -
talános költségvetésből kapott támogatás adja, amely 2009-ben 58, 2008-ban.
59, 2007-ben 61, 2006-ban 58 százalék volt. A tagdíjak szerepe kiemelkedő, és
a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása a párt -
nak. A tagdíjak összege mindhárom vizsgált évben a teljes bevétel 26–27 szá -
zalékát tette ki. A bevételi források nagyság szerinti rangsorában a tagdíjakat
követik az adományok, amelyek mértéke egyik vizsgált évben sem haladja
meg az összes bevétel 15 százalékát. Az 5. számú táblázat és 4. számú dia -
gramm mutatja az EPP bevételeit, valamint azok százalékos megoszlását.

5 A PES 2008-as, 2007-es és 2006-os beszámolója nem tartalmaz adatokat a pénzbeni hozzájárulás
mértékről. Ám a saját bevételek összegéből és az abból levonható tételekből következtetni lehet
a pénzbeni adományok arányára. A 2008-as adatokat figyelembe véve a saját bevételek összegét
(859 853 €) – nem tartalmazza az általános költségvetési támogatást – az látható, hogy a saját
bevételek több mint 80%-a tagdíjakból folyik be. A maradék, kevesebb, mint húsz százalék oszlik
meg az olyan tételek között, mint a természetbeni hozzájárulások, kapott kamatok, egyéb be -
vételek.
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5. sz. táblázat

Táblázat az EPP bevételeiről, és azok megoszlásáról

Ebből támogatás  Ebből adomány                                       Ebből
Év    Öszes bevétel       az általános       (pénzb. + term.-   Ebből tagdíj            egyéb

költségvetésből   beni hozzájár.)                                     bevételek

összeg (€)  %  összeg (€)      %  összeg(€) %       összeg (€)   %      összeg (€) %

2009 4 804 709 100 2 788 566 58,03 697 142 14,51 1 301 941 27,09 14 661 0,31

2008 4 524 328 100 2 683 803 59,32 670 951 14,83 1 160 131 25,64 9 443 0,21

2007 4 306 475 100 2 617 448 60,78 538 853 12,51 1 144 849 26,58 5 325 0,12

2006 4 020 951 100 2 343 873 58,29 568 723 14,14 1 099 646 27,35 7 245 0,18

4. sz. grafikon

Az EPP bevételeinek megoszlása
(halmozott sáv diagram)

A továbbiakban egy olyan párt bevételeit vizsgálom meg, amelynek beszá -
molói lehetőséget adnak annak megállapítására, hogy a pártok finanszíro -
zását meghatározó jogszabály hatálybalépésének évétől az Európai Unió párt -
jainak mely bevételi elemeire helyeződik a legnagyobb hangsúly.

A két nagy párt, a PES és az EPP esetében érvényesülő bevételi összetevők
hierarchiája a European Liberal Democrat and Reform Party-nál is kimutat -
ható. Tehát a költségvetési támogatás mértéke a legnagyobb, amelyet a tagdí -
jakból és az adományokból származó források követnek. A European Liberal
Democrat and Reform Party beszámolóiban nincs külön tagolva a tagdíjakból
származó bevétel éves összege, ennek ellenére az elemek közötti sorrend itt is
tartható. (Lásd 6. sz. táblázat és 5. sz. ábra.)
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6. sz. táblázat

Táblázat a European Liberal Democrat and Reform Party bevételeiről 
és azok megoszlásáról

Öszes bevétel6 Ebből támogatás                    Ebből                        Ebből
Év             (operating                 az általános                        saját                         egyéb

income)            költségvetésből bevételek                bevételek

összeg (€)     %      összeg (€)         %  összeg(€) %        összeg (€)   %

2009 1 555 318 100 1 181 147 75,94 359 171 23,09 15 000 0,96

2008 1 498 095 100 1 113 709 74,34 364 765 24,35 19 621 1,31

2007 1 395 007 100 1 021 781 73,25 359 304 25,76 13 922 1,00

2006 1 210 540 100 883 500 72,98 314 227 25,96 12 813 1,06

2005 1 213 036 100 876 800 72,28 319 276 26,32 16 961 1,40

2004 735 928 100 495 117 67,28 238 450 32,40 2 361 0,32

5. sz. grafikon

A European Liberal Democrat and Reform Party bevételeinek megoszlása
(halmozott sáv diagram)

6 Csak az operating income kategóriában feltüntetett bevételeket tartalmazza. Nem számolok a
pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli műveletek bevételeivel. E két utóbbi kategória ösz -
szegei nem számottevőek az „operating” bevételekhez képest.
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3. Következtetések

Az európai szintű politikai pártszervezetek számára elkülönített összegek
minden évben növekedtek, amely azt mutatja, hogy az EU egyre nagyobb sze -
repet szán a pártoknak. Az Európai Unió fontosnak tartja, hogy az általa jut -
tatott támogatások révén biztosítsa működésüket. A pártok növekvő jelentő -
sége olvasható ki a politikai alapítványok költségvetési támogatásának megje -
lenéséből, valamint abból, hogy a pártoknak adott költségvetési támogatás az
EP választási kampányra is elkölthető lett. Ugyanakkor nem lehet megkerül -
ni annak a jelentőségét sem, hogy az EU a pártszervezetek és a parlamenti
képviselőcsoportok közül inkább az utóbbit preferálja a költségvetési adatok
szerint.

Egyes pártok bevételeinek összehasonlító vizsgálatából különösen érdekes
következtetéseket lehet levonni. Itt nem csupán arról van szó, hogy a pártok
beszámolóiban is tükröződik az a növekedési tendencia, ami megfigyelhető az
EU általános költségvetésében, hanem a vizsgált pártok mindegyikénél kimu -
tatható, hogy a költségvetési támogatás játssza a legnagyobb szerepet a pár -
tok büdzséjének bevételi oldalán, amely minden esetben messze meghaladja
az éves költségvetésük 50 százalékát.

A másik említésre méltó megfigyelés, hogy a tagdíjakból származó bevételek
kiemelkednek a bevételi elemek közül. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a költ -
ségvetési támogatás után a második legjelentősebb forrása a pártoknak a tag -
díj. E tény jelentősége abban rejlik, hogy míg a nemzeti szinten működő pár -
tok nál a tagdíjak szerepe nagyon alacsony és folyamatosan visszaszorulóban
van, addig az Európai Unió pártjainál éppen fordított tendencia érvényesül. A
vizsgált pártoknál — ha csekély mértékben is — évről évre növekszik a tag -
díjakból befolyó összeg nagysága.

Az adományok összege a bevételek között csak a tagdíjak után következik,
mértéke az esetek többségében nem haladja meg a 10 százalékot sem. A ki -
vételt az EPP jelenti, ahol a beszámolók alapján az adományok összege min -
den évben meghaladta a teljes bevétel egytizedét. Ugyanakkor az adományok
kisebb jelentőségére vonatkozó megállapításomat ki kell egészítenem azzal,
hogy a vizsgált pártok által megjelentetett beszámolókban — egy esetet le -
számítva7 — nem lehet olyan adományt találni, amely meghaladta volna a
jogszabály által előírt nevesítési értékhatárt.8 Tehát, ha az értékhatár feletti
összegeket jelentősnek tekintjük, akkor mindenképpen pozitívumként kell
megjegyezni, hogy az adományozók sokszori alacsonyabb önkéntes hozzájáru -
lásaiból épül fel a pártok e bevételi eleme, amelyek jobban odaköthetik az EU
állampolgáraihoz ezeket a pártokat, mint az egyszeri nagyobb összegek.

A három fő bevételi forrás sorrendje és mértéke sokat elárul a pártok uniós
állampolgárokhoz való viszonyáról is. Az a tény, hogy az Európai Unió pártjai
bevételeinek domináns részét – sok esetben akár 70 százalékát is – a költ -

7 European Liberal Democrat and Reform Party 2008. évi beszámolója szerint a BASF Aktiten -
gesellschaft 5000 € adománnyal járult hozzá a párt bevételeihez.

8 „Az európai szintű politikai párt… megnevezi a finanszírozási forrásait, egy olyan lista elkészí -
tésével, amely feltünteti adományozóit és az egyes adományozóktól kapott adományokat, kivéve
az évente és adományozónként 500 euró összeget meg nem haladó adományokat.” – AZ EURÓ -
PAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/2003/EK RENDELETE az európai szintű politikai pár -
tokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól – 6.cikk (1) b).
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ségvetési támogatás adja, már önmagában is megkérdőjelezi az Amszterdami
Szerződés 191. cikke alapvetésének érvényesülését, miszerint „az európai szin-
tű politikai pártok az Unión belüli integráció fontos tényezői. Hozzájárulnak
az európaiság tudat kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának
kinyilvánításához.” Azok a pártok, amelyek anyagi erőforrásaikat tekintve
egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben függnek a társadalomtól, elsza -
kadhatnak attól, és számukra láthatatlanná válhatnak a társadalomban je -
lent kező problémagócok.

Bírálatként kell megjegyezni, hogy az Európai Unió párfinanszírozási sza -
bá lyozása nem segíti elő a 191. cikk megvalósítását, mert a költségvetési tá -
mogatás mértékét semmilyen módon nem köti a pártnak adott adományok -
hoz. A szabályozásnak a pártokat ösztönöznie kellene, hogy minél közelebb
kerüljenek az uniós állampolgárokhoz. Véleményem szerint szintén a pártok
önmagukba zárulását vonhatja maga után a tagdíjak kiemelkedő szerepe a
pártok költségvetésében. A tagdíjjal mint forrással jól lehet előre tervezni,
kiszámítható, de ösztönző ereje alacsony. Tehát a pártok költségvetésének kö -
rülbelül egynegyedét alkotó tagdíjak inkább a jelenlegi állapotot konzerválják,
és nem segítik elő az uniós állampolgárokhoz való közelebb kerülést.

Végül el kell azt is mondanom, hogy az uniós polgárok akaratának kinyilvá -
nításban és az európaiság-tudat kialakításában a pártokra vonatkozó finan -
szí ro zási szabályok csak kiegészítő mechanizmusok lehetnek. Önmagában bár-
milyen pártfinanszírozási szabályozás hatástalan, de egy olyan finanszírozási
rendszer megalkotása, amelynek egyik centrumában a pártok és az uniós ál -
lampolgárok közötti folyamatos és hatékony kommunikáció, információáram -
lás áll, nagyban segítheti az Amszterdami Szerződés 191. cikkében megfogal -
mazott célok megvalósulását.
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II.
Büntetőjogi

szekció
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„Kartellkarrier” 
a hazai és az osztrák büntetőjogban

KÉRYNÉ KASZÁS ÁGNES ROXÁN
doktorandusz

ORFK Gazdasági Főigazgatóság 
Közép-Magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

1. Előszó

Magyarországon a kartellekkel szembeni harc kereteit a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban Tpvt.), illetve a Btk-nak a közbeszerzési és koncessziós eljárá -
sokhoz kapcsolódó versenykorlátozó megállapodás tilalmát szabályozó 296/B.
§-a rögzíti. Az osztrák kartelljog a versenytörvény („Wettbewerbsgesetz”), a
kartelltörvény („Kartellgesetz”) és a büntetőjogi törvénykönyv („Strafgesetz -
buch”) vonatkozó rendelkezéseiből áll.

Nagy kérdés, hogy miként valósul meg adott jogrendszeren belül a két jogág,
nevezetesen a versenyjog és a büntetőjog szimbiózisa, és a büntetőjog milyen
szerepet tölt be a kartelljogi számonkérési rendszerben. A továbbiakban az is -
mertetett szempontokra fókuszálva fogom bemutatni az osztrák, illetve a ha -
zai jogrendszer kartelljogi megközelítése közötti különbséget.

2. Az alapoktól

Ahogy azt már fentebb is említettem, hazánkban és Ausztriában két jogág
tartalmaz kartelltilalommal kapcsolatos szabályokat. A Tpvt. 11. §-ának (1)
be kezdése erről így rendelkezik:

„Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, va -
lamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesü -
lésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megálla -
podás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzí -
tá sát célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki (…).”

Az osztrák versenyjogi tényállás nem sokban különbözik a magyar megol -
dástól:

„Tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások egye -
sü lete által hozott döntés, illetve összehangolt magatartásmód, amely a verseny
akadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza vagy okozza.”1

A Btk. a kartellezés koncessziós és közbeszerzési eljárással kapcsolatos ve -
tü leteit a következőképpen értékeli:

„296/B. § (1) Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékeny -
ségre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyáso -
lása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére,
illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más, összehangolt
magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

1 Kartellgesetz 1. § (1) bekezdés.
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(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a közbeszerzési eljárás, illetve
a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályá -
zat eredményének befolyásolása érdekében a vállalkozások társadalmi szerve -
zete, a köztestület, az egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntésének a
meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza.

(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű mun -
ka vagy pénzbüntetés, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekményt
jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre követik el.

(4) Nem büntethető az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény el -
követője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a
hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Hatóság alatt a ver -
seny- vagy pénzügyi felügyeletet ellátó szerveket és a közbeszerzésekkel kapcso -
latos jogorvoslati eljárást lefolytató szervet is érteni kell.”

Az osztrák kartelltilalom büntetőjogi megközelítése nem emlékezetet a ha -
zai szabályozásra. 

(1) Aki közbeszerzési eljáráson részvételi jelentkezést nyújt be, ajánlatot tesz,
vagy tárgyalásba bocsátkozik, és mindez olyan jogellenes megállapodáson ala -
pul, amely meghatározott ajánlat ajánlatkérővel történő elfogadtatására irá -
nyul, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető az (1) bekezdés szerint az, aki szabad akaratából meg -
akadályozza, hogy az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, vagy a szolgáltatást
igénybe vegye. Ha az elkövető közreműködésétől függetlenül nem kerül sor az
ajánlat elfogadására vagy a szolgáltatás nyújtására, nem büntethető az, aki
szabad akaratából és őszintén igyekezett az ajánlat elfogadását vagy a szolgál -
tatás nyújtását megakadályozni.2

3. Védelmi kör

A hazai és az osztrák versenyjogi rendelkezések értelmében kartellezésért a
vállalkozások vonhatók felelősségre. Úgy gondolom, hogy mind a magyar, mind
az osztrák jogalkotó is elgondolkodhatna természetes személyek versenyjogi
számonkérésének lehetőségén. Az említett megoldásra ideális példát szolgál -
tat a német versenyjog, amely nem csupán a vállalkozások, hanem a kartelle -
zésben közreműködő természetes személyek megbírságolását is lehetővé te -
szi.3 Így igyekszik a német törvényhozó elérni, hogy munkavállalóként ne érje
meg versenykorlátozó megállapodások megkötésében közreműködni. 

A büntetőjogi szankcióval sújthatók körének körülhatárolása, értelmezése
tekintetében jelentős eltérés figyelhető meg az osztrák és a hazai megoldás
között. A Btk.-kommentár szerint a bűncselekmény alanya a gazdálkodó szer -
vezet ügyintézésre vagy képviseletre feljogosított tagja, tisztségviselője, alkal -
mazottja, illetve a gazdasági társaság tagja, aki a gazdálkodó szervezeten
belüli tevékenysége vagy pozíciója révén érdekeltje a piaci versenynek és a
versenytársakkal megállapodást köthet, illetőleg, aki a vállalkozások, társa -
dalmi szervezetek, a köztestület, az egyesülés és más hasonló szervezet dön-
tésének meghozatalában vesz részt,4 azaz csak a kartellezésben részt vevő ter- 
2 Strafgesetzbuch 168b. §.
3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 81. § (4) bekezdés.
4 Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényhez, a 296/B. §-hoz, 4. pont.
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mészetes személyekre terjed ki a Btk. kartelltilalma. Ez a meghatározás nem
következik a törvény szövegéből, mivel az nem tartalmaz speciális alanyra
utaló szűkítést, tehát büntetőjogi tényállás alanya bárki lehet.

A speciális alany megjelölésének hiánya felveti a tényállásszerű magatar -
tást tanúsító, a pályázat kiírásában, értékelésében részt vevő személyek bün -
tetőjogi felelősségre vonásának lehetőségét is.5 A kartellezés üldözésének ha -
tékonysága szempontjából elengedhetetlen az ajánlatkérő oldalának számon -
kérése, mert sokszor közreműködnek a pályázat eredményének befolyásolá -
sában. Épp ezért a kartellbűncselekmény alanyi körének meghatározása szem-
pontjából roppant hátrányosnak mondható az osztrák szabályozás, hiszen a
törvény által nevesített elkövetési magatartások természetéből az következik,
hogy csupán az ajánlattevők sújthatók büntetőjogi szankcióval.

A magyar jogalkotó mind a közbeszerzési, mind a koncessziós eljárásokat
kiemelt büntetőjogi védelemben részesíti, az osztrák tényállás alapján azon -
ban csupán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó megállapodások vezet -
het nek büntetőjogi felelősségre vonáshoz. Véleményem szerint mind a kon -
cessziós, mind a közbeszerzési eljárások azonos „súlycsoport” képviselnek, hi -
szen az eljárási menetrendek igen hasonlóak, és minkét eljárástípus során
jelentős összegű közpénzek felhasználásáról hoznak döntést.

4. Tiltólista

Mind az osztrák, mind a magyar versenyjog három elkövetési magatartást
különít el: a megállapodást, az összehangolt magtartást és a döntést. A ma -
gyar jogalkotó a büntetőjogi tényállásban szintén az említett elkövetési ma -
gatartásokat szerepelteti, azonban az osztrák megoldás sajnos egyáltalán nem
emlékeztet a versenyjogi gyökerekre, hiszen az osztrák törvényhozó csupán
ajánlattevői tevékenység (jelentkezés, ajánlattétel, tárgyalás) tanúsítása ese -
tén teszi lehetővé a büntetőjogi felelősségre vonást. A kartelltagoknak kedvező
ajánlatkérői döntés meghozatalában azonban nem csak az ajánlattevők, ha -
nem az ajánlattételt kérésre elmulasztó személyek is közreműködhetnek. Nem
véletlen, hogy a versenyjog vonatkozó rendelkezései értelmében az ajánlat-
visszatartóknak is számolni kell a kilátásba helyezett szankciókkal. Vélemé -
nyem szerint mind a jogkövetést, mind a jogalkalmazást megnehezíti, hogy az
osztrák kartellbűncselekményre vonatkozó tényállás megfogalmazása nem
ad ja vissza a versenyjogi fogalomrendszert. Mivel a kartelltevékenység alap -
jai, főbb jellegzetességei a versenyjogban gyökereznek, a büntetőjognak ido -
mulni kellene a versenyjogi hagyományokhoz.

5. Célzat, eredmény

A kartellezés miatti versenyjogi felelősségre vonásnak hazánkban az a felté -
tele, hogy a fentiekben elemzett elkövetési magatartások versenyellenesek le -
gyenek. Az a cselekmény versenyellenes, amelynek célja vagy lehetséges ha -

5 Molnár Gábor: Gazdasági bűncselekmények. HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest,
2009. 80. o.
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tása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.6 Nincs szükség a
megállapodás konkrét hatásainak vizsgálatára, ha az természeténél fogva a
verseny akadályozását, korlátozását, torzítását célozza.7 Versenykorlátozó
célzat hiányában sort kell keríteni a megállapodás versenyellenes hatásainak
vizsgálatára.8 A versenyellenes hatás feltétele akkor is fennáll, ha a megálla -
podásnak csupán lehetséges versenykorlátozó, torzító vagy akadályozó hatása
van.9 A magyar jogrendszer kapcsán elmondottak lényegében az osztrák ver -
senyjogra is érvényesek azzal a különbséggel, hogy a versenyjogi tényállás
versenykorlátozó célzat hiányában a verseny tisztaságának veszélyeztetését
nem, csupán a tényállásszerű magatartás által okozott hatásait értékeli.

A magyar büntetőjogi tényállás már nem vagylagosan vizsgálja a verseny -
korlátozó célzat, illetve a potenciális versenykorlátozó hatás fennállását, a
kar tellbűncselekmény megvalósulásának együttes feltétele a pályázat eredmé-
nyének befolyásolására irányuló szándék és a versenykorlátozó hatás megál -
la píthatósága. Hazánkban kritikai észrevételként fogalmazták meg, hogy a
versenykorlátozó eredmény tekintetében sem versenyjogi, sem büntetőjogi meg-
határozás nem áll a jogalkalmazók rendelkezésére.10 Ez valóban komoly ne -
hézséget jelent a büntetőjogi stádiumok meghatározásánál. Ismert olyan ál -
lás pont, mely szerint a versenykorlátozás csak a manipulált pályázat ered -
ményének kihirdetésével, illetve az eredményhirdetésen alapuló szerződés
megkötésével következik be,11 más vélemények szerint viszont az elkövetési
magatartások megvalósulásának törvényszerű következménye a verseny kor -
látozása, és a befejezettség stádiumának megállapítása független az eredmény-
hirdetés, illetve a szerződéskötés bekövetkezésétől.12 Ha a versenykorlátozás
kifejezését szó szerint értelmezzük, akkor kénytelenek vagyunk az utóbbi ál -
lásponttal azonosulni, hiszen a büntetőjogi tényállás által védett eljárások ter -
mészetéből következik, hogy a verseny az elkövetési magatartások tanúsítá -
sával automatikusan korlátozottabbá válik. Amennyiben a kartellezésre az
eredményhirdetésig nem derül fény, illetve minden a kartelltagok elkép -
zelései szerint alakul, és nem bukkan fel az utolsó pillanatban egy váratlan,
megállapodáson kívüli pályázó, akkor a verseny teljes kizárása valósul meg,
azonban az elemzett büntetőjogi tényállás megelégszik a verseny korlátozásá -
val. Más kérdés, hogy az elkövetési magatartások megvalósításával automa -
tikusan együtt járó versenykorlátozó hatás eredményként történő rögzítése
felesleges volt, az ezzel okozott bizonytalanság csak megnehezítette a jogalkal -
mazást. Természetesen nem kizárt, hogy a jogalkotó az eredményhirdetés be -
következéséhez akarta kötni a befejezettség stádiumát, a pontatlan megfogal -
mazás miatt azonban nem érte el célját.

6 Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv. A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata.
HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008. 342. o.

7 Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga. Complex Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.,
Budapest, 2007. 119. o.

8 Tóth: i. m. 121. o.
9 Nagy: i. m. 344. o.

10 Csépai Balázs–Újvári Ákos: A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós
eljárásban való büntethetőségének kérdésköre. In: Jogtudományi Közlöny, 2006/6. sz. 226. o.

11 Csépai–Újvári: i. m. 227. o.
12 Molnár: i. m. 77. o.
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Az osztrák büntetőtényállás esetében célzatnak a felek által meghatározott
ajánlat ajánlatkérővel történő elfogadtatására irányuló szándék felel meg,
azonban a törvényszöveg eredmény bekövetkezését már nem értékeli. Mivel a
versenykorlátozó hatás a verseny végkimenetelének befolyásolására irányuló
ajánlatok benyújtásával automatikusan létrejön, felesleges és megtévesztő
lett volna annak törvényszövegben történő kiemelése.

6. Privilegizált eset

A hazai és az osztrák versenyjog nem tartalmaz privilegizált esetre vonat -
kozó rendelkezéseket, azonban a kartellezés által generált előny mértéke a szank -
cionálás során nagy jelentőséggel bír. A magyar büntetőjogi tényállás a közbe -
szerzési érték mértékétől teszi függővé az enyhébb elbírálást, amire 50 millió
alatt számíthatnak az elkövetők, azonban koncessziós eljárások során kivite -
le zett versenykorlátozó magatartás esetében a jogalkotó nem fogalmazott meg
privilegizált esetet. Vannak, akik a koncesszióköteles tevékenység természe -
tével indokolják ezt a törvényhozói következetlenséget.13 Úgy gondolom, hogy
koncessziós eljárás esetén is meg lehet becsülni a kartellezésből származó
előny mértékét, ezért a koncessziós eljárás jellege semmiképp sem magya -
rázza az említett jelenséget.

Ráadásul a büntetőjogi tényállásban a privilegizált eset kapcsán megneve -
zett közbeszerzési értékhatár ugyan illeszkedik a büntetőjog szankciórendsze -
ré be, azonban alkalmatlan a közbeszerzési eljárások valódi jelentőségének
meghatározására. A tényállás által megjelölt összeg ugyanis a közbeszerzés
tár gyá tól függően súrolhatja a közösségi eljárás lefolytatását igénylő értékha -
tárt, azaz az 50 milliós közbeszerzési értéket el nem érő eljárások közbeszer -
zési szempontból nem feltétlenül minősíthetők jelentéktelennek. Véleményem
szerint a kartellezés „kártékonysága” független a közbeszerzési eljárás értéké -
től, az inkább a becsült piaci ár, illetve a kartellezéssel kikényszerített ár kö -
zötti százalékos eltéréssel mérhető. Továbbá a közbeszerzési eljárások okán
kifizetésre kerülő közpénzek védelme az adott eljárás tárgyát képező összeg
mértékétől függetlenül jellegükből adódóan fokozott védelmet igényelnek, ami
véleményem szerint nem teszi lehetővé az egyébként a büntetőjogi szankció -
rendszerben megszokott elkövetési értéken alapuló enyhébb elbírálást. Az is
kifogásolható, hogy a jogalkalmazói kényelemre tekintettel a koncessziós eljá -
rások vonatkozásában nem került sor privilegizált eset megfogalmazására, pe -
dig a közbeszerzési és a koncessziós eljárások azonos „súlycsoportot” képvi -
selnek.

A fentiekből kiderül, hogy jelenlegi formájában nincs szükség a privilegizált
esetre, annak gyakorlati hasznosításához elengedhetetlen lenne feltételeinek
módosítása, illetve a jogintézmény koncessziós eljárásokra történő kiterjeszté -
se. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben bemutatásra kerülő engedékenységi
politikának és ezzel együtt a cselekmény felderítésének hatékonyságát előse -
gí tené, ha a törvény által garantált enyhébb büntetőjogi elbírálás a beismerő
vallomás sorrendjének, illetve a szolgáltatott információk értékének a függ -
vénye lenne.
13 Belovics Ervin–Molnár Gábor–Sinku Pál: Büntetőjog. Különös Rész. Nyolcadik átdolgozott ki -

adás. HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009. 523. o.
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Az osztrák büntetőjog a kartellezés tekintetében egyáltalán nem tartalmaz
privilegizált esetre vonatkozó rendelkezéseket, azaz a jogalkotó a kartellezés
valamennyi formáját elutasítja, azonban a törvényszöveg fokozottan súlyos
elbírálásban részesülő ajánlattevőket sem emel ki minősített eset formájában.
Az enyhébb büntetőjogi elbírálás tényállásba történő beemelése kizárólag a
hazai rendelkezések kapcsán már említett, felderítést elősegítő feltételek fenn -
állásának előírása mellett lenne ajánlott, továbbá mind a hazai, mind az oszt -
rák tényállás esetében el kellene gondolkodni ún. felső tűréshatár minősített
eset keretében történő megállapításán. Ez fokozottan igaz az osztrák tényál -
lásra, ahol az elkövetőknek a kartellezés által okozott kár mértékétől füg -
getlenül maximum 3 év szabadságvesztéssel kell számolni. E tekintetben irány -
adó lehet a német példa, mely szerint a jelentős vagyoni hátrányt, azaz az
50 000 eurót14 meghaladó kárt okozó kartellezés esetén az elkövetők az alap -
esetben meghatározottnál jóval magasabb, akár 10 évig terjedő szabadság -
vesztéssel számolhatnak.

7. Valamit valamiért

Az engedékenységi politika mind a hazai, mind az osztrák jogrendszer által
ismert. Magyarországon jelentősen megnehezíti az engedékenység jogintéz -
mé nyének érvényesülését, hogy mind a versenyjog, mind a büntetőjog bizto -
sítja a kartellezőknek a bírság elengedésének, illetve csökkentésének lehető -
ségét, azonban a kedvezményekben történő részesülés feltételei jogáganként
eltérnek. Az engedékenységi politika versenyjogi szabályai a kedvezmények
nyújthatóságának vizsgálata során nem foglalkoznak a GVH-n kívüli hatósá -
gok ismereteivel, csak a GVH cselekménnyel kapcsolatos információi a meg -
határozók, illetve a GVH-hoz benyújtott engedékenységi kérelmek sorrendje
az egyik leglényegesebb szempont, ezzel szemben a büntetőjogi szankció alóli
mentesülés mérlegelése során már valamennyi a kartelltilalom tekintetében
illetékes hatóság cselekménnyel kapcsolatos értesüléseit is figyelembe kell
venni. További lényeges különbség, hogy a versenyjog által szabályozott en -
gedékenységi politika értelmében akkor is van esély a bírság teljes elenge -
désére, ha a GVH az adott kartell tekintetében már a helyszín átkutatásán is
túl van, amennyiben nem rendelkezik a kartelltevékenység egyértelmű meg -
állapításához szükséges bizonyítékokkal, és másnak a helyszín átkutatásá -
nak lehetővé tétele miatt nem jár teljes bírságelengedés.15 A bírságelengedés -
ről lecsúszott kérelmezők pedig a bírságcsökkentés keretein belül még további
jelentős kedvezményben, akár 50%-os bírságelengedésben is részesülhetnek,16

ha jelentős többletértéket képviselő bizonyítékokat szolgáltatnak a GVH-nak.17

Továbbá a GVH azt is garantálja a kérelmezőknek, hogy ha olyan – a GVH
által addig nem ismert – tényre hívják fel a hatóság figyelmét, amely a bírság
mértékének meghatározása szempontjából súlyosbító körülménynek minősül,

14 BGH, Urteil vom 7. 10. 2003 – 1 StR 274/03 (Lexetius.com/2003, 3420 [2004/3/209]).
15 1996. évi LVII. törvény 78/A. § (2) bekezdés b) pont.
16 1996. évi LVII. törvény 78/A. § (4) bekezdés a) pont.
17 1996. évi LVII. törvény 78/A. § (3) bekezdés.
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azt nem veszi figyelembe a bizonyítékot szolgáltató vállalkozással szemben a
bírság összegének meghatározásakor.18

A büntetőjogi szankció alóli mentesülés tekintetében csupán egyetlen feltáró
jellegű vallomás meghallgatására van lehetőség. Van olyan álláspont, mely
szerint a Btk. nem zárja ki, hogy egyszerre több elkövető éljen a büntethe -
tőséget kizáró ok intézményével,19 azonban véleményem szerint meglehetősen
kicsi az esélye annak, hogy az egyébként bejelentés gyorsasága terén verseny -
társnak minősülő „árulók” elsőbbségüket kockáztatnák. A bejelentés megtéte -
lére irányuló szándék idő előtti kiszivárogtatása a megtorlás tekintetében je -
lentős kockázatot rejthet magában, továbbá a hatóság számára is kevésbé
hasznos egy a kartell többi tagjának bizalmát már nem élvező bejelentő, a
bejelentés veszélyének ismertté válása ugyanis döntő bizonyítékok eltűnését
eredményezheti. Mivel a Btk. enyhébb büntetés ígéretével nem csalogatja az
újabb bűnbánókat, a GVH-nál bírságcsökkentés kedvezményében részesülők
a törvény erejénél fogva nem számíthatnak enyhébb elbírálásra. Ugyan a bün -
tetés kiszabása során enyhítő körülményként figyelembe veszik a cselekmény
beismerését, azonban a kartellezésben betöltött szerepből adódó súlyosító kö -
rül mények értékelése sem marad el. Ugyanakkor az ötvenmilliós közbeszer -
zési értéket el nem érő pályázat eredményét befolyásolni kívánó, a hatóság mun -
káját semmivel sem segítő elkövetők a privilegizált eset értelmében öt év he -
lyett maximum két év szabadságvesztéssel sújthatók.

A büntetőjogi szankció alóli mentesülés tehát szigorúbb feltételekhez kötött,
ami jelen esetben mind a versenyjog, mind a büntetőjog területén csökkenti az
engedékenységi politika hatékonyságát, hiszen a GVH teljes bírságelengedése
még nem garantálja a büntetőjogi szankció elengedését is,20 sőt, amennyiben a
büntetőjogi szankció alóli mentesítés feltételei nem állnak fenn, egyenesen el -
kerülhetetlenné válik a büntetőjogi felelősségre vonás, hiszen a GVH-t a Btk.
által is tiltott kartelltevékenység észlelése esetén feljelentési kötelezettség
terheli. A feljelentéshez a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket is csatolni
kell.21 Az engedékenységi politika vonzereje a szankciók alóli mentesülés lehe -
tőségében rejlik, és fontos, hogy a mentesülés feltételei egyértelműek, kiszá -
mít hatók legyenek, az említett kívánalmaknak azonban a büntethetőséget
kizáró ok megfogalmazása nem tesz eleget. 

Az osztrák versenyjog különlegessége, hogy engedékenységi politikája néhány
ponton eltér az uniós és így a hazai megoldástól is. Ugyan a versenytörvény és
az engedékenységi politikával kapcsolatos kézikönyv látszólag átveszi a bír -
ság elengedésének, illetve csökkentésének közösségi feltétrendszerét, azon -
ban a Szövetségi Versenyhatóság arra is jogosult, hogy az említett feltételek
megvalósulásának elmaradása ellenére is mérlegelje a bírság elengedésének,
illetve csökkentésének lehetőségét.22 További érdekesség, hogy a Szövetségi
Versenyhatóságnak a bírságcsökkentés tekintetében uniós szinten meghatá -
ro zott „határokhoz” sem kell tartani magát, valós értéküknek megfelelően ke -
zelheti az engedékenységi kérelmet benyújtók által szolgáltatott bizonyítéko -

18 1996. évi LVII. törvény 78/A. § (5) bekezdés.
19 Molnár: i. m. 87. o.
20 Molnár: i. m. 87. o.
21 1998. évi XIX. törvény 171. § (2) bekezdés. 
22 Handbuch der Bundeswettbewerbsbehörde zur Anwendung des § 11 Abs 3 WettbG 5. pont.
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kat.23 Az Európai Unió által meghatározott merev korlátok áttörése tágítja a
lehetséges kedvezményezettek körét, ami véleményem szerint jelentősen nö -
veli az engedékenységi politika vonzerejét és hatékonyságát. Az osztrák ver -
senyjog intézményi specialitásából adódik, hogy a Szövetségi Versenyhatóság
döntése nem jelent garanciát a kedvezmények nyújtására, hiszen a Szövetségi
Versenyhatóságnak tájékoztatni kell a Szövetségi Kartelljogtanácsost az en -
ge dékenységi politikával kapcsolatos álláspontjáról. A Szövetségi Kartelljog -
tanácsos a Szövetségi Versenyhatóság javaslatát figyelmen kívül hagyva, il -
letve felülvizsgálva kezdeményezheti a Kartellbíróságnál pénzbírság kisza -
bását.24 A vázolt intézményi megoldás a kartelltagok számára bizonytalanná,
kiszámíthatatlanná tehetné az engedékenységi kérelem eredményét, azonban
az engedékenységi politika versenyjog terén tapasztalt gyakorlati eredményei a
Szövetségi Versenyhatóság álláspontjának szakmai dominanciáját bizonyít ják.

Az osztrák engedékenységi politikáról is elmondható, hogy a büntetőjog és a
versenyjog a kedvezményeket és a kedvezményekben részesülés feltételeit
eltérően állapította meg. Ellentétben a hazai szabályozásban leírtakkal az
oszt rák büntetőhatóság nem vizsgálja más szervek adott cselekménnyel kap -
csolatos ismereteit. A büntetőjogi engedékenység – a magyar megoldás kap -
csán elmondottakhoz hasonlóan – csupán egyféle kedvezményt ismer (ami
nem más, mint a büntetés kiszabása alóli mentesülés), azonban a kedvezmény
elnyerésének feltétele nem kimondottan a hatóságnak tett bejelentés, hanem
az ajánlat elfogadásának megakadályozására irányuló törekvés. Ez megnyil -
vá nulhat akár meggyőzésben vagy a megállapodás végrehajtásának megtaga -
dásában stb., így az osztrák büntetőjogi engedékenység akár több elkövetőnek
is lehetőséget biztosít a kedvezményben történő részesülésre. Ha a hatóság,
vagy az ajánlatkérő még az eljárás befejezése, tehát az ajánlat elfogadása előtt
értesül a kartelltevékenységtől, a megállapodásban foglaltak megakadályozá -
sáért bizonyíthatóan küzdő személyek „árulás” nélkül is mentesülnek a bün -
tetőjogi következmények alól, azonban a versenyjogi engedékenységi kedvez -
mény feltétele az engedékenységi kérelem benyújtása és a felderítéshez szük -
séges információk, izonyítékok szolgáltatása.25 A ver senyjogi engedékenységi
kérelmet benyújtók közül azok az elkövetők mente sülnek a büntetőjogi szank -
ció alól, akik az ajánlat elfogadása előtt tettek bejelentést, az ajánlat elfo -
gadását követően engedékenységi kérelemmel élők viszont a felderítésben nyúj -
tott segítség mértékétől függetlenül nem részesül hetnek büntetőjogi engedé -
kenységben akkor sem, ha a versenyhatóság meg ítélése szerint érdemesek a
bírságcsökkentés vagy a bírságelengedés kedvez ményére.

Nem kifogásolható, hogy elsősorban a kartellezés végkifejletének megelőzé -
sére irányul a büntetőjogi engedékenység, azonban a cselekmény felderítése
és a közpénzek védelme érdekében nemcsak a versenyjogi, hanem a büntető -
jogi engedékenységben is értékelni kellene az elkövető által az ajánlat elfo -

23 Handbuch der Bundeswettbewerbsbehörde zur Anwendung des § 11 Abs 3 WettbG 3. pont b)
alpont.

24 Handbuch der Bundeswettbewerbsbehörde zur Anwendung des § 11 Abs 3 WettbG 4. pont,
Wettbewerbsgesetz 36. § (3) bekezdés.

25 Handbuch der Bundeswettbewerbsbehörde zur Anwendung des § 11 Abs 3 WettbG 4. pont,
Wettbewerbsgesetz 11. § (5) bekezdés.
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gadása után nyújtott segítséget. Ezért a büntethetőséget megszüntető okot
taglaló szakasz mellett még szükség lenne egy a felderítést elősegítő tevé -
kenységet értékelő privilegizált esetre vonatkozó bekezdésre is. Az engedé -
kenységi politika büntetőjogi és versenyjogi vetülete közötti összhang meg -
teremtése alapvető feltétele az intézmény gyakorlati hatékonyságának.

8. Egérutak

A tényállásszerű magatartást tanúsítóknak nem kell minden esetben szá -
molni a kartellezés jogkövetkezményeivel, hiszen a piaci verseny komolyabb
veszélyeztetésére eleve alkalmatlan kartellformációk elleni fellépés felesleges
többletterhet jelentene a hatóság számára. A tényállásszerű megállapodások
egyik „mentsvára” a mentesítés jogintézménye. A hazai és az uniós joggya -
korlat a mentesítés két típusát, az egyedi és a csoportmentességet különíti el.
Hazánkban mindkét mentességtípusnak egy négy tagból álló feltételrendszer
képezi alapját, mely szerint a megállapodásnak gazdasági előnnyel kell járni,
az említett előnyök méltányos részének a fogyasztóknál kell lecsapódni, csak
az adott célnak megfelelő mértékű lehet a versenykorlátozás, továbbá a meg -
állapodás nem járhat azzal az eredménnyel sem, hogy az érintett áru piacának
nagy részén megszűnik a verseny. A mentesítésre csak akkor van lehetőség,
ha az idézett négy feltétel együttesen teljesül.26 Az osztrák versenytörvény az
egyedi és a csoportmentesség tekintetében szintén ugyanezen feltételeket em -
líti azzal a különbséggel, hogy a célnak megfelelő kockázatot meghaladó mér -
tékű versenykorlátozás és a versenykizárás tilalmának elég vagylagosan tel -
jesülni.27 Ily módon a hazánkban még négy tagból álló együttes feltételrend -
szer 3 tagúra csökkent, és a kartelltagokra van bízva, melyiket veszik figye -
lembe a vagylagos kitételek közül. Amennyiben a célnak megfelelő kockázatot
meghaladó mértékű versenykorlátozás tilalmához kívánják tartani magukat,
„indokolt esetben” akár a verseny kizárására is sor kerülhet. Ha csupán a
verseny kizárásának tilalmát tartják a felek szem előtt, a pozitív gazdasági cél
eléréséhez szükséges mértéket meghaladó versenykorlátozó hatást is kifejt -
het nek tevékenységükkel. Komoly jogalkotási hibának tartom ezt a közösségi
szabályozással is szembehelyezkedő megoldást.

Az osztrák törvényhozó a kivételekkel kapcsolatos uniós szabályozás kere -
teit túllépve az egyedi és csoportmentesség feltételeinek megfelelő kartelltípu -
sokon túl az alábbi megállapodásokat vonta ki a kartelltilalom hatálya alól:

– a könyvek, zeneművek, folyóiratok piacához kapcsolódó vertikális, a for -
gal mazó által meghatározott ármegkötésre irányuló kartelleket, 

– a szövetkezeti tagok közötti, illetve a tagok és a szövetkezet közötti ver -
senykorlátozásokat, ha a szövetkezeti fejlesztési megbízás erre vonatkozó
felhatalmazást tartalmaz, 

– a hitelintézeti csoport tagjai közötti versenykorlátozásokat, 
– a mezőgazdasági termelőüzemeknek, a termelőüzemek egyesületeinek vagy

a termelőüzemek szövetségének a termeléssel vagy a mezőgazdasági ter -

26 1996. évi LVII. törvény 17. §.
27 Kartellgesetz 2. § (1) bekezdés.
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mékek értékesítésével kapcsolatos vagy a raktározásra, illetve a mezőgaz -
dasági termékek megmunkálására, feldolgozására szolgáló társasági esz -
közök használatával kapcsolatos megállapodásait, döntéseit, amennyiben
nem tartalmaznak ármegkötést, és a versenyt nem zárják ki.28

A fentebb felsorolt megállapodásoknak nem kell megfelelni az egyedi, illetve
a csoportmentesség feltételeinek, csupán az adott kivétel kapcsán említett
előírásoknak kell megvalósulni. Az osztrák versenyjog tehát az uniós normák -
kal szembehelyezkedve bevezette a mentesítés harmadik, meghatározott piaci
területekhez kötött csoportját, amivel a jogalkotó véleményem szerint a ver -
senyre káros módon csökkentette a kartellezés miatt felelősségre vonható vál -
lalkozások körét.

A hazai és az uniós szabályozáshoz képest szintén jelentős eltérést mutat -
nak a bagatellkartellekkel kapcsolatos rendelkezések. A bagatellkartellekre
vonatkozó szabályozás azon a feltevésen alapul, hogy komoly versenytorzító
hatás kifejtésére főleg olyan kartellek képesek, amelyek tagjai jelentős piaci
részesedéssel rendelkeznek, ezért a jogalkotók százalékos mértékben határoz -
zák meg azt a piacrészesedési küszöböt, amelyet meg nem haladva nincs ér -
telme fellépni a piaci folyamatokra erőteljesebb hatás gyakorlására képtelen
kartellformációk ellen. Az uniós és a hazai szabályozás szerint azonban a meg -
határozott küszöböt meg nem haladó kartelltagoknak is kerülni kell bizonyos
magatartásokat, célkitűzéseket, ellenkező esetben nincs mód a számonkérés
elkerülésére. A piaci részesedéssel kapcsolatos százalékos értékeket, illetve a
csekély piaci részesedéssel rendelkező vállalkozások versenykorlátozó tevé -
keny ségére vonatkozóan megállapított tilalmi listát a hazai és az uniós ver -
senyjog eltérően határozza meg, azonban abban minkét jogrendszer megegye -
zik, hogy a meghatározott küszöböt át nem lépő vállalkozások nem tehetnek
meg bármit. Ezzel szemben az osztrák törvényszöveg értelmében a jogalkotó
által meghatározott mértéket meg nem haladó piaci részesedéssel rendelkező
vállalkozások teljesen kikerülnek a versenyfelügyelet alól,29 és tetszésük sze -
rint károsíthatják a versenyt.

Mivel az osztrák büntetőjogi felelősség megállapításának feltétele, hogy a
közbeszerzési eljárások eredményét befolyásolni igyekvő ajánlattevők maga -
tartása „jogellenes” megállapodáson alapuljon, az osztrák jogalkotásnak a fen -
tebb idézett, versenyjogi felelősségre vonás körét jelentősen szűkítő hibái a
büntetőjogi számonkérést is számos esetben akadályozzák. Például az osztrák
versenyjog értelmében meghatározott piaci részesedést meg nem haladó vál -
lalkozások közbeszerzési eljárások eredményének befolyásolására irányuló
megállapodása nem „jogellenes”, így ilyenkor a bűncselekmény megvalósulá -
sának megállapítására sincs lehetőség.

28 Kartellgesetz 2. § (2) 2-5. pont.
29 Kartellgesetz 2. § (2) 1. pont.
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9. Zárszó

Sem az osztrák, sem a magyar bíróságok nem hoztak kartellügyben jogerős
marasztaló ítéletet, ami arra utal, hogy minkét jogrendszerben akadnak olyan
hibák, melyek korrigálása a büntetőjogi számonkérés tekintetében elengedhe -
tetlen. Osztrák oldalon mindenképpen újragondolást igényel a mentességet él -
vezők körének meghatározása, a bagatellkartell intézményének szabályozása,
valamint a büntetőjogi tényállás versenyjogi hagyományoknak megfelelő mó -
dosítása. Mindkét jogrendszerben van mit átértékelni az engedékenységi po -
litika tekintetében, továbbá a magyar jogalkotónak el kellene gondolkodni a
privilegizált eset feltételeinek felderítés elősegítésére koncentráló módosítá -
sán. A hatósági munkát ösztönző információk szolgáltatására fokuszáló pri -
vilegizált eset tényállásba történő beemelése az osztrák büntetőjogi számon -
kérési gyakorlatra is élénkítően hatna, továbbá minkét jogrendszerben mi -
nősített eset formájában meg kellene határozni a súlyosabb büntetőjogi elbí -
rálásban részesülők körét.

El kellene fogadni, hogy a kartelljogot a versenyjog és a büntetőjog vonat -
kozó rendelkezései együtt alkotják, és elengedhetetlen a vonatkozó rendelke -
zések közötti összhang megteremtése. E tény felhatalmazza, sőt kötelezi arra
a törvényhozót, hogy áthidalja a jogágak közötti szakadékot. Magyarországon
és Ausztriában a versenyjog teremtette meg a kartellüldözés hagyományait,
és számos eredményt tud felmutatni, ezért fontos lenne a büntetőjog ido -
mulása a versenyjogi rendelkezésekhez, mert jelen formájában a büntetőjogi
tényállás sok szempontból gátolja a kartellezők versenyjogi számonkérését.

Persze önmagukban mit sem érnek a jogszabályi módosítások, hiszen a
törvény szavának a jogalkalmazók elszántsága kölcsönözhet gyakorlati erők.
Mivel versenyjogi gyökerekkel rendelkező cselekményről van szó, a bünte -
tőjogi jogalkalmazásnak alapvető feltétele a vonatkozó versenyjogi rendelke -
zések tanulmányozása, hisz alapos ismeretanyag nélkül aligha várható a jog -
következmények bátor és következetes alkalmazása.
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Gondolatok
a kényszergyógykezelésről

KOVÁCS ZSUZSA GYÖNGYVÉR
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

Ph.D. hallgató (Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék)

1. Bevezető gondolatok

A kényszergyógykezelés napjainkban a büntetőjog egy igen aktuális kér -
dése. Időszerűvé teszi a Btk. új, a szankciórendszert átfogóan újra szabályozó
reformja1, valamint az intézkedéssel szemben nemzetközi szinten is felmerülő
problémák, kifogások. 

Tanulmányomban egy történeti áttekintés után a kényszergyógykezelés ha -
tályos magyar büntető anyagi jogi és végrehajtási szabályaival, valamint ezek
elemzésével, valamint az új rendelkezésekből adódó problémák bemutatásá -
val foglalkozok.

2. Történeti áttekintés

A közveszélyes elmebetegek elhelyezéséről a közegészségügy rendezéséről
1976. évi XIV. törvényben található útbaigazítás.  A törvény X. fejezete tar -
talmaz rendelkezéseket a „tébolydai ügyről”. „Mindazon gyógyítható és gyó -
gyít hatatlan elmebetegek, kik a közbiztonságra veszélyesek, gyógyítás, illetőleg
eltartás végett elmegyógyintézetbe helyezendők”2 – írja a törvény. A kortársak –
Prins követőjeként elsősorban Finkey Ferenc és Angyal Pál szerepét kell ki -
emelni – megoldásként gyógyletartóztató intézet létrehozását javasolták,3 ahol
a gyógyítás mellett a büntetés is szerephez jutott volna.4 Egészen 1948-ig a
közegészségügyről szóló XIV. törvény „tébolydai ügyről” szóló szegényes ren -
del kezései adhattak támpontot a jogalkalmazónak. A helyzet a Csemegi-kó -
dex III. novellájának nevezett 1948. évi XLVIII. törvénnyel változott meg,5

1 A módosítást a 2009. évi LXXX. tv. tartalmazza.
2 1876. évi XIV. tv. 71. §
3 A kérdéssel a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság is foglalkozott a közveszélyesség büntetőjogi

értékeléséről szóló nagygyűlésén. A gyűlésről és a magyar jogtudósok álláspontjáról részletesen
lásd: Kutrutz Katalin: A visszaesés és a közveszélyesség problémájának történeti megjelenése a
magyar büntetőjogban. In: Horváth Tibor–Szük László. Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény 1.
kötet., Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 198–200. o.

4 Európai színvonalú volt a kőbányai gyűjtőfogház megfigyelő osztálya, amelyet Moravcsik Ernő,
majd Németh Ödön vezetett. Az intézetet 1896-ban hozták létre, a Letartóztatottak és Elítéltek
Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézete néven. Az intézet szakmai tekintetben függetle -
nül működött, vezetője közvetlenül az igazságügy-miniszternek volt alárendelve. Finkey Ferenc:
A magyar büntetőjog tankönyve. Grill Könyvkereskedés, Bp., 1909. 451. o.

5 Nem hagyható figyelmen kívül a Jogász Szakszervezet tervezete, amely modernebb elveket fo -
galmazott meg a közveszélyes állapotú elkövetőkkel szembeni fellépéssel kapcsolatban, mint a
később elfogadott törvény. Gyógyító őrizet bevezetését tartotta indokoltnak ezen elkövetői cso -
porttal szemben, ahol a beszámíthatatlan bűntettesek mellett helyet kaptak volna a csökkent
beszámítási képességűek is. A tervezet rendelkezett a feltételes szabadon bocsátás lehetőségé -
ről. GyörgyI Kálmán: Büntetések és intézkedések. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1984.
27–28. o. Véleményem szerint ez utóbbi rendelkezés a pozitivista elméletek hatását mutatja.
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amely bevezette a beszámíthatatlan6 elmebeteg bűntettesekkel szemben a biz -
tonsági őrizet jogintézményét. A biztonsági őrizet felnőtt korú elmebeteg be -
számíthatatlan személy által elkövetett bűntett vagy vétség esetén került ki -
szabásra.

Az 1950. évi II. tv. (Btá.) hasonlóan szabályozta a biztonsági őrizetet: „azt,
aki 18. életévének betöltése után bűntettet követ el, ha elmebetegsége okából nem
büntethető, viszont elmeállapotánál fogva alaposan feltehető, hogy újabb bűn -
tettet követ el, biztonsági őrizetbe kell helyezni”7. Ez a rendelkezés eltért a III.
novella szabályaitól, hiszen csak akkor tette kötelezővé a szankció alkalma -
zását, ha a bűnismétlés veszélye fennállt. A kor jogalkotása nem feledkezett
meg azokról a fiatalkorúakról sem, akik nem voltak elmebetegek, de elmemű -
ködésük kóros vonásokat mutatott. Számukra tette lehetővé a gyógypedagó -
giai intézetbe utalást.8

Az 1961. évi V. tv. némileg eltérő módon szabályozta a beszámíthatatlan
elkövetőkkel szemben alkalmazható jogintézményt: „azzal szemben, aki elme -
beteg állapotban, gyenge elméjűségben vagy tudatzavarban elkövetett cselek -
mé nye miatt nem büntethető, a bíróság kényszergyógykezelést rendel el, ha attól
lehet tartani, hogy olyan cselekményt követ el, amely egyébként megvalósítja
valamely bűntett törvényi tényállását”. A jogintézmény új nevéből is kitűnik,
hogy a szankció elsődleges célja többé nem a társadalom védelme, vagy az el -
követő izolálása, hanem annak gyógyítása. Az elkövetett cselekmény súlya
továbbra sem jött döntően figyelembe. Ezen intézkedést egy év után, majd
évente felül kellett vizsgálni, de ha okai fenn álltak évközben kellett meg -
szüntetni.9

A szankció elrendelése fiatalkorúakkal szemben is lehetségessé vált. Fogya -
té kos értelmű, vagy gyengeelméjű fiatalokkal szemben vált alkalmazhatóvá a
javító nevelés jogintézménye. 

A törvény a végrehajtás két módját ismerte: kijelölt egészségügyi intézetben,
vagy gyógykezeléssel egybekötött házi gondozásban való végrehajtást. 

3. A kényszergyógykezelés hatályos szabályozása

A kényszergyógykezelésnek több konjunktív feltétele van:

• a beszámítási képesség teljes hiánya,
• személy elleni erőszakos, vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény

megvalósítása,
• újabb hasonló cselekmény elkövetésének nagyfokú valószínűsége, 
• a terhelt büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb bün -

tetéssel lenne büntethető.

6 A korlátozott beszámítási képesség fogalmát a törvény nem ismerte, azt csak a Btá. vezette be
1950-ben. A jogirodalom azonban ismerte a fogalmat, hiszen Heller Erik a magyar büntetőjog
általános tanai című 1937-ben írott munkájában már használta. Lásd: Heller Erik: A magyar
büntetőjog általános tanai. Szent István Társulat, Szeged, 1937. 107–108. o.

7 1950. évi II. tv. 49. § (1).
8 1951. évi 34. sz. tvr. 3. § (1).
9 Viszokay László: A beszámíthatatlan személyekkel szembeni intézkedés alakulása a felszabadu -
lástól napjainkig. Magyar Jog, 1987/10. sz. 843. o.
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Ezen intézkedés elrendelésének csak a beszámítási képesség teljes hiánya
esetén van lehetőség. Korlátozott beszámítási képesség esetén a büntetés kor -
látlanul enyhíthető. Ha szabadságvesztés büntetésre ítélik, gyógyító-nevelő
csoportban kell végrehajtani a büntetést.10 Ha beszámítási képesség hiánya
mellett más büntethetőséget kizáró ok is felmerült, nincs helye e szankció el -
rendelésének.11 Vétség elkövetése esetén ugyanez a helyzet.12 Fontos kiemel -
ni, hogy a kóros elmeállapotnak már a cselekmény elkövetése idején fenn kell
állni, ha az elkövető az eljárás folyamán lesz kóros elmeállapotú, a büntető
eljárás felfüggesztésének van helye.13

Felmerül a kérdés, mi a bíróság teendője, ha az elkövető kóros elmeállapotú,
azonban nem állnak fenn a kényszergyógykezelés alkalmazásának feltételei.
Ekkor kerül sor a beteg kötelező intézeti gyógykezelésére. Az Eü. tv. szabályai
szerint ilyenkor az egyén „pszichiátriai megbetegedése, vagy szenvedélybeteg -
sége következtében veszélyeztető magatartást tanúsít, de a sürgősségi gyógyke -
zelése nem indokolt”14.

E szankció alkalmazási feltételei közé tartozik a személy elleni erőszakos
büntetendő cselekmény elkövetése. Kérdéses azonban milyen cselekmények
tartoznak ebbe a kategóriába? Hiányos és ellentmondásos a Btk. szabályozá -
sa, hiszen a kényszergyógykezelés kapcsán nem tisztázza ezt a fogalmat, más
törvényhelyeken azonban taxatíve felsorolja a vonatkozó bűncselekménye -
ket.15 Probléma azonban, hogy más felsorolást tartalmaz az erőszakos több -
szörös visszaesőt tárgyaló jogszabályhely16, és más szabályozást tartalmaz a
terrorcselekményre vonatkozó szakasz17. A két kategória között természete -
sen vannak átfedések, ezek a gyakorlatban inkább előforduló bűncselekmé -
nyek.18

A közveszélyt okozó cselekmények közé sorolható elsősorban a közveszély
okozása, a terrorcselekmény és az emberrablás19.

A bűnismétlés veszélye is szükséges feltétel, hiszen, a beszámítási képesség
hiánya olyan állapottokra is jellemző, amelyek csupán átmeneti jellegűek;
ilyen a kóros indulat vagy a patológiás részegség. Ebben az esetben is az
egészségügyi intézmények végzik a gyógykezelést20.

10 Szabó András: Az elmebetegek helyzete a magyar büntetőjogban. Jogtudományi Közlöny, 1985/9.
sz. 526. o.

11 BH. 1993/724.
12 BH. 1987/423.
13 BH. 1992/747.
14 1997. évi CLIV. tv. 200. § (1).
15 Ezt a hiányosságot Blaskó Béla is felveti A büntetőjog általános része c. tankönyvében. Lásd:

Blaskó Béla: A magyar büntetőjog általános rész. Rejtjel, Bp., 2010. 325. o.
16 1978. évi IV. tv. 137. § 17.
17 1978. évi IV. tv. 164. § (9).
18 A 2007-ben megjelent, A büntetőjog nagy kézikönyve címet viselő kötet az alábbi felsorolást

tartalmazza a személy elleni erőszakos bűncselekményekre nézve: emberölés, erős felindulás -
ban elkövetett emberölés, testi sértés, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak,
elöljáró elleni erőszak, garázdaság és rablás. Bodor Tibor–Csák Zsolt–Lassó Gábor–Somogyi
Gábor–Szebeni László–Szepesi Erzsébet–Székely Ágnes–Varga Zoltán (szerk.: Varga Zoltán): A
büntetőjog nagy kézikönyve. Complex, Bp., 2007. 149. o.

19 Bodor–Csák–Lassó–Somogyi–Szebeni–Szepesi–Székely–Varga (szerk.: Varga): i. m. 149. o.
20 Huszár Ilona–Kuncz Elemér: Igazságügyi pszichiátria, Medicina, Bp., 1998. 34–35. o.
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Ezen intézkedés elrendelése fiatalkorú elkövetőkkel szemben sem kizárt,
bár meglehetősen ritkán alkalmazott szankció, hiszen évente 2–3 elrendelésre
kerül sor.21

2010. május 1-jétől a kényszergyógykezelés nem határozatlan tartamú töb -
bé, hiszen felső határa az adott bűncselekményre kiszabható büntetési tétel -
keret felső határával egyezik meg, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés
esetén legfeljebb 20 év lehet. Ha a határozott időtartam letelte után még szük -
ség van gyógyításra, azt a területileg illetékes pszichiátriai intézetben kell
végrehajtani. Természetesen, ha a kezelés szükségessége már nem áll fenn, az
intézkedést meg kell szüntetni.22 Az új törvényszakasz elfogadását széles körű
vita előzte meg, ám az új szabályozás sem mentes kérdésektől és ellentmon -
dásoktól. Problémaként merül fel az ideiglenes kényszergyógykeze lés beszá -
mítása – hiszen az intézkedés határozott idejűvé vált. A Btk. 99. §-a nem ter -
jed ki erre a kérdésre. Jelenleg, átmeneti megoldásként a Be. kény szergyógy -
kezelés felülvizsgálatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A vizsgálatok szerint Az IMEI-ben kezelt betegek több mint a fele skizo -
fréniában szenved.23 Ennek oka, hogy a betegségre különösen jellemző az erő -
szak és a brutalitás, ami gyakran ölt testet személy elleni bűncselek mé nyek -
ben. A betegek másik nagy csoportja mániás depressziós. A depressziós idő -
szakra jellemző öngyilkosság megkísérlése, gyakran emberölést követően. A
mániás időszak tipikus bűncselekményei a csalás és a sikkasztás24; ezekben az
esetekben azonban nincs helye kényszergyógykezelés elrendelésének, csupán
kötelező intézeti gyógykezelésre kerülhet sor.

4. A kényszergyógykezelés végrehajtása

A kényszergyógykezelés végrehajtási helyéül a törvény az Igazságügyi Meg -
figyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölte ki.25 A végrehajtás részletes
szabályait a 36/2003. IM rendelet tartalmazza.

A kényszergyógykezelés kezdete az IMEI – be való befogadás napja. Ha a
betegnek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljes mértékben
állandó jelleggel hiányzik, és nem áll gondnokság alatt, a főigazgató főorvos a
gyámhatóságnál ideiglenes gondnok kirendelését, illetve gondnokság alá he -
lyezési per megindítását kezdeményezi.26 A betegek kb. 80%-a áll cselekvő -
képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, ami tükrözi, hogy a cselek -
vőképtelenség és a beszámíthatatlanság kategóriái nem feltétlenül esnek
egybe.

A felvételi eljárás során kétséget kizáróan meg kell állapítani a beutalt sze -
mélyazonosságát. Amennyiben korábban a beteg szabadlábon volt az inté -

21 Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai 2009. év, LÜ Büntetőbírósági Ügyek
Főosztálya, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya és a Számítástechnika Alkalmazási és
Információs Főosztálya, Bp., 2010., 197. o.

22 1978. évi IV. tv. 74. § (3).
23 Kalapos Miklós Péter: A kényszergyógykezelésben részesülő betegek néhány epidemiológiai ada -

ta. Orvosi Hetilap, 2003/7. sz. 336. o.
24 Interjú Dr. Módis Katalin elmeorvos szakértővel.
25 1978. évi IV. tv. 74. § (2).
26 36/2003. IM. Rendelet 4. §.
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zetbe szállításról a bíróság az Országos Mentőszolgálat és szükség esetén a
rendőrség közreműködésével gondoskodik. Abban az esetben, ha az elkövetőt
a bíróság határozatának jogerőre emelkedésének idején más gyógyintézetben
kezelik és átszállítása egészségét, vagy gyógyulását súlyosan veszélyeztetné,
a bíróság a kényszergyógykezelés végrehajtásának megkezdését elhalasztja. 

Az intézetben nem keverednek a büntetés-végrehajtási és az egészségügyi
funkciók. Ennek megfelelően a fogvatartottakat és a kényszergyógykezelteket
el kell egymástól különíteni, hiszen az IMEI első esetben börtönkórházi, a
második esetben pedig kórházi feladatokat lát el.27

A jogintézmény céljának megfelelően a kényszergyógykezelés végrehajtásá -
nak elsődleges eleme a gyógyítás, amelynek fontos része a munkaterápiás fog -
lalkoztatás. Ennek pontos módját, időtartamát és helyét a főigazgató főorvos
állapítja meg. Abban az esetben alkalmazható, ha ez a módszer várhatóan
előmozdítja a beteg gyógyulását, munkaképességének megtartását, fejleszté -
sét, vagy szakmai átképzését. A foglalkoztatás fő formája az intézet-fenntar -
tási munka, de lehet bevételt eredményező tevékenység is.28

Ha a beteg gyógykezeléséhez szükséges feltételekkel az IMEI nem rendelke -
zik, a szükséges szakellátást biztosító intézményt kell igénybe venni. A gyógy -
kezelés elsődleges helye ebben az esetben a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórháza. Amely esetekben az elítélt állapota azt megkívánja, más egészség -
ügyi intézménybe kell kihelyezni. Amennyiben a gyógykezelés indoka meg -
szűnt, és egészsége azt lehetővé teszi, vissza kell szállítani az IMEI-be, de ezt
az időt a kényszergyógykezelés időtartamába be kell számítani.29

A kényszergyógykezelt beteg elhelyezését kórházi jellegű nyitott ajtós kór -
ter mekben biztosítják. A betegek élelmezése kórházi normák szerint történik,
kapnak ruhát, ágyneműt és hálóruhát, és az IMEI biztosítja a tisztasági sze -
reket is. A kényszergyógykezeltek helyzetére néhány eltéréssel az egészség -
ügyi törvény rendelkezései irányadóak. A beteg személye szabadságában kor -
látozott, ennek megfelelően az intézetet csak orvosilag indokolt esetben hagy -
hatja el. Hozzátartozóival és más személyekkel történő kapcsolattartás terü-
letén is a beteg egészségi állapotát és az intézet rendjének megtartását kell
szem előtt tartani, de a kényszergyógykezelt korlátlanul levelezhet, hetente
fogadhat látogatót, ugyanilyen gyakorisággal telefonálhat és fogadhat csoma -
got.30

A beteggel szemben korlátozott mértékben alkalmazható testi kényszer, meg -
fogás, illetve lefogás, amennyiben

• saját vagy mások életét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti,
• az Intézet rendjét, biztonságát, anyagi javait sérti vagy veszélyezteti,
• engedély nélküli távozását másképp nem lehet megakadályozni,
• vizsgálattal, vagy gyógykezeléssel szemben aktív ellenállást tanúsít.

27 Kovatsits Gábor: Néhány gondolat az IMEI büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladatairól.
Ügyészek Lapja, 2001/3. sz. 64. o.

28 36/2003. IM rendelet 12. § (1)–(2).
29 36/2003. IM rendelet 8. §.
30 Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus, Pécs, 2005. 335–337.
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A korlátozó módszerek, vagy ellátások alkalmazását a kezelő orvos rendel -
he ti el. Erről a tényről informálni kell a beteg törvényes, vagy meghatalmazott
képviselőjét és a betegjogi képviselőt31 is32. 

Hogyha a kényszergyógykezelés megkezdésétől számítva egy év eltelt, a fő -
igazgató főorvos az adaptációs bizottság véleményét figyelembe véve adaptá -
ciós szabadságra bocsáthatja a beteget. Célja nem csak az, hogy próbára te -
gyék az intézeti gyógykezelés eredményét, hanem, hogy elősegítsék a beteg
beilleszkedését a társadalomba.33 Ennek tartama legfeljebb 30 nap, de további
30 nappal meghosszabbítható, sőt ismételten is engedélyezhető. A gyakorlat -
ban problémát okoz, hogy a kényszergyógykezeltet azért nem lehet adaptációs
szabadságra bocsátani, mert nincs olyan hozzátartozója, aki tudna és akarna
számára megfelelő elhelyezést biztosítani.34 Az adaptációs szabadságon lévő
betegnek a szabadság megkezdésétől számított 48 órán belül, majd ezt köve -
tően az orvos előírása szerint, de legalább kéthetente orvosi ellenőrzésen kell
megjelenni. Ennek helye Budapesten az IMEI, a fővároson kívül pedig a beteg
tartózkodási helye szerint illetékes pszichiátriai gondozóintézet. Az intézet az
ellenőrzésen észleltekről tájékoztatja az IMEI-t és a beteg állapotának romlá -
sa esetén gondoskodik a visszaszállításáról.35

Mivel az intézkedés alkalmazását a terhelt kóros és a jövőre nézve is ve -
szélyeztető elmeállapota indokolja, garanciális követelmény az állapot rend -
szeres felülvizsgálata. Ha az alapügyben első fokon helyi bíróság járt el, a
Pesti Központi Kerületi Bíróság végzi a felülvizsgálatot, ha első fokon megyei
bíróság járt el, akkor a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelke -
zik. A bíróság tárgyalást tart, meghallgatja az ügyészt, a védőt, és – ameny -
nyiben állapotánál fogva megjelenhet – a kényszergyógykezelés alatt álló sze -
mélyt is. A felülvizsgálatot a kényszergyógykezelés megkezdése után 6 hónap
elteltével kell elvégezni, amennyiben az intézkedés megszüntetésére nem ke -
rül sor, azt 6 havonta meg kell ismételni. Ideiglenes kényszergyógykezelés ese-
tén a hat hónapos időtartam az intézetbe való befogadás időpontjától számít.
Indítványra a határidő letelte előtt is sor kerülhet a felülvizsgálatra, a kére -
lem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása csak akkor lehetséges, ha az előter -
jesztés három hónapon belül történt.36 A Be. nem tartalmaz erre a különleges
eljárásra nézve speciális szabályt, az elmeorvos szakértők számával kapcso -
latban. Ezért irányadónak lehet tekinteni azt a rendelkezést, amely szerint
két szakértő közreműködése szükséges.37 Ez az előírás megfelelő, hiszen cél -
szerű a kezelést végző szakorvost meghallgatni, ugyanakkor indokolt lehet
külső szakember bevonása az eljárásba.

31 Ha az IMEI-ben elhelyezett betegnek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége állandó
jelleggel hiányzik, és nem áll gondnokság alatt, érdekképviseletét a Betegjogi, Ellátottjogi és
Gyermekjogi Közalapítvány munkatársa, mint betegjogi képviselő látja el.

32 Hevér Tibor: Gyanús vagy kóros? – Rezümé egy intézkedés régi-új végrehajtási szabályairól. Ma -
gyar Jog, 2007/6. sz. 344. o.

33 Vókó György: i. m. 335. o.
34 Kovasits Gábor: i. m., 65. o. 
35 36/2003. IM rendelet 10. §.
36 Bodor–Csák–Lassó–Somogyi–Szebeni–Szepesi–Székely–Varga (szerk.: Varga ): i. m., 1544. o.
37 Be. 101. § (2).
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A kényszergyógykezelés megszüntetésének kezdeményezésekor az IMEI
indokolt esetben értesíti a beteg hozzátartozóját, gondnokát, és – ha a beteg
pártfogó felügyelet alatt áll – pártfogó felügyelőjét. Ha a bíróság megszünteti a
kényszergyógykezelést, a beteget azon a napon kell elbocsátani, amikor a bí -
róság értesítése az IMEI-be megérkezik. Ha a betegség súlyos, vagy a személy
nem alkalmas az önálló életvitelre, gondoskodni kell a hazaszállításáról, vagy
megfelelő fekvőbetegintézetben, illetve pszichiátriai betegek otthonában tör -
té nő elhelyezéséről.38

5. A kényszergyógykezelés polgári jogi vonatkozásai

A kényszergyógykezelést eredményező beszámíthatatlanság büntethetősé -
get kizáró ok, de nem eredményez cselekvőképtelenséget. A cselekvőképte -
lenség és a kóros elmeállapot tehát nem szükségszerűen egymást fedő fogal -
mak, azonban az IMEI-ben kényszergyógykezelésüket töltők 80%-a cselekvő -
képességet kizáró gondnokság hatálya alatt áll. Ezek a személyek nem köte -
lezhetőek kártérítésre, és nem végrendelkezhetnek. A korlátozottan cselekvő -
képes kényszergyógykezelt közvégrendeletet tehet, ebben az esetben végren -
delete érvényességéhez a törvényes képviselő, vagy a gyámhatóság jóváha -
gyása nem szükséges. Polgári perben a korlátozottan cselekvőképes kényszer -
gyógykezeltet megilleti a perbeli jogképesség. A gondnokság alá helyezésről a
bíróság határoz, de a gondnok személyének a kijelölése a gyámhatóság fel -
adata. A családi jogi állást tisztázó párt teljes cselekvőképtelenség esetén csak
a törvényes képviselő indíthatja meg korlátozott cselekvőképesség esetén pe -
dig a törvényes képviselő hozzájárulásával indíthatja a beteg. Örökbefogadást
nem eszközölhet, nem gyakorolhatja a szülői felügyelettel együtt járó jogokat
és kötelezettségeket, de a gyermekével kapcsolatot tarthat. Egyebekben a cse -
lekvőképesség általános szabályai irányadóak. Ami a társadalombiztosítási
helyzetet illeti, a kényszergyógykezelés végrehajtásának ideje alatt is megil -
leti a táppénz és más juttatások, ha biztosítottként került betegállományba,
vagy szerezte meg a jogokat, és a törvényes feltételeknek egyébként meg -
felel.39

6. Összegzés

Dolgozatomban bemutattam a kényszergyógykezelés időszerű problémáit és
főbb kérdéseit. Az elmúlt évtizedeken a szankció alkalmazási köre egyre szű -
kült, így az elrendelések száma is csökkent: míg az 1980-as évek közepén el -
érte a 90–100 főt40, az új évezred első éveiben 40–50 fő körül mozgott41. Ez a
szám csökkent az utóbbi években, 2009-ban 25 főt utaltak az IMEI-be. Meg -
állapíthatjuk, hogy az intézkedések között a kényszergyógykezelés 0,15%-ot
tesz ki, a szankciók vonatkozásában pedig 0,03%-ot42.
38 36/2003. IM rendelet 14. §.
39 Vókó György: i. m. 336–337. o.
40 Szabó: i. m. 526. o.
41 Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Korona, Szeged, 2004. 506. o.
42 Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai 2009. év, 90–91. o.
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Az állam jogos titkai?
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„Eltitkolni: a királyok tudománya.”
(RICHELIEU)

1. Bevezető gondolatok

Az új titoktörvény elfogadása számos jogszabály módosulását vonta maga
után, így többek között a Büntető Törvénykönyv államtitoksértésre és szolgá -
lati titoksértésre vonatkozó szabályai 2010. április 1-jével hatályukat vesz -
tették.  Az ilyen cselekmények büntethetősége azonban nem szűnik meg, csak
a szabályozás módosul. Visszaélés minősített adattal cím alatt kerülnek sza -
bályozásra a Visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a Vissza -
élés bizalmas minősítésű adattal és a Visszaélés korlátozott terjesztésű minősí -
tésű adattal elnevezésű bűncselekmények. A titoktörvény alkotmányosságá -
nak megítélésével számos jogvédő szervezet foglalkozott, de a Btk.-t érintő
módosítások jelentőségéről kevés szó esett, jóllehet az államtitoksértésre és a
szolgálati titoksértésre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések alkotmányos meg-
ítélése is kétséges volt.

A jelenleg hatályos szabályok a korábbihoz képest részben előrelépést, rész -
ben visszalépést hoztak.1 A korábbi szabályokkal is  érdemes azonban foglal -
kozni, hiszen a büntetendő cselekményekre az elkövetéskori, és nem az elbí -
ráláskori büntető törvényt kell alkalmazni, kivéve ha az elbíráláskori törvény
szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el. A
minősített adattal visszaélés esetében pedig előfordul, hogy a cselekmény eny -
hébb szankcionálás alá esik, mint a korábbi államtitoksértés, illetve szol gálati
titoksértés, azaz a hatályos szabályoknak lehet 2010. április 1-jét meg előzően el -
követett cselekmények esetében is relevanciája. Célom a korábbi és a jelenleg ha -
tályos büntetőjogi szabályokat górcső alá venni, és hogy előre mutató javaslato -
kat tegyek a minősített adatokra elkövetett cselekmények megítélésére.

2. A minősített adat fogalma

2.1. A bűncselekmények elkövetési tárgya

A minősített adat fogalmának vizsgálatakor a közérdekű adatok nyilvános -
ságához való alkotmányos alapjogból kell kiindulni. Az nem kétséges, hogy az
államnak lehetnek jogos titkai, jóllehet ennek explicit alkotmányos alapját

1 Így a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal bűntett alapesete három évig ter -
jedő szabadságvesztéssel büntetendő, míg az államtitoksértés alapesete egytől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. [Btk. 221. § (1) bek. és 2010. 04. 01.-t megelőzően hatályban
volt 221. § (1) bek.] A teljességhez azonban az is hozzátartozik, hogy bizonyos cselekmények
viszont szigorúbb elbírálás alá esnek, így például a minősített adat felhasználására jogosult
személy általi gondatlan elkövetés. [Btk. 222/A. § (3) bek.]
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nem találjuk meg az alaptörvényben, de törvényi szinten meghatározta a jog -
alkotó a titokká minősítés indokait és a minősítési eljárás menetét. 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) szerint valamely adatot tör -
vény felhatalmazása alapján az arra jogosult szerv minősített adattá nyil -
váníthat. A közérdekű adatok nyilvánosságához való jog korlátjaként jelenik
meg továbbá azon minősített adat kategóriája, amely nemzetközi szerző désből
eredő kötelezettség alapján nyeri el ezt a minőséget, illetve törvény „honvé -
delmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési, bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy
devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolatokra, végül bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra te -
kin tettel is korlátozhatja” az adatok megismerhetőségét.2

Az állam titkai az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. tör -
vény (a továbbiakban: Ttv.) szerint két csoportra voltak oszthatók. Az új
titoktörvény azonban már nem használja az államtitok és a szolgálati titok
fogalmát,3 hanem ezeket egységesen kezeli. Az elsődleges felosztás azon ala -
pul, hogy a minősített adat nemzeti vagy külföldi jellegű-e.4 A visszaélés minő -
sített adattal esetében azonban az elkövetési tárgy még egy momentummal
kiegészül, merthogy a nemzeti és a külföldi minősített adaton túl minősített
adatnak kell tekinteni azt az adatot is, amelynek minősítését kezdeményezték
– a kezdeményezéstől számított 30 napig, feltéve, hogy az elkövetéskor a minő -
sítési eljárás még nem fejeződött be, és erről az elkövető tudomással bír.5 A
nemzeti minősített adaton belül a közérdeksérelem súlyosságától függően négy
kategóriát ismer a törvény: a „Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”, a „Bizalmas!” és
a „Korlátozott terjesztésű!” minősítést.6 Az adat ilyesfajta differenciálása meg-
felelő, hiszen a sérelem, illetve a veszélyeztetés fokához igazodik a bűncselek -
ményi minőség és a büntetés, míg korábban a bíró a törvényben meghatá -
rozott büntetési tételek keretei között tudta értékelni azt, hogy az államtitok

2 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 19. § (3) bek.

3 Államtitoknak minősült az az adat, amely a titoktörvény 1. számú mellékletében meghatározott
államtitokköri jegyzékbeli adatfajta körébe tartozott, és „a minősítési eljárás alapján a minősítő
megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan meg -
szerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult
részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság tör -
vényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, köz -
ponti pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgál -
tatási érdekeit.” [Ttv. 3. § (1) bek.]
Szolgálati titoknak pedig az az adat minősült, amely a szolgálati titokkörbe besorolható volt, és
„amelynek az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése
és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele, továbbá az arra jogosult
részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó
szerv működésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól men-
tes gyakorlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit
hátrányosan érinti.” [Ttv. 4. § (1) bek.]

4 A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pon.
5 Btk. 223. § (2) bek.
6 A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bek.

A korábbi titoktörvény is ismert egy négyes kategorizálást azzal, hogy államtitok esetén a mi -
nősítési jelölés csak „Szigorúan titkos!” lehetett, míg szolgálati titok esetében a „Titkos!”, a
„Bizalmas!” és a „Korlátozott terjesztésű!” jelölést lehetett alkalmazni. [Ttv. 9. § (1) bek.]
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illetve a szolgálati titok mennyire sértette, vagy veszélyeztetette a védett jogi
érdeket.

Az új törvény nem operál az adatok titokköri jegyzékbe7 történő besoro -
lásával, hanem a minősítéssel védhető közérdek fogalmát8 vezeti be. A minő -
sített adattal szemben a tartalmi követelmény az, hogy a védhető közérdekek
körébe tartozó adat „érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosu -
latlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy ré -
szére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné
tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti
vagy veszélyezteti”. A minősítéssel védhető közérdek körébe eső érdekek alap -
ján azt lehet megállapítani, hogy tartalmi szempontból a korábbi államtitok és
szolgálati titok fogalma a minősített adat fogalma alá esik. Az adatok meg -
különböztetése azonban nem tartalmi szempontból történik, azaz a felosztás
nem a védett érdekek (honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűn -
megelőzési stb. érdek, illetve a szolgálati titokra jellemző az állami szerv ille -
téktelen külső befolyástól mentes, zavartalan működéséhez fűződő érdek) men-
tén zajlik. A differenciálás az érdeksérelem tartalmától függetlenül (mit sért?)
a sérelem fokához (mennyire sérti?) igazodik. A büntetőjogi szankcionálás is
ezt a felosztást követi.

A minősített adattal szemben támasztott tartalmi követelmények ismerteté -
se mellett jelezném, hogy a formai kritériumnak is teljesülnie kell ahhoz, hogy
az információ e minőségét elnyerje, azaz a minősítési jelölésnek szerepelnie
kell az adott információt tartalmazó eszközön, ami lehet akár irat, akár más
eszköz is.9 Ezen alaki követelménynek ugyanakkora jelentősége van, mint a
tartalmi kritériumnak. Erre egy ismert ügyet, a bős–nagymarosi vízlépcső-
 rendszer ügyét hoznám fel példaként. A Népszava című napilap 1998. március

7 A korábbi titoktörvényt számos támadás érte a titokköri jegyzék miatt, merthogy ez lehetővé
tette az indokolatlan titkosítást. Jóllehet az államtitokköri jegyzék esetében a tárgyköröket a
törvény taxatíve határozta meg, de számos titokkör feltüntetése nem volt indokolt, vagy kiter -
jesztően volt értelmezhető.
A titoktörvény alkotmányos megítélése más szempontból is vitatott volt, ugyanis példának
kedvéért az államtitokká minősítés időtartama 90 év is lehetett [Ttv. 3. § (2) bek.], jóllehet az
információszabadság érvényesülése szempontjából különös jelentősége van a titokká minősítés
idejének. Fontos, hogy a titokká minősítés csak addig tartson – az EBESZ véleménye szerint
legfeljebb 15 évig –, amíg valamely érdek védelme ezt szükségessé teszi, hacsak azt nem va -
lamely kényszerítő érdek indokolja. [L. Access to information by the media in the OSCE region:
trends and recommendations. Summary of preliminary results of the survey. http://www.osce.
org/ documents/rfm/2007/05/24250_en.pdf (2009. 10.  03.)]

8 A minősítéssel védhető közérdek fogalmának elemei lényegében megfeleltethetők az államtitok
és a szolgálati titok fogalmában meghatározott tartalmi követelményeknek, így a minősítés
történhet a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelő -
zési tevékenysége, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége, külügyi vagy nemzetközi kap -
csolataival összefüggő érdekei, valamint igazságszolgáltatási tevékenység védelme érdekében.
[Ttv. 3. § (1) bek.] Az ilyen tartalmú adatokat lehetett államtitokká minősíteni, míg szolgálati
titokká pedig az az információ volt nyilvánítható, amely „állami szerv vagy közfeladatot ellátó
szerv működésének rendjét veszélyezeti, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen
befolyástól mentes gyakorlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben megha -
tározott érdekeit hátrányosan érinti.” [Ttv. 4. § (1) bek.] A jelenlegi törvény ezeken túl még a
szuverenitás, a területi integritás és az alkotmányos rend védelmét emeli ki. [2009. évi CLV.
törvény 5. § (1) bek.]

9 A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pont, 5. § (1) és (4) bek.
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11-én közölte a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításával kapcsola -
tos keretmegállapodást. Ezt a dokumentumot a magyar és a szlovák kormány -
delegációk dolgozták ki a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása
érdekében. A keretmegállapodás nyilvánosságra kerülését követően a Minisz -
terelnöki Hivatal ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az újság főszerkesz -
tője pedig az adatvédelmi biztoshoz fordult, és annak megállapítását kérte,
hogy az érintett iratok (akkor még) államtitokká minősítése jogszerű volt-e.

A biztos eljárása során megállapította, hogy a titoktörvény az információ -
szabadság korlátozhatóságához négy egyenrangú feltételt kíván meg:

• „a Ttv.-ben felhatalmazott személy legyen az államtitok minősítője;
• a minősítésre váró adat a Ttv. mellékletében felsorolt adatfajták vala -

melyikébe tartozzon;10

• a minősítő kétséget kizáróan megállapítsa, hogy az adatnak az érvényes -
ségi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése
vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása sérti vagy
veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűn -
üldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai, kül -
ügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgál -
tatási érdekeit;11

• a minősítő a Ttv. szerinti eljárásban a törvénynek megfelelő módon mi -
nősítse az adatot.”

Az adatvédelmi biztos ajánlása megállapította, amennyiben a törvényes mi -
nő sítési eljárás bármely követelményét megsértik, az adat nem minősül ál -
lamtitoknak. Ebben az ügyben pedig csak utólag csatoltak hozzá egy – a mi -
nősítési jelölést tartalmazó – fedőlapot, de magán a tervezeten a minősítési
jelölés nem szerepelt, azaz formai kritérium hiánya miatt az adat nem volt
államtitoknak tekinthető. A Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtit -
kára ezért megszüntette a keretmegállapodás tervezetének államtitokká minő-
sítését.12

Arra viszont nem találunk büntetőjogi szankciót, ha a jogosult személy a
szándékos túltitkosítással a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog sé -
relmét idézi elő.13 Így említhetem Kenedi János történész ügyét. Kenedi János
hét, az 1960-as években született belügyminiszter-helyettesi irat rendelkezé -
sére bocsátását kérte az illetékes szervektől. Ezen dokumentumok 1996-ban
elveszítették államtitok minőségüket.  Kenedi 1998-ban kérte ezen iratok ki -
adását, de a Belügyminisztérium – a megkeresését követően – 1998. október
9-én ismét szigorúan titkossá minősítette azokat. 

10 Az új titoktörvény már nem tartalmaz titokköri jegyzéket, tehát ennek a feltételnek nem kell
már teljesülnie.

11 Vö. 8. lábjegyzet.
12 A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében nyilvánosságra hozott keretmegállapodás-terve -

zet államtitokká minősítésének jogszerűségével kapcsolatos adatvédelmi biztosi vizsgálat ered -
ményeit összegző 250/K/1998 ajánlás. Halmai Gábor–Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok.
Osiris, Budapest, 2003. 620–621. o.

13 Access to information by the media in the OSCE region: trends and recommendations. Summary
of preliminary results of the survey. p. 8–9. http://www.osce.org/documents/rfm/2007/05/
24 250_en.pdf (2009. 10. 03.)
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Kenedi János ezután pert indított a magyar bíróságok előtt. A bíróság íté -
letében megállapította, hogy az újraminősítés törvénytelen volt. Az iratokat
ennek ellenére nem adták ki, de a betekintést lehetővé tették volna titok -
tartási nyilatkozat tételével.14

Végül Kenedi a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult. Az EJEB 2009.
május 26-án meghozta döntését.15 A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság meg -
állapította, hogy a Magyar Köztársaság megsértette az Európai Emberi Jogi
Egyezményt, ezért az állam köteles Kenedinek 6000 eurót megfizetni. Ezt az
összeget az állam kifizeti Kenedi János történésznek, de az iratokat továbbra
sem kapja kézhez.16

14 Kenedi kérését 1998. november 10-i dátummal utasították el. A bírósági eljárás megindítását
az Avtv.-re alapozta, amely kimondja, hogy ha valakinek közérdekű adatra vonatkozó igényét
nem teljesítik, a bírósági út nyitva áll. Az első fokon eljárt Fővárosi Bíróság kimondta, hogy a
minősítés idejének lejártával az adat államtitok jellege ipso iure megszűnt. A Legfelsőbb Bí -
róság is elutasította az alperes fellebbezését, mondván, hogy a törvényben meghatározott idő
elteltével, jogellenesen került sor az újbóli minősítésre.

15 Kenedi János az Egyezmény több cikkének megsértésére is hivatkozott. Az Egyezmény 6. cikk
(1) bekezdésének, azaz a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének tárgyában állást foglalt a
Bíróság. Az EJEB megállapította, hogy a magyar bíróság nem tett eleget annak, hogy az ügyet
ésszerű időn belül intézze el, merthogy a háromfokú eljárást és a végrehajtási eljárást is a
„tárgyalás” integráns részének kell tekinteni. [CASE OF HORNSBY v. GREECE (Application
no. 19/03/1997)] Az ésszerű időt természetesen az ügy körülményeire tekintettel kell megítél -
ni, így figyelemmel kell lenni az ügy bonyolultságára, a felperes és egyéb hatóságok magatar -
tására, és arra, hogy mi volt az ügy tárgya [CASE OF FRYDLENDER v. FRANCE (Application
no. 30979/96)]. A jelen ügy 10 és fél évig tartott.
A Bíróság továbbá megállapította a véleménynyilvánítás szabadságához való jog sérelmét, mert
kijelentette, hogy az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés történelmi kutatómunka során
a véleménynyilvánítás szabadságának lényegi elemét érinti. [CASE OF TÁRSASÁG A SZA -
BAD SÁGJOGOKÉRT v. HUNGARY (Application no. 37 374/05)] Ezen alapjog gyakorlása is
csak a jogszabályoknak megfelelően történhet. A jogszerűség követelménye azt is jelenti, hogy a
jogi szabályozás előrelátható legyen, és ne adjon alapot önkényes jogalkalmazásra. [CASE OF
REKVÉNYI v. HUNGARY (Application no. 25390/94).]
Kenedi Jánosnak az Egyezmény 10. cikkében megfogalmazott hatékony jogorvoslathoz való
jogát is megsértették. Eszerint „bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait
és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony
orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették
meg.” Ebből a cikkből az államnak az a kötelezettsége is származik, hogy biztosítsa a hatás -
körrel rendelkező hatóság számára a jogorvoslat kikényszerítését. [CASE OF HORNSBY v.
GREECE (Application no. 19/03/1997).]
A Bírság Kenedi Jánosnak 6000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

16 Kenedi János az Egyezmény több cikkének megsértésére is hivatkozott. Az Egyezmény 6. cikk
(1) bekezdésének, azaz a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének tárgyában állást foglalt a
Bíróság. Az EJEB megállapította, hogy a magyar bíróság nem tett eleget annak, hogy az ügyet
ésszerű időn belül tárgyalja meg, merthogy a háromfokú eljárást és a végrehajtási eljárást is a
„tárgyalás” integráns részének tekinti. [CASE OF HORNSBY v. GREECE (Application no.
19/03/1997).] Az ésszerű időt természetesen az ügy körülményeire tekintettel kell megítélni,
így figyelemmel kell lenni az ügy bonyolultságára, a felperes és egyéb hatóságok magatar -
tására, és arra, hogy mi volt az ügy tárgya. [CASE OF FRYDLENDER v. FRANCE (Application
no. 30 979/96).] A jelen ügy 10 és fél évig tartott.
A Bíróság továbbá megállapította a véleménynyilvánítás szabadságához való jog sérelmét, mert
kijelentette, hogy az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés történelmi kutatómunka során
a véleménynyilvánítás szabadságának lényegi elemét érinti. [CASE OF TÁRSASÁG A SZA -
BADSÁGJOGOKÉRT v. HUNGARY (Application no. 37 374/05).] Ezen alapjog gyakorlása is
csak a jogszabályoknak megfelelően történhet. A jogszerűség követelménye azt is jelenti, hogy a
jogi szabályozás előre látható legyen, és ne legyen önkényes. [CASE OF REKVÉNYI v. HUN -
GARY (Application no. 25 390/94).]

151



2.2. A minősített adat fogalmának alkotmányossági vizsgálata

Az új szabályok bevezetésnek egyik indoka a NATO és az Európai Unió
szabályaihoz való alkalmazkodás volt. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk néhány
európai állam büntető törvénykönyvbeli rendelkezéseit azt tapasztaljuk, hogy
továbbra is él még az államtitoksértés, valamint a szolgálati titoksértésen
kívül számos más az állam saját titkaival kapcsolatos titoksértéssel elkövet -
hető cselekmény büntetendő, így példának kedvéért a német büntető törvény -
könyv kormánytitok megsértése elnevezésű bűncselekményt is ismer. [§ 355.]
Ez már csak azért is érdekes, mert az új titoktörvény megalkotásának egyik
indoka a NATO és az Európai Unió szabályaihoz való alkalmazkodás volt.
Jóllehet például a német és az osztrák büntető törvénykönyv saját titokfo -
galmat alkot.17 Az említett harmonizáció azonban a minősített adatok ma -
gasabb fokú személyi, fizikai és adminisztratív védelmének feltételeit terem -
tette meg. [2009. évi CLV. törvény 10–15. §, 17–19. §.] Úgyszintén az ipar -
biztonság területén bevezetett változások a minősített adatok megfelelő vé -
delmét szolgálják. [2009. évi CLV. törvény 16. §.]

Az új titoktörvény elfogadásának másik indoka az volt, hogy az államtitok -
köri jegyzék, illetve a szolgálati titokköri jegyzék alapot szolgáltatott az in -
dokolatlan titkosításra. A jelenlegi szabályok ezt nem tartalmazzák, helyette
jelenleg a védhető közérdek fogalma okoz jogbizonytalanságot, különösen az
utolsó fordulata. Miszerint „állami szerv illetéktelen külső befolyástól mentes,
zavartalan működésének biztosítása” érdekében is lehet információt minősí -
tett adattá nyilvánítani. [2009. évi CLV. törvény 5. § (1) bek. f) pont.] Az, hogy
a jogbiztonság elemének tekinthető normavilágosság nem teljesül, az Alkot -
mány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság követelményébe ütközik.
Hiszen ez a fordulat hasonlóan széles titkosításra ad lehetőséget, mint a ko -
rábbi szabályozás, ez pedig kiüresíti az információszabadságot. Ezt látszik
alátámasztani az Emberi Jogok Európai Egyezményének (1950) 10. cikk 
2. pontjában deklarált véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására vo -
nat kozó rendelkezése. Eszerint tartalmi szempontból a véleménynyilvánítás
szabadsága, mint a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog anyajoga,
akkor korlátozható, ha azt „a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a köz -
biztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erköl -
csök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés köz -
lé sének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságá-

Kenedi Jánosnak az Egyezmény 10. cikkében megfogalmazott hatékony jogorvoslathoz való
jogát is megsértették. Eszerint „bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait
és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony
orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették
meg.” Ebből a cikkből az államnak az a kötelezettsége is származik, hogy biztosítsa a
hatáskörrel rendelkező hatóság számára a jogorvoslat kikényszerítését. [CASE OF HORNSBY
v. GREECE (Application no. 19/03/1997).]
A Bírság Kenedi Jánosnak 6000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg. [CASE OF KENEDI v.
HUNGARY (Application no. 31 475/05).]

17 Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland § 93.
Adolf Schönke–Horst Scröder: Strafgesetzbuch Kommentar. Beck’sche, München, 1997. 977–
979. o.
Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen
(Strafgesetzbuch – StGB) StF: BGBl. Nr. 60/1974 § 255.
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nak fenntartása” indokolja. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdésében deklarált kö -
telezettség alapján, miszerint „a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a
nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt
nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját”, az EJEE és a belső
jogszabályok között nem lehetne ellentmondás. A védhető közérdek fentebb
említett fordulata pedig nem esik egyik tartalmi korlát alá sem.

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozásával szemben meg -
felelő szintű garanciát kell biztosítani, hiszen a „titokká” nyilvánítás az infor -
mációszabadság legsúlyosabb korlátozását jelenti. Az információszabadság
nem korlátozhatatlan, de mint a véleménynyilvánítás egyik feltétele, kitünte -
tett alkotmányos védelemben részesül. Legalább akkora alkotmányos védel -
met élvez, mint az anyajog. A védhető közérdek fogalmának törvényi megha -
tározása azonban számos jogvédő szervezet szerint nem nyújt elegendő garan -
ciát, ezért szükséges lenne további garanciális korlátok rögzítése. Így példá -
nak kedvéért a titkosítás alól bizonyos kivételeket meghatározhatna a tör -
vény, úgymint amely megtiltaná az adat minősített adattá nyilvánítását, ha
az ténylegesen jó hírnév védelme vagy a verseny elkerülése érdekében törté -
nik. Szintén nem ad lehetőséget a jogszabály arra, hogy a nyilvánossághoz 
és a titkosításhoz fűződő közérdek súlyosságát a jogalkalmazó mérlegelje. 
Az Al kotmánybíróság azonban leszögezte, hogy „minden törvény garanciát
nélkü löző, teljesen szabad belátáson alapuló titkosítási felhatalmazás” köz -
vet lenül és lényegesen sérti a közérdekű adatok megismerésének alapjogát.
[34/1994. (VI. 24.) AB határozat.]18

Ezen túl pedig a büntetőjogi rendelkezések korlátját képezik az Alkot -
mány bíróság által lefektetett alkotmányos büntetőjoggal szemben támasz-
tott köve telmények, így többek között a büntetőjog ultima ratio jellege. Bün -
tetőjogi jog következmény csak akkor alkalmazható, ha más jogági felelőssé-
gi normák nem elegendőek, a büntetőjog a jogrendszer szankciós zárköve.
[30/1992. (V. 26.) AB határozat.]

3. Az elkövetői kör megítélése

A visszaélés minősített adattal bűncselekmények tárgyalása során nem csak
az elkövetési tárgy minősége vet fel problémát, hanem az elkövetők személye
is. A Btk. minősített adatokkal visszaélésre vonatkozó rendelkezé sei nemcsak
a titoktartásra köteles személyre vonatkoznak, hanem minden kire kiterjed -
nek, aki a minősített adatot jogosulatlanul megszerzi, vagy fel használja, úgy -
szintén az is, aki az adatot jogosulatlan személy részére hoz záférhetővé vagy
jogosult személy számára hozzáférhetetlenné teszi. Jólle het az áprilisi módo -
sítással előrelépés történt, hiszen a cselekmény az elkö vető személyétől füg -
gően differenciáltan büntetendő, míg a korábbi szabá lyozás szerint az állam -
titok jogszerű birtokosai és „civilek” is egyaránt ugyanazon büntetési tétel alá
estek. A jelenlegi szabályok szerint, ha minő sített adat felhasználására jo -
gosult személy követi el a bűncselekményt, az a minősített eset keretei között
nyer értékelést, míg például az újságírókat az alapesetért vonják felelősség -
re.19 Más országokban azonban ez a bűncselekmény hivatalnoki bűncselek-
18 http://www.ekint.org/ekint_files/File/levelezes/ab_minositett_adat.pdf (2010. 12. 3.) 2–5. o.
19 Btk. 221. § (4) bek., 222. § (3) bek., 222/A. § (3) bek.
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ménynek számít, azaz azok követhetik el, akik a titok minősítésére, illetve
őrzésére kötelesek.20 Ez a magyar jogrendszerben sem lenne idegen megoldás,
hiszen a Csemegi-kódex is hasonló megoldást tartalmazott.21 A TASZ vé -
leménye szerint a civilek által történő minősített adattal visszaélés esetén
csak azt a szándékos elkövetést kellene büntetni, amelyet más bűncselek -
ménnyel összefüggésben követnek el.22 A magyar szabályozás az áprilisi mó -
dosítással tehát egy átmeneti megoldást választott, amelyet a francia Code
Penal is képvisel.23

Összességében az állapítható meg, hogy megközelítőleg az EBESZ-államok
felében léteznek olyan szabályok, amely alapján államtitoksértéssel csak azon
személy vádolható, akinek hivatalánál fogva kötelessége a titok őrzése vagy
erre felhatalmazást kapott.24

20 Az EBESZ által 2007-ben végzett „A média információhoz való hozzáférése” című vizsgálatban
szereplő 56 ország közül 29-ben a büntető törvénykönyvek titoksértésre vonatkozó rendelkezé -
sei nem korlátozódnak azokra a személyekre, akiknek kötelessége a titok védelme, hanem azok
mindenkire egyaránt kiterjednek. Ezekben az országokban a bíróságok nem menthetik fel a
civileket arra hivatkozással sem, hogy esetleg a titok nyilvánosságra kerülése nyilvánvalóan a
közérdeket szolgálta. Az újságírók az elítélést csak akkor kerülhetik el, ha a titok nem volt
megfelelően minősítve. 
Access to information by the media in the OSCE region: trends and recommendations. Summary
of preliminary results of the survey. http://www.osce.org/documents/rfm/2007/05/24250_en.pdf
(2009. 10. 03.).

21 Csemegi kódex.
A titok tiltott felfedezése.
328. § Azon közhivatalnok, ügyvéd, orvos, sebész, gyógyszerész, szülésznő, a ki valamely család
vagy személy jó hirnevét veszélyeztető, és hivatalánál, állásánál vagy foglalkozásánál fogva
megtudott, vagy reá bizott titkot, alapos ok nélkül másnak felfedez: vétséget követ el, s a sértett
fél inditványára, három hónapig terjedhető fogházzal, és ezer forintig terjedhető pénzbüntetés -
sel büntetendő. Ezen intézkedés kiterjed a fenn megjelölt személyek segédeire is.
329. § Nem tartozik az előbbi szakasz rendelkezése alá azon eset: ha a megjelölt személyek, a
tudomásukra jutott vagy reájuk bizott titokról, a hatóságot kötelességükhöz képest értesitik,
vagy ez által megkérdeztetvén, vagy mint tanúk kihallgattatván, azt a hatóság előtt felfedezik

22 Földes Ádám–Hütl Tivadar: A minősített adat védelméről szóló T/6147. törvényjavaslatról. In:
TASZ Álláspont, 2008/29. sz. 5. o. http://tasz.hu/files/tasz/imce/TASZ-29color_0.pdf (2010. 03. 09.).

23 Differenciált rendelkezést tartalmaz az államtitoksértés elkövetőinek vonatkozásában. A tör -
vény szigorúbban rendeli büntetni azt a személyt, aki pozíciójánál, foglalkozásánál, állandó
vagy ideiglenes megbízatásánál fogva honvédelmi titoknak minősülő bizalmas információt tart
magánál. Míg ezen személyeket 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és 100 000 euró pénzbün -
tetéssel bünteti, addig a civileket – mindenki mást, aki az előző kategóriákba nem sorolható be
–, „csak” 5 évig terjedő szabadságvesztéssel és 75 000 euró pénzbüntetéssel sújtja.
A titokbirtokos akkor követi el a honvédelmi titok megsértése elnevezésű bűncselekményt, ha
ilyen honvédelmi titok körébe tartozó információt, eljárást, cikket, dokumentumot vagy számí -
tó gépes adatot vagy fájlt megsemmisít, megsért, ellop, vagy lemásol, úgyszintén akkor is, ha
nyilvánosságra hozza vagy jogosulatlan személy tudomására hozza. Büntetendő a titokbirtokos,
ha megengedi, hogy más, az ilyen honvédelmi titok körébe tartozó információt, eljárást, cikket,
dokumentumot vagy számítógépes adatot vagy fájlt megsemmisít, megsért, ellopja vagy lemá -
solja, nyilvánosságra hozza. 
Civilként pedig az büntetendő, aki honvédelmi titkot megszerez, bármilyen módon megsem -
misít, eltüntet vagy lemásol, nyilvánosságra hoz vagy jogosulatlan személy tudomásra hoz.
[Code Penal § 413 (10)-(11).]

24 Legal Protections and Barriers on the Right to Information, State Secrets and Protection of
Sources in OSCE Participating States. 20. o. http://www.privacyinternational.org/foi/OSCE-
access-analysis.pdf (2009. 10. 19.).
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Johann P. Fritz, a Nemzetközi Sajtóintézet igazgatója – Csík Renáta ügye
kapcsán – azt mondta, hogy a civilek által is elkövethető államtitoksértés ha -
talommal való visszaélésnek minősül. Egy ilyen idejét múlt és elavult jogsza -
bályi rendelkezés nem működhet egy olyan államban, amely a sajtószabadság
és az információ szabad áramlása mellett elkötelezett.25 Az áprilisi törvény -
módosítás tehát ebben a tekintetben előrelépést jelent, de nem biztos, hogy a
valamennyi típusú minősített adat vonatkozásában indokolt a civilek általi
elkövetést büntetni.

4. A gondatlan elkövetés problematikája – a közérdek vizsgálata

A Btk. szabályozásának áprilisi módosítása a gondatlan elkövetés tekinte té -
ben is pozitívan értékelhető, ugyanis míg korábban bárkinek a felelőssége
meg állapítható volt a gondatlan államtitoksértésért, a hatályos szabályok alap-
ján csak a minősített adat felhasználására jogosult személy büntetendő a gon -
datlan elkövetésért, hasonlóan a francia szabályokhoz. Azt azonban meg kell
jegyezni, hogy míg korábban a szolgálati titoksértésnek nem volt gondatlan
alakzata, a jogalkotó a visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adat ese -
té ben is büntetni rendeli a gondatlan elkövetést, igaz, csak a titoktartásra
kötelezett személy esetében. A minősített adat felhasználására törvény ren -
del kezése alapján jogosult személyek esetében indokolt lehet a szándékos és a
gondatlan elkövetés szankcionálása is, hiszen kellő gondossággal kell eljár -
niuk munkájuk során.26

További vitatéma a titkosított információ nyilvánosságra hozatala esetén az
adat közérdekűségének vizsgálata. Akkor is szükséges a büntetőjoggal való
fenyegetés, ha a nyilvánosságra hozatallal nem sérül a védendő érdek, amely
miatt az adatot titkosították? Így példának kedvéért a korrupció elleni harc
egyik hatásos ellenszere a nyilvánosság. Indokolt lenne, ha a szabályozás te -
kintettel lenne a nyilvánossághoz fűződő közérdek és a titkossághoz fűződő
közérdek erősségének a mérlegelési lehetőségére. Ha e mérlegelés során a mi -
nősített adat védelméhez fűződő érdek bizonyul gyengébbnek, úgy ezt büntet -
he tőséget megszüntető oknak kellene tekinteni. Ez a konstrukció az indoko -
latlan titkosításokkal szemben egy kontrollfunkciót is biztosítana, hiszen elő -
fordul, hogy az adott információ csak a formai követelmény alapján tekinthető
minősített adatnak. A titoksértés vádja alóli felmentés alól azonban elképzel -
hető néhány kivétel, például ha különleges nemzetbiztonsági okból történt a
titkosítás, vagy ha a titkosított információval összefüggésben más bűncselek -
ményt is elkövettek. Minden jogszabály és minden döntés esetén az informá -
ció hoz való szabad hozzáférést az elsődlegesség igényével vegye figyelembe a
jogalkotó és a jogalkalmazó. Kérdés továbbá azonban az is, hogy a jelenlegi
bírósági rendszer felkészült-e ilyen feladatra.27

25 IPI Dismayed by Journalist’s Prosecution Under Outdated Hungarian Security Law. http:/
/www.freemedia.at/archives/singleview/ipi-dismayed-by-journalist-s-prosecution-under-
outdated-hungarian-security-law/2024beccee/ (2009. 10. 20.).

26 Müller Ágnes: Konferencia a titoktörvényről. http://www.vedegylet.hu/doc/titoktvtaszkonfme -
mo.doc (2009. 10. 01.).
Majtényi László: Az információs szabadságok. Adatvédelem és közérdekű adatok nyilvánossága.
Complex, Budapest, 2006. 389. o.

27 Földes–Hütl: i. m. 5–6. o.
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A titoksértés széles körű alanyi körre való kiterjesztése nyilvánvalóan az zal
indokolható, hogy ha egy titok napvilágra kerül, akkor az nem reparálható. A
közérdekvizsgálat viszont éppen azt a célt szolgálja, hogy ha a titok nyilvá -
nosságra kerüléséhez fűződő érdek erősebb, mint a titokban maradáshoz fű -
ződő érdek, akkor az elkövető nem vonható felelősségre a bűncselekmény el -
követéséért, míg ha a bíróság mérlegelési jogkörében azt állapítja meg, hogy a
titkossághoz fűződő közérdek az erősebb, azaz olyan adat került nyilvános -
ságra stb., amely védendő, a bíróság megállapítja a felelősséget. Így nem for -
dulhat az elő, hogy – büntetlenül – olyan információk kerülnének nyilvános -
ságra, amelyeknek nem kellene és ez visszafordíthatatlan károkat okozna.
Ennek az ellenkezője viszont előfordulhat a közérdek vizsgálata nélkül, még -
pedig „amikor azért keletkezik nem reparálható kár, mert nem hoznak nyil -
vánosságra olyan közérdekű adatokat, amelyek titokban maradása nagy kárt
okoz (pl. Csernobil).”28

Jóllehet a magyar szabályok a bíróságok számára expressis verbis nem biz -
tosítják a közérdekvizsgálatot, a bíróságok a büntetőeljárásban a nyilvánosság-
ra kerüléshez fűződő érdeket és az adat titokban maradásához fűződő érdekét
mérlegelhetik. Amennyiben a bíróság arra az elhatározásra jut, hogy az adat
nyilvánosságra kerülésével kisebb hátrány következett be, mintha az titokban
maradt volna, akkor a bíróság bűncselekmény hiányában a vádlottat felmenti.
Hiszen ebben az esetben társadalomra veszélyesség hiánya miatt nem beszél -
hetünk bűncselekményről, annak ellenére, hogy a különös részi tényállási ele -
meket a terhelt kimerítette.

5. Kizárólagos feljelentési jogosultság

A Btk. 224. §-ban foglalt értelmező rendelkezés szerint a minősített adattal
visszaélést csak akkor rendeli büntetni, ha az adott adatfajta minősítésére jo -
gosult személy vagy szerv feljelentést tesz. A kizárólagos feljelentési jogosult -
ság intézménye a Büntető Törvénykönyvben további két helyen kerül szóba. A
hamis vád, illetve a hamis tanúzás tényállása tartalmaz hasonló jogintéz -
ményt, miszerint amíg az alapügy – a hamis vád esetében ez az az eljárás,
amely a hamis vád folytán megindult, hamis tanúzás esetén pedig az, ame -
lyik ben azt elkövették – be nem fejeződik, csak az alapügyben eljáró hatóság
feljelentése alapján indítható hamis vád, illetve hamis tanúzás miatt eljárás.
Ezen szabályozás mögött az a jogpolitikai indok húzódik, hogy az alap ügyben
bűncselekménnyel, szabálysértéssel, fegyelmi vétséggel vádolt személy azzal,
hogy hamis vád miatt feljelentést tesz, ne félemlíthesse meg a vele szemben
feljelentést tevő személyt. Úgyszintén a hamis tanúzás esetében is, amely
azonban nemcsak a fentiekben meghatározott eljárás keretében követ hető el,
hanem az alapügy lehet polgári ügy, választott bírósági vagy más hatósági
eljárás is. Ha a törvény lehetőséget adna az alapügy befejezése előtt a hamis
vád, illetve a hamis tanúzás miatti büntetőeljárás megindítására és lefoly -
tatására, az az alapügy indokolatlan elhúzódásához vezetne, illetőleg a hami -
san vádló és a hamis tanúzást elkövető személy büntetésének korlátlan eny -
hítésére – különös méltánylást érdemlő esetben a büntetés mellőzésére – nem

28 MÜLLER: i. m.
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nyílna lehetőség, amelyet viszont a jelenleg hatályos szabályok biztosíta nak
az elkövető számára, feltéve, hogy az elkövető a vád, illetve az általa szol -
gáltatott bizonyítási eszköz hamis voltát az alapügy jogerős befejezése előtt az
eljáró hatóságnak feltárja.29 Az alapügy lezárását követően viszont a hamis
vád, illetve a hamis tanúzás miatt bárki tehet feljelentést, tehát ez csak egy
átmeneti akadály.

A minősített adattal visszaélés büntethetőségénél viszont nem ez a helyzet,
hiszen a büntetőjogi felelősségre vonás mindenkor a minősített adat védelmé -
ről szóló törvényben meghatározott minősítésre jogosult személy vagy szerv
mérlegelésétől függ. Ennek a jogpolitikai magyarázata az lehet, hogy a minő -
sítésre jogosult személy meg tudja ítélni, hogy a minősített adat nyilvános -
ságra hozatala mennyiben sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság ér -
dekeit. A különbség a hamis vád, illetve a hamis tanúzás esetében említett
jogintézménytől nemcsak az, hogy ez az akadály nem átmeneti jellegű, szem -
ben az imént említett jogintézményekkel, ahol az alapügy befejezését köve -
tően bárki akadály nélkül tehet feljelentést, hanem az is, hogy a hamis vád,
illetve a hamis tanúzás esetén az eljáró hatóság (bíróság, szabálysértési ható -
ság stb.) mint igazságszolgáltató szerv dönt az eljárás megindításáról vagy a
feljelentés mellőzéséről. A minősített adattal visszaélés bűncselekmény esetén
azonban a minősítésre jogosult személy más hatalmi ághoz tartozó személy is
lehet. Azzal, hogy egy más személy szabad mérlegelésétől függ, hogy egy bí -
róság az adott ügyben eljárhat-e, sérti a hatalommegosztás elvét, és így a jog -
államiságot. Ez alól csak szűk körű kivételek lehetnek, de jelen esetben nincs
olyan alkotmányos alapjog, amely lehetővé tenné a végrehajtó hatalom ré -
széről az igazságszolgáltatás megakadályozását. Azzal, hogy a titokbirtokos
nem tesz feljelentést, lényegében hallgatólagosan „felmenti” a titoksértőt.

A jogállamiság további követelménye, hogy „a jog szabályai egyértelműek,
hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára a büntető -
jogban is előreláthatóak legyenek.” [11/1992. (III. 5.) AB határozat.] Azzal,
hogy a jogszabály a titokgazdának kizárólagos feljelentési jogosultságot en -
ged, kiszámíthatatlanná és önkényessé teszi a büntetőjogi jogkövetkezmények
alkalmazását. A minősítő a politikai érdekektől függően engedi, illetve nem
engedi kiszivárogni a minősített adatokat. A szabályozás ezen szakasz beil -
lesz tésével politikai céloknak és érdekeknek engedhet teret. Természetesen
ezzel nem tagadjuk, hogy bizonyos esetekben szükséges lehet, hogy a titok
minősége felülvizsgálatra kerüljön, de ez nem a bírói út megakadályozásával,
hanem az igazságszolgáltatás útján kellene, hogy történjen, hiszen az adatok
nyilvánosságra hozatalához nagyobb érdek is fűződhet, mint a büntetőjogi fe -
lelősségre vonáshoz. A közérdekvizsgálat biztosításával az igazságszolgáltató
hatalom alapjogsérelem nélkül eleget tehetne annak a funkciónak, amelyet
most a kizárólagos feljelentési jogot gyakorló személy gyakorol.30

A másik jogintézmény, amelyet a Btk. ezen egyedi megoldásával párhu -
zamba állíthatunk, az a magánindítvány jogintézménye, amely azonban a ma -
gánszemélyek számára biztosított, és a sérelmükre elkövetett kisebb súlyú

29 Btk. 224. §, 236. §, 238. § (2) bek. c) pont, 239–240. §, 241. § (2) bek.
30 Alexa Noémi–Dénes Balázs–Szabó Máté Dániel: Levél a köztársasági elnöknek a minősített adat

védelméről szóló törvényről. http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=301 (2010. 03.
08.).
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bűn cselekmények megbüntetésére vonatkozik. A jogalkotó ebben az esetben a
sértettre bízza, hogy kívánja-e az elkövető megbüntetését, vagy sem. A kizá -
rólagos feljelentési jogosultság az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a
közélet tisztasága elleni bűncselekmények között kerül szabályozásra, azaz az
államapparátus zavartalan működését védi, míg a magánindítvány a magán -
szféráét. 

Megállapíthatjuk, hogy ez a fajta jogintézmény a hatályos Btk.-ban eddig
nem volt ismert, és nehezen illeszthető be az eljárási feltételek rendszerébe.31

6. Záró gondolatok

Az államtitoksértés és a szolgálati titoksértés a büntetőjognak egy méltány -
talanul elhanyagolt területe, úgyszintén igaz ez a visszaélés minősített adat -
tal elnevezésű bűncselekményekre is. Ugyanakkor az oknyomozó újságírókkal
szemben a büntetőjogi szankcionálás, illetve annak lehetősége komoly fenye -
gető erővel bír, tehát nem szükségtelen ezzel a területtel foglalkozni.

Arra talán sikerült rámutatnom, hogy a büntetőjogi szabályok változásai
azonban a korábbi rendelkezésekhez képest mindenképpen előrelépést jelen -
te nek, de a többi európai példát szemlélve a szabályozásnak még van hová
fejlődnie. A teljességhez azonban az is hozzátartozik, hogy Démoklész kardja
most is ott lebeg azon újságírók feje felett, akik – a példa kedvéért – valamely
bűncselekmény leleplezéséhez minősített információkat használnak fel. Min -
den képpen szükségesnek tartanám a közérdek vizsgálatának biztosítását a
bí róságok számára, a visszaéléseknek így kevesebb teret engedve és egyúttal
az információszabadság szélesebb körű érvényesülését biztosítva. Garancia -
ként pedig ott lenne az igazságszolgáltató hatalom függetlensége.

31 A TASZ véleményezte a titoktörvény módosító javaslatait. http://tasz.hu/informacioszabadsag/
tasz-velemenyezte-titoktorveny-modosito-javaslatait (2010. 03. 09.).
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Gyógyítsuk és/vagy büntessük?
RÓZSA PIROSKA

PTE ÁJK DI

„törvényben kellene eltiltani serdületlen gyermekek szerelmét.
a derék emberek önként szabják maguknak ezt a törvényt,

a közönséges szeretőket pedig kényszeríteni kellene rá”1

Egy konferencián hangzott el: az előadás vagy a tanulmány halála, ha nincs
aktualitása. Úgy gondolom, hogy a következőkben részletezendő pedofília na -
gyon is aktuális. A gyermeki jogok elismerésével és terjedésével egyre nagyobb
hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének védel -
mére. A médiában is egyre többet hallunk pedofil papokról, esetleg apukákról,
akik évekig tartják fogva gyermeküket, élnek velük rendszeres nemi életet és
esetleg nemzenek nekik gyermeket. Mint a legtöbb médiában felkapott téma,
ez is sokszor felnagyított, főleg ami a papságot illeti, de véleményem szerint,
ebben az esetben nem gond, ha túloznak, hiszen az ilyen jellegű cselekmény a
gyermek egész életére hatással van

Jogászok számára a 2009 szeptemberében elfogadott lengyel Btk-t módosító
javaslatnak van jelentősége. Mind az alsóház, mind a szenátus nagy többség -
gel fogadta el a módosítást, melynek lényege, hogy akit 15 év alatti kiskorú
vagy közeli hozzátartozó sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt ítélnek el,
azt a bíróság ítéletében kémiai kasztrációra kötelezheti. A büntetési tételeken
is szigorítottak, a korábbi 2–12 évig terjedő szabadságvesztést 3–15 évig ter -
jedő börtönbüntetésre változtatták, emellett 3 évig terjedő szabadságvesztés -
sel büntethető az a pedofil, aki interneten tesz ajánlatot. Természetesen a
bíróság döntésének meghozatala előtt köteles meghallgatni pszichológus, pszi -
chiáter és szexológus véleményét. A szigorítás annak volt köszönhető, hogy
kiderült, egy lengyel apa hat éven keresztül tartotta fogva lányát, akit rend -
szeresen megerőszakolt, és akitől két gyereke született. Önmagában nem a
szigorítás volt meglepő, hiszen számos ország alkalmazza a kémiai kasztrációt,
így például Ausztrália, Izrael, Törökország, Oroszország, Németország, Dá -
nia, Svédország és Amerika több állama, így Kalifornia, Montana, Florida,
Georgia, Louisiana. Az újdonság, hogy míg a fent említett országokban a be -
avatkozás önkéntes, addig Lengyelországban a bíróság kötelezi az elkövetőt a
kémiai kasztrációra, az nem csak egy választható beavatkozás. A kasztráció
lényege, hogy hormontartalmú gyógyszerekkel csökkentik a beteg tesztoszte -
ronszintjét, gátolva ezzel szexuális vágyait. A kezelés befejezésével a gyógy -
sze rek vágycsökkentő hatása megszűnik, de az alkalmazásuk során jelentkező
mellékhatások (a mellek nagyobbodása, szőrzet csökkenése, izomtömeg növe -
ke dése stb.) pszichológiai változásokat idézhetnek elő.

Emberi jogi szervezetek szerint ez sérti az ember testi épséghez és méltó -
sághoz, egészséghez való jogát és az orvosi beavatkozásokba való beleegye -
zéshez való jogot. Ennek ellenére a törvény elfogadásra került, azt 2010 jú -
liusa óta alkalmazzák.

1 Platón: A lakoma. Budapest. Atlantisz kiadó. 2005.
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1. Néhány gondolat a pedofíliáról általánosságban

Nincs egységes fogalom, minden szerző különbözőképpen határozza meg a
pedofília fogalmát. Általános értelemben a pedofília egy felnőtt ember nemileg
éretlen gyermekek iránti vonzódása. Sokan nem jutnak el a szexuális kapcso -
latig, megelégszenek képek nézegetésével, simogatással.2 Megítélése sem egy -
séges, az koronként és társadalmanként eltérő.

Nem lehet a tipikus elkövetőt meghatározni, minden korosztályból, társadal -
mi rétegből kikerülhet. Különbséget tehetünk exkluzív és non exkluzív elköve -
tő között. Míg az első csoportba tartozó csak gyermekkel létesít kapcsolatot, a
második csoportba tartozó elkövetőnek felnőttel és gyermekkel is van szexuá -
lis kapcsolata. Általában alacsonyabb társadalmi osztályokban derül fény az
ilyen bűncselekményekre, de valószínűleg azért, mert rájuk jobban figyelnek a
hatóságok. A látencia nagyon magas.

Az sincs meghatározva, hogy mekkora korkülönbségnek kell lennie a tettes
és az áldozat között. Ez részben annak köszönhető, hogy a szexuális önrendel -
kezési jog életkori határa eltérő az egyes jogrendszerekben. Vannak országok,
ahol már 12 éves gyermekeknek is elismerik a szexuális önrendelkezési jogát,
van ahol ez csak 20 évesen következik be.3

2. A pedofília okai

A pedofíliának pszichológiai, szociológiai és biológiai okai vannak. A WHO
betegséglistáján szerepel, mint parafília, azaz szexuális preferenciazavar, de -
viáns, rendellenes vonzódást jelent, egyéb, perverziónak nevezett viselkedés -
zavar, nem örökölhető, de nem is gyógyítható. Egyesek szerint ez nem beteg -
ség, csak egy szexuális irányultság, ugyanúgy, ahogy a homoszexualitás. Pszi -
chológiai okai vannak, így a pedofilok alacsony önértékeléssel rendelkeznek,
szoronganak, önértékelési zavaraik vannak, általában depressziósak, felnőtt
emberekkel alig van kapcsolatuk, kapcsolatfelvételük nehézkes, és általában
az elkövetők is korábban szexuális bűncselekmények áldozatai voltak.

A 90-es években azonban elkezdték kutatni a pedofília biológiai okait, mivel
amerikai orvosok felfigyeltek arra, hogy az agy bizonyos területein megjelenő
tumorok miatt az addig normális beállítottságú emberek szexuális érdeklő -
dése megváltozott, gyermekek felé fordultak, majd a tumor eltávolításával is -
mét normális szexuális szokásaikhoz tértek vissza. Torontói kutatók által kö -
zölt vizsgálat szerint a pedofília betegség, idegfejlődési okai vannak, MRI-vizs -
gálatok bizonyítják, hogy a pedofilok agyának felépítése eltér az egészsége -
sekétől. A kutatók véleménye, hogy háromszor több a balkezes közöttük és az
átlagnál alacsonyabbak (én a testi jegyeken alapuló megkülönböztetéssel azon -
ban fenntartással élnék). A Yale egyetemen is vizsgálták az ilyen cselekményt
megvalósító elkövetőket,4 amely kutatás eredményeit a Biological Psychiatry
szaklap publikálta. Az orvosok kutatásának eredménye alapján az elkövetők
2 Anil Aggrawal:Forensic and medical-legal aspects of sexual crimes and unusual sexual practice.

2009.
3 Kránitz Mariann: A gyermek szexuális kizsákmányolása: prostitúció, pedofília, pornográfia. Bel -

ügyi Szemle. 2000. 4–5, 92–103.o.
4 http://www.sg.hu/cikkek/55126/mas_a_pedofilok_agya.2010_11_29.
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egyes agyterületei nem elég aktívak, a hipotalamusz kevésbé aktív, elülső agy -
kérgük aktivitása gyengébb, a skizofréniában szenvedőkkel azonos agyterüle -
ten vannak problémák, emiatt azonos gyógyszerrel kellene őket kezelni.5 A
kutatás vezetője, dr. Georg Northoff szerint az eredmények a pedofília neuro -
biológiájának, idegrendszeri felépítésének és működésének első lépcsője, cél -
juk pedig a rendellenesség megszüntetését célzó új és hatékony terápia kidol -
gozása6. A Journal of Pschiatry Research-ban olvasható, hogy hat agyi terület
között, amelyek a szexuális vágy felkeltésében játszanak szerepet, kevesebb
az összeköttetést jelentő fehérállomány. Az agyi fehérállomány idegrostokból
épül fel, amely összeköti az agy különböző központjait. A pedofilok agyában
kevesebb van ebből a rostból. A hiba tehát nem az agy hibás működésben van.
Az Elmezavarok Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve a pedofilt olyan
egyénnek tekinti, aki nemileg éretlen gyermekek iránt szexuálisan vonzódik,
vagy azokkal ilyen jellegű kapcsolatot létesít.7

Dr. Czeizel Endre a pedofíliát olyan komplex pszichiátriai betegségnek te -
kin ti, amelyben a több génre visszavezethető hajlamot az ártó külső hatások
provokálják.8 Szintén ebben a cikkben olvadhatjuk, hogy fontos hangsúlyozni
a pedofilok ténylegesen szeretik a gyerekeket és tettüket nem az ártás, bántás,
ölés szándéka vezeti. Peszleg Tibor szerint nagyon valószínű, hogy genetikai -
lag programozott hajlam található ezekben a személyekben, de ennek a haj -
lamnak a kifejlődése vagy elnyomása már a személyiség szocializációja során
történik.9 Szemele György azt állítja, hogy nincs olyan kutatás, amely arra irá -
nyulna, hogy bebizonyítsa: a szexuális devianciának valamilyen genetikai hát -
tere lenne, gén hatására következne be, ez az elfajulás környezeti hatásra
alakul ki.10

A kutatók tehát nem tudják a pedofília okait, abban azonban egyetértenek,
hogy betegségről van szó, amelynek lehetnek nemcsak pszichológiai, de bioló -
giai okai is.

A pedofília mögött meghúzódhatnak társadalmi okok is. A mai társadalom -
ban sokan nem elégedettek, úgy gondolják, normális szexuális szokásaikon
változtatva életük jobb lesz. Emellett meglehetősen sok a médiában, interne -
ten megjelenő szexualitás, amely tovább ösztönzi a hasonló jellegű cselekmé -
nyek elkövetésére az embereket.11

3. Pedofília a büntetőjog rendszerében

Jogban jártas emberek számára egyértelmű, hogy pedofília megnevezéssel
bűncselekményt nem tartalmaz a magyar Btk. Ez a köznapi elnevezése min -
den olyan magatartásnak, amely során egy felnőtt egy kiskorúval próbál meg

5 http://www.sg.hu/cikkek/55126/mas_a_pedofilok_agya.2010_11_29.
6 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0804/515534/20080121_pedofilia_korai_szex_perverzio_bantalma

zas_terapia_gyermek_es_ifjusagvedelem_2.htm.2010_11_30.
7 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0804/515534/20080121_pedofilia_korai_szex_perverzio_bantalma

zas_terapia_gyermek_es_ifjusagvedelem_1.htm.2010_11_30.
8 Czeizel Endre: A pedofília korszerű orvosi értelmezése. Belügyi Szemle.2000.4–5.104–109. o.
9 Peszleg Tibor: Internet és pedofília. Belügyi Szemle. 2004.11–12.54–66. o.

10 http://www.mno.hu/portal/7577.2010_11_28.
11 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0804/515534/20080121_pedofilia_korai_szex_perverzio_bantalma

zas_terapia_gyermek_es_ifjusagvedelem_1.htm.2010_11_29.
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szexuális kapcsolatot létesíteni. Pedofil jellegű magatartást tartalmazó bűn -
cselekmény az erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, megrontás, vér -
fertőzés, tiltott pornográf felvétellel visszaélés és szeméremsértés. Nem kívá -
nom őket részletezni, csak néhány fontosabb megjegyzést tennék. Ezeket a
cselekményeket a magyar Btk. a nemi erkölcs elleni bűncselekmények cím
alatt szabályozza. Jogi tárgyat tekintve védi a szabadságjogok között megta -
lálható nemi szabadságot, a gyermek egészséges nemi fejlődését és a nemi
kapcsolatok társadalmi elfogadottságát. A szemérem elleni erőszak és az erő -
szakos közösülés tényállását 1997-ben módosították, ekkortól minősítő körül -
mény, ha az áldozat 12. életévét még nem töltötte be. Ha fajtalanság vagy
közösülés erőszak nélkül következik be, akkor az alapeset, ha erőszakkal vagy
az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel, akkor a minősített eset
miatt kerül sor az elkövető felelősségre vonására. Fajtalanság a közösülés ki -
vételével minden olyan súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi
vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. Erőszakos közösülés csak külön -
neműek között valósulhat meg, míg fajtalankodás azonos neműek között is.
Megrontás esetében a törvény két alakzatot szabályoz: a tizennyolc éven felüli
elkövető megrontásért felel, akár közösül, akár fajtalankodik a sértettel, a ti -
zennyolc év alatti csak közösülés esetén vonható felelősségre, de ő az életkori
határok miatt már nem tekinthető pedofilnak. A vérfertőzés jelenlegi szabá -
lyozása szerint mindenki önálló tettes, kivéve, ha az elkövető más erőszakos
bűncselekményt is megvalósít. A cselekmény alanyai egyenesági rokonok és
testvérek, fontos a vérségi kapcsolat, enélkül nem valósul meg a bűncselek -
mény. A tiltott pornográf felvétel tényállásának módosításával uniós tagsá -
gunkból eredő kötelezettségünknek tettünk eleget. Gyermekek szexuális ki -
zsák mányolását kívánják ezzel büntetni a tagállamok. A törvény 14 év felett
engedi a beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot. A szeméremsértés ese -
té nél az elkövető nemi vágyainak kielégítése végett szeméremsértő módon
mu togatja magát.

A büntetőeljárásban minden elkövető azonos megítélés alá esik, függetlenül
attól, hogy beteg, vagy csak a változatosságot keresi. Az elkövetővel szemben
szabadságvesztés büntetés kiszabását helyezi kilátásba a magyar Btk. A be -
teg elkövetőn ez nem segít.

4. Magyar törvényjavaslat

2010. november 24-én két parlamenti képviselő – lengyel mintára – módosí -
tó javaslatot nyújtott be a Btk-ra, a Be-re és a Bvtvr-re vonatkozóan „A gyer -
mekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és meg-
akadályozására szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok megalkotásáról és mó -
do sításáról” címmel. Ebben egy új intézkedési nem bevezetését szorgalmaz -
zák, a következő szöveggel:

„Gyógykezelését kell elrendelni az elkövetőnek, ha megrontás bűntett miatt
vég rehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a bűncselekmény elkövetése normális -
tól eltérő szexuális szokásainak eredménye, és tartani kell attól, hogy gyógyke -
zelés — különösen az elkövető szexuális vágyának csökkentése — nélkül ha -
sonló cselekményt fog elkövetni.” Az új intézkedés neve szexuális bűnelkövető
gyógykezelése lenne. Elsősorban járóbeteg-ellátás keretében oldanák meg a
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gyógyszeres kezelést, de amennyiben, szükséges zárt intézetben (IMEI) haj -
tanák végre a kezelést. A javaslat szerint az intézkedés elrendelése nem tar -
tozik bírói mérlegelésbe, törvényi feltételek fennállása esetén elrendelése kö -
telező. Az intézkedés határozatlan idejű, fenntartásának szükségességéről or -
vos dönt, ugyanúgy, ahogy a kezelés gyakoriságáról, a gyógyszer adagolásáról
és az adagolás módjáról. A törvényjavaslat indoklásában olvashatjuk, hogy az
intézkedés bevezetésének szükségességét a pedofil jellegű bűncselekmények
szaporodása okozza. Ezzel védeni kívánják az áldozatokat, amely az állam
elsőrendű, alkotmányos kötelessége. Cél a bűnismétlés elkerülése, mivel ezek -
nek az elkövetőknek a visszaesési aránya 99%-os. Csak azokkal az elkövetők -
kel szemben alkalmaznák, akiknél a bűncselekmény elkövetése a normálistól
eltérő szexuális szokásuknak eredménye. 

Ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretnék megjegyezni. Ez a kezdeményezés
nem teljesen új, hiszen 2009 szeptemberétől 2010 májusáig működött az első
terápiás csoport Magyarországon, amelybe olyan személyek jelentkezhettek
és vehettek részt a foglalkozáson, akik kiskorúakkal vagy fiatalkorúakkal lé -
tesítettek szexuális kapcsolatot vagy ilyen jellegű késztetéseik voltak. A prog -
ramot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Társadalmi
Egyen lőség Osztálya támogatta.  

Veér András szerint a pedofília olyan személyiségzavar, amely nem korlá -
tozza a büntethetőséget, mivel az ebben szenvedők pontosan tudják, hogy tör -
vénybe ütköző cselekményt követnek el.12

5. Elkövetőkkel szembeni további lehetséges intézkedések

Csehországban a kémiai kasztráció mellett művi kasztrációt is végeznek,
igaz, csak felnőtteken, csak kérésre, konzultáció után, orvosi javaslatra, az
úgynevezett kasztrációs bizottság engedélyével. Pedofil tartalmú internetes
oldalak korlátozására már több kezdeményezés volt. Az internet ugyanis ano -
nimitást biztosít az ilyen jellegű cselekményt elkövetőknek, társra találnak,
könnyebben hozzáférnek, elérhetik áldozataikat és növeli, stimulálja a vágya -
kat. Több országban is vezetnek listát a pedofil cselekmények miatt elítélt el -
követőkről. Angliában értesítik a szomszédokat, a lakókörnyezetet, ha pedofil
jellegű cselekmény miatt elítélt költözik a környékre. Az USA-ban a listák
fényképet is tartalmaznak. Szintén Csehországban egy magáncég vezet ha -
sonló nyilvántartást, de mivel ez az adatvédelmi jogszabályokba ütközik, kül -
földi szerverről működtetik az oldalt. A nyilvántartás nevet, lakóhelyet és fény -
képet is tartalmaz. Az Unió igazságügy-miniszterei kerethatározat létreho -
zását javasolják „gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekért ki -
rótt eltiltások egész Európában történő elismeréséről és végrehajtásáról szóló
kerethatározat” címmel. A kezdeményezés lényege, hogy amennyiben valakit
foglalkozásától eltiltottak, az ne tehesse meg, hogy átköltözik az EU más or -
szágába, és ott folytathatja tevékenységét. Ez azért fontos, mert sok pedofil
olyan szakmát választ magának, ahol gyermekek közelében lehet. 

12 http://www.police.hu/data/cms189475/nemierkolcs.pdf.2010_12_05.
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6. Zárszóként

A címben feltett kérdésre, mely a tanulmányom címe, a válasz véleményem
szerint, hogy gyógyítsuk és büntessük. A pedofíliában, mint betegségben szen -
vedők beszámítási képességét nem korlátozza ez a hajlamuk, az elkövető tisz -
tában van cselekményével és annak következményeivel. A szabadságvesztés
önmagában azonban nem hoz megoldást, de prevenciós okok miatt meg kell
tanítanunk az elkövetőt vágyainak kordában tartására, kontrollálására. Emiatt
én mindenképpen szükségesnek tartom az elkövető pszichés kezelését, ha az
orvos pedig úgy gondolja, akkor még a gyógyszereset is, annak érdekében,
hogy a hasonló cselekményeket megelőzzük. Mindenképpen ki szeretném je -
lenteni, hogy nem kívánom igazolni a pedofilok tetteit, csak a megelőzés fon -
tosságát kívánom hangsúlyozni.
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Jog (és) állam alapvető értékei – quo vadis
fogyasztóvédelmi igazgatás?

BENCSIK ANDRÁS
PhD hallgató

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszék

1. Bevezető gondolatok

A jog és az állam alapvető értékeinek számbavétele – és érdemi következ -
tetések levonása – elengedhetetlen olyan kutatók számára, akik az állam- és
jogtudomány valamely szegmensét kívánják vizsgálat tárgyává tenni. Korsza -
kunk állami berendezkedése a modern alkotmányfejlődés által kidolgozott jog -
államfogalommal jellemezhető, ahogyan arra (még) hatályos alaptörvényünk
is utal, amikor leszögezi, hogy „a Magyar Köztársaság független demokratikus
jogállam”1.

A modern értelemben felfogott demokratikus jogállam a politikai-társadal -
mi változások folyamatában alakult ki, az államot a jog által korlátozó esz -
meként a XVIII. század végén jelentkezett.2 A jogállam fogalma formálisan és
materiálisan is értelmezhető. A szűk értelemben felfogott jogállam alatt az
olyan állami berendezkedés értendő, amelyben az eljárási szabályok megtar -
tása a döntő. Ebben a vonatkozásban a törvények az alaptörvényben írt eljá -
rás szerint jönnek létre, a jogalkalmazás pedig a törvény betűje szerint jár el,
amely viszont – bizonyos esetekben – a formális törvényesség betartása elle -
nére vezethet jogtalansághoz.3 A tágabb értelemben felfogott jogállamfoga lom
ehhez képest, a formális meghatározás tartalommal való megtöltését – így kü -
lönösen az alapjogok alkotmányi elismerését és effektív garanciarendszer ki -
építését – foglalja magában.

A szakirodalomban uralkodó álláspont szerint az alkotmányos jogállam ér -
téktartalmú alapelemei között a hatalommegosztás, a törvények primátusa, a
jogalkalmazás törvényessége, a jogbiztonság követelménye, a jogvédelem biz -
to sítása és az alapjogok alkotmányi szintű garantálása említhető meg.4 A jog -
állam elvének megfelelni kívánó állam egyrészt köteles tartózkodni az állam -
polgárokat illető alapjogok gyakorlásának zavarásától, másrészt köteles meg -
határozott feltételek megteremtésével biztosítani azok gyakorlását.5 A jogvé -
de lem elve azt a szükségletet juttatja kifejezésre, hogy a jogaiban – akár az

1 Vö. Alk. 2. § (1) bek.
2 Vö. Petrétei József: Jogállam és hatalommegosztás. In: Válogatott fejezetek a rendszeres alkot -

mánytan köréből (szerk. Kiss László). Pécs, 1996. 7. o. 
3 Vö. Petrétei: i. m. 8. o. Csak utalni kívánok arra, hogy a törvények formális betartása (például

2/3-os törvények megfelelő aránnyal történő elfogadása) bizonyos konkrét esetekben (amikor a
kormányoldal rendelkezik 2/3-os többséggel) nem képes realizálni a jogállam által megtestesíteni
kívánt garanciákat.

4 Vö. Petrétei: i. m. 11–21. o.
5 Az első eset vonatkozásában a gazdasági autonómia körébe tartozó alapjogok zavarásától való

tartózkodást, míg a második fordulatnál többek között a fogyasztókat megillető (alap)jogok biz -
tosítását érdemes kiemelni.
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állam, akár más magánszemély magatartása okán – sérelmet szenvedett ál -
lampolgár – jogorvoslati jogával élve – fordulhasson valamilyen fórumhoz (bí -
rósághoz) a jogsérelem orvoslása érdekében.6

A fentiek tükrében megállapítható, hogy a modern jogállamiság elképzel -
hetetlen a modern alkotmányfejlődés által kimunkált alapvető jogok így – egye -
bek mellett a fogyasztói (alap)jogok – alaptörvényben történő szabályozása nél -
kül, a jogvédelem elve pedig az intézményrendszerre vonatkozó alaptörvényi
regulációt írja elő az alkotmányozó hatalom számára. Az alábbi tanulmány -
ban a fogyasztóvédelem hazai intézményrendszerét kívánom értékelni, vala -
mint javaslatokat megfogalmazni a továbbfejlesztésre.

2. A fogyasztóvédelem „potenciazavarai”

A fogyasztóvédelem hazai intézményrendszere a pluralitás és a heterogeni -
tás elvét egyaránt kifejezésre juttatja. A fogyasztóvédelmet – többek között – a
biztonság megjelenésének fontossága teszi egyre hangsúlyosabb jogterületté.
A munkanélküliség, a járványok, a terrorizmus és többek között a tömeges
szerencsétlenségek elleni küzdelem mellett a fogyasztók életének, egészségé -
nek és biztonságának védelme is a biztonság, mint jogi érték manifesztáló -
dásaként értelmezhető, így fokozatos fejlesztésre és felülvizsgálatra szorul. A
biztonságot veszélyeztető jelenségek és tendenciák univerzalitása miatt ezek
ellen eredményes küzdelmet sem az állam, sem az egyén, sem a társadalmi
közösségek nem folytathatnak.7 Ebből következően kifejezett pozitívumként
értékelhető a magyar intézményrendszer struktúrája, hiszen a „több lábon
álló”, a pluralitás elvét kifejezésre juttató szisztéma képes lehet hatékony vé -
delmet biztosítani a fogyasztók számára. 

A fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervek között a Kormány, a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter és a fogyasztóvédelmi hatóságok emlí ten -
dők meg, ezeken kívül azonban a rendszer részét képezik a helyi önkor mány -
zatok és a fogyasztóvédelmi tevékenységet végző társadalmi (civil) szer vezetek
is. Előrebocsátom: a hazai fogyasztóvédelem „több sebből vérzik”, amely a gya -
kor latban hatékonysági deficitet eredményez. A fogyasztóvédelmi tevékenység
„hiányosságai” alapvetően két okra vezethetők vissza: az alkot mányi szintű
szabályozás teljes hiányára, valamint a néhol ellentmondásos és kidolgozatlan,
szétszórt intézményrendszerre. A későbbiekben eme állításo mat kívánom alá -
támasztani és törekszem megjelölni a változtatás lehetséges irányait.

2.1. A fogyasztóvédelem alkotmányi szabályozása

A fogyasztóvédelem tárgykörére vonatkozó alaptörvényi szintű regulációval
összefüggésben abból érdemes kiindulni, hogy hatályos Alkotmányunk nem
rendelkezik a tárgykörről sem szervezeti, sem funkcionális értelemben. Az Al -
6 Ez a fogyasztóvédelem tekintetében a bírói út szabályozásának fontosságát és a fogyasztói

jogérvényesítési rendszer fokozatosságon alapuló kiépítését jelenti. 
7 Ezzel összefüggésben lásd többek között Ádám Antal: Biztonság, felelősség, kötelesség. In: Jog -

tudományi Közlöny, 2005/7–8. sz. 307–315. o. és Ádám Antal: A magyar alkotmányos jogállam
újszerű feladatairól és működéséről. In: Jogtudományi Közlöny, 2008/4. sz. 163–171. o. című ta -
nulmányait.
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kotmány szakirodalom által már több alkalommal megfogalmazott (egyik) ko -
moly hiányosságának tekinthető, hogy a közigazgatás világát nagyon „nagy -
vonalúan” szabályozza,8 ami a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó szervek -
re irányadó rendelkezések elmaradását (is) eredményezi.

A fogyasztóvédelemre történő utalás teljes hiánya unikális megoldásnak te -
kinthető az egyes európai államok alkotmányi szabályozásának fényében. A
portugál alkotmány rendelkezik a vásárlói egyesületek és szövetkezetek mű -
ködéséről, állami támogatásáról, nevesíti továbbá azt is, hogy ezek vélemé -
nyét a fogyasztóvédelemmel összefüggésben köteles az állam kikérni.9

A spanyol alaptörvény meghatározza az állami fogyasztóvédelmi politika al -
kotmányos alapjait, amikor rögzíti, hogy „az állami szervek hatékony eljárás -
módokat alkalmazva biztosítják a fogyasztók (…) biztonságát, egészségének
és jogos gazdasági érdekeinek védelmét”10. Kiemelkedő jelentősége van az em -
lített rendelkezésnek egyrészt abból a szempontból, hogy állami feladatként
határozza meg a fogyasztóvédelmet, konkretizálja továbbá annak főbb tevé -
keny ségi területeit is.

A svájci alkotmány akként rendelkezik, hogy „a Szövetség intézkedéseket
foganatosít a fogyasztók védelme érdekében.”11 Ez a szakasz abból az irányból
hordoz kiemelkedő jelentőséget, hogy állami (szövetségi) feladatként szabá -
lyoz za a fogyasztóvédelem megvalósítását, míg ugyanezen szakasz (2) bekez -
dése a szakmai és gazdasági szervezetekkel azonos jogállást biztosít a fogyasz -
tók érdekeit védő szervezeteknek. A svájci alaptörvény lehetővé teszi egyszerű
és hatékony egyeztető vagy bírósági eljárások kialakítását, valamint igény -
bevételét a fogyasztók és a szolgáltatók közötti jogviták rendezésére. Ennek
azért van relevanciája, mert nemcsak megoldást biztosít a fogyasztói jogérvé -
nyesítés azon problémájára, amely szerint a bíróság előtti eljárások bonyo -
lultak, költségesek és nem elég gyorsak, hanem – alaptörvénybe foglalt sza -
bályozásnál fogva – normatív jelleget és az alkotmányban regulált értékek
által élvezett védelmet is nyújt ennek a jogérvényesítési eszköznek.

Érdemes végül szólni az alkotmányi szintű szabályozás lengyel modelljéről
is, amely szerint „a közhatalmi szervek védik a fogyasztókat, vásárlókat, köl -
csönzőket és bérlőket az egészségüket, magánszférájukat, biztonságukat fenye -
gető tevékenységekkel és a tisztességtelen piaci magatartással szemben”.12 Az
idézett terjedelmes alaptörvényi szakasz két szempontból is kiemelésre érde -
mes. Egyrészt állami (közhatalmi) feladatként rögzíti a fogyasztók védelmét,
másrészt pedig – indirekt módon – meghatározza az állami fogyasztóvédelmi
politika által védeni kívánt értékeket, amely méltán tekinthető a fogyasztói
alapjogok alkotmányi regulációjának. A vonatkozó rendelkezés szerint a fo-

8 Ezzel összefüggésben lásd többek között Fábián Adrián: A központi államigazgatási szervek
alkotmányos szabályozásáról – de lege ferenda. In: Tanulmányok Ádám Antal professor eme -
ritus születésének 80. évfordulójára (szerk. Chronowski Nóra – Petrétei József). Pécs, 2010. 73–
82. o. és Torma András: Tűnődés a magyar közigazgatási szervezetrendszer majd’ 20 éves át -
alakítási kísérleteiről, vagy ettől lényegesen többről? In: A közigazgatási szervezetrendszer
átalakítási kísérletei (szerk. Csefkó Ferenc). A „Jövő Közigazgatásáért Alapítvány” Pécs, 2009.
88–128. o. című tanulmányával.

9 Portugál alkotmány 60. cikk 2. pont. www. tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/consti -
tuicaoingles.pdf (2011.01.21.). 

10 Spanyol alkotmány 51. cikk (1) bek. www. servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html (2011.01.21.).
11 Vö. Gyarmati András: A fogyasztóvédelemről. In: Magyar Jog, 1996/6. sz. 323. o.
12 Lengyel alkotmány 76. cikk. www. senat.gov.pl/k5eng/dok/konstytu/3.htm (2011.01.21.).
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gyasztók egészsége, magánszférája és biztonsága, valamint a tisztességtelen –
és ezáltal fogyasztókat károsítani képes – piaci magatartások elleni küzde lem
minősül olyan értéknek, amelyek közvetett vagy közvetlen veszélyezteté se
megalapozza az állami beavatkozás szükségességét a fogyasztói szerződé sek
világába. Kiemelendő továbbá – amint arra korábban már utaltam –, hogy
szintén hiányosságként fogalmazható meg az ún. fogyasztói (alap)jogok alap -
törvényi szintű nevesítésének mellőzése. A vázolt európai államok – ugyan
vál tozó mértékben – érintik az alapvető jogok keretében a fogyasztóvédelem
tárgykörét.13

Az alkotmányi szabályozás természetesen nem csupán a „leírt”, hanem az
alkotmánybíráskodás által kimunkált „láthatatlan” Alkotmányt is jelenti.14

Megállapítható (sajnos), hogy nem csupán a Magyar Köztársaság Alkotmánya
kezeli „mostohagyermekként” a fogyasztóvédelmet, az Alkotmánybíróság két
évtizedes gyakorlatában is csak érintőlegesen jelenik meg a tárgykör vizsgá -
lata. A Testület – igaz kifejezetten magánjogi vonatkozásban – már működésé -
nek kezdetén érintette a fogyasztóvédelem kérdéskörét a szerződések tartal -
má nak jogszabály általi módosítását lehetővé tevő Ptk.-beli szabályozással
összefüggésben. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a piacgazdaság
nem azonos a gazdaságban az állami jelenlét teljes hiányával, mert nemzet -
közi tapasztalatok alapján bizonyos területeken – így többek között a ver -
senyjog, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem területén – a piacgazdaság
elve nem csak megenged, de meg is követel bizonyos mértékű állami be -
avatkozást.15 Az említett határozatban tehát a Testület meghatározta a fo -
gyasztóvédelem alapvető jellemvonását, amely szerint az a piacgazdaság meg -
felelő működése érdekében a gazdasági szférába történő állami beavatkozás -
sal azonosítható.16

Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenységre vonatkozó szabályozás al -
kotmányosságát érintő döntésében az Alkotmánybíróság – továbbmenve a
korábban kijelölt úton – rámutatott, hogy a vállalkozáshoz való jog – amely a
piacgazdaság lényeges tartalmi elemeként értelmezhető – mindaddig – többek
között a fogyasztóvédelemre tekintettel – széles körben korlátozható, amíg az
állam ezáltal nem akadályozza meg a vállalkozóvá válást.17

Eddigi jogfejlesztő gyakorlatát alapul véve legbővebben az ún. „régi” rek -
lámtörvény egyes rendelkezései alkotmányosságának vizsgálatakor foglalko -
zott a Testület a fogyasztóvédelemmel, amikor kifejtette, hogy a kereskedelmi
reklám vonatkozásában a véleménynyilvánítás szabadsága által nyújtott vé -
de lem széles körű – mások jogai, a fogyasztói jogok és a tisztességes verseny
fenntartása által indokolt – korlátozást tesz lehetővé abból kifolyólag, hogy a
kereskedelmi reklám funkciója nem az önkifejezés, hanem az áru megismer -
tetése a fogyasztókkal.18 Ebből a megfogalmazásból is kiolvasható, hogy a
13 A lengyel, a spanyol és a portugál alkotmány is nevesíti az említett jogokat.
14 Ezzel összefüggésben lásd többek között Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Ma -

gyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
15 32/1991. (VI. 6.) AB határozat. ABH 1991. 146, 151 és köv.
16 A gazdaságba történő állami beavatkozás megengedhetőségével foglalkozott a Testület a gaz -

dasági kamarákat érintő döntésében is, amelyben rámutatott a versenyjog és a fogyasztóvé -
delem területén az állami hatásgyakorlás alkotmányosságára. 38/1997. (VII. 1.) AB határozat.
ABH 1997. 249, 255. 

17 254/B/1992. AB határozat. ABH 1995. 821, 822 és köv. 
18 1270/B/1997. AB határozat. ABH 2000. 713, 718.
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fogyasztói jogokat a Testület nem alapjognak, hanem „mások jogainak” te -
kinti, olyan védelemre igényt tartó értéknek minősülnek, amelyek esetében
korlátozhatók egyes alapjogok.

Az említett határozat továbbment az azt megelőző döntésekben lefektetet -
tektől: állami feladatként tekintett a fogyasztók jogainak hatékony védelmére,
amely kötelezettségét az állam jogalkotási tevékenységén keresztül, valamint
ún. „szankciók alkalmazására hivatott” intézmények létrehozása által teljesí -
ti. Emellett azonban a testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy az indít -
vány által támadott reklámtilalmak azért nem tekinthetők alkotmányelle -
nesnek, mert azok célja a fogyasztók jogainak biztosítása.19 Abból, hogy az
„erő szakra buzdító” és a „környezetet” károsító reklámokat tiltó rendelkezé -
seket emelte ki, kiolvasható, hogy a grémium közel került ahhoz, hogy a fo -
gyasztók biztonsághoz, valamint az egészséghez és testi épséghez fűződő – ál -
talános – jogát fogyasztói alapjogként fogja fel. Az elmondottakból kitűnik,
hogy az Alkotmánybíróság csupán a gazdasági versennyel összefüggésben vizs -
gálta a fogyasztói jogokat, az idézett határozatokból azonban kiérződik egy „óva-
tos” lépés afelé, hogy a fogyasztók jogainak érvényesítését állami feladatként
értékelje a Testület.20

Összegzésként elmondható, hogy az Alkotmánybíróság csak érintőlegesen
foglalkozott a fogyasztóvédelem kérdéskörével, előbb a gazdasági életbe törté -
nő állami beavatkozás megalapozása, majd a véleménynyilvánítási szabadság
szükséges korlátozása tekintetében érintette a témakört. Az általam utoljára
citált határozatot már csak egy lépés választja el attól, hogy nevesítsen fo -
gyasztói alapjogokat és konkrétan körülhatárolja a fogyasztóvédelmet, mint
állami feladatot. Az Alkotmánybíróság ezt a lépést azonban mindmáig nem
tette meg.21

2.2. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer anomáliái

2.2.1. Az állami szervek szerepe a fogyasztóvédelemben

A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerét a Kormány, a fogyasztóvé -
delemért felelős miniszter és az ún. fogyasztóvédelmi hatóságok alkotják. A
Kormány – fogyasztóvédelemmel kapcsolatos – feladata az Alkotmányból ered,
amelynek értelmében védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi szemé -
lyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait.22 A fogyasz -
tóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) – ettől
némileg függetlenül – csupán annyi orientáló jellegű kötelezettséget rögzít a
Kormány fogyasztóvédelmi feladatairól, hogy ösztönzi az országos gazdasági

19 1270/B/1997. AB határozat. ABH 2000. 713, 721.
20 Csupán egy párhuzamos indoklás utal két – a hatályos normaszövegből levezethető – fogyasztói

jogra: a fogyasztók tájékoztatáshoz és a biztonsághoz való jogára. Vö. Kukorelli István alkot -
mánybíró párhuzamos indokolása az 1270/B/1997. AB. határozathoz. ABH 2000. 713, 725.

21 Későbbi határozataiban a szerződés felmondásának jogát – mint fogyasztói jogot – érintette az
Alkotmánybíróság, nem bővítette azonban a korábban a fogyasztóvédelemmel összefüggésben
kifejtetteket. A tárgykörrel – többek között – a 126/2009. AB határozat, az 59/2009. AB hatá -
rozat, valamint a 22/2009. AB határozat foglalkozott.

22 Alk. 35. § (1) bek. a) pont.
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kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetek, az érintett
társadalmi szervezetek és a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatokat ellá -
tó hatóságok közös megegyezésén alapuló, a követendő elveket és a legjobb
követendő gyakorlatot rögzítő nyilatkozat létrehozását. Ezt az indokolja, hogy
a tudatos fogyasztói magatartás és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a
fogyasztók tájékoztatásának előmozdítása és a következetes hatósági jogalkal-
mazás realizálódjon. 

A fogyasztóvédelem ágazati irányítója a miniszter, a fogyasztóvédelem azon -
ban 1990 óta többször (is) gazdát cserélt.23 A hatásköri szabályok változása jól
mutatja, hogy a fogyasztóvédelmet éppen gazdasági, fejlesztési vagy jogi kér -
désnek tekintették a hatalmon lévő kabinetek. Úgy vélem, hogy bár a tanul -
mány által érintett terület kiindulópontja a piacgazdaság, korszerű lenne a
fogyasztóvédelmet az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörében
elhelyezni, hiszen annak alapvető célja a jogi segítségnyújtás a hátrányos
hely zetbe került fogyasztók számára.24 A hatályos reguláció szerint a Nemzet -
gazdasági Miniszter egyrészt kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a fogyasz -
tóvédelmi politika koncepcióját, másrészt pedig intézkedéseket tesz és kezde -
ményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében. 

A miniszter – ezenkívül – irányítási jogot gyakorol a Nemzeti Fogyasztóvé -
delmi Hatóság főigazgatója felett, aki ennek keretében évente köteles beszá -
molni a Hatóság tevékenységéről. Feladatát képezi továbbá a fogyasztói bead -
ványokat fogadó és azokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek -
hez továbbító, valamint a fogyasztókat eljárási lehetőségeikről tájékoztató ál -
lami ügyfélszolgálat működtetése is. Ennek felállítása alapvetően annak ki -
védését szolgálja, hogy – a fogyasztóvédelem keretében tevékenykedő állami
szervek heterogén hatáskörének sajátosságai okán – a fogyasztók kérelme
hatáskör és illetékesség hiányában elutasításra kerüljön.

Az állami fogyasztóvédelemben kiemelkedő szerepet töltenek be a fogyasztó -
védelmi hatóságok: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a más jogszabá -
lyok által feljogosított ún. speciális fogyasztóvédelmi szervek.25 Itt csak utalni
kívánok rá, hogy elengedhetetlen az általános és a speciális hatáskörű fo -
gyasztóvédelmi hatóságok együttműködése a hatékony fogyasztói jogérvénye -
sítés érdekében.26

A szabályozás szerint a Hatóság szervezete központi hivatalra, valamint me -
gyei fogyasztóvédelmi felügyelőségekre tagozódik, amelyek a megyei (főváro si) 
kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek minősülnek. A területi felügye -
lőségek tekintetében érvényesült már osztott irányítás, hiszen az 1105/1995.

23 1990 és 2004 között a Gazdasági Minisztérium, 2004 és 2006 között az Ifjúság-, Családügyi- és
Szociális Minisztérium, 2006 és 2010 között a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2010 óta
pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium a terület ágazati főhatósága.

24 Ez a jelenlegi kormányzati struktúra keretei között is akceptálható lenne, hiszen a közigaz -
gatásért és igazságügyért felelős miniszter kezében stabilabb irányítás valósulhatna meg az
érintett szakterület fölött.

25 Az említett speciális hatáskörű központi szervek – egyebek mellett – a Nemzeti Média- és Hír -
közlési Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Energia Hivatal, és a Nemzeti Közlekedési
Hatóság.  

26 Ezt a korszerű kívánalmat juttatja kifejezésre az 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat rendelke -
zése is, amely szerint „meg kell erősíteni a fogyasztóvédelmi tevékenységet végző szervek
összehangolt működését”.
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(XI. 1.) Korm. határozat által szentesített rend szerint a szakmai irányítást a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség végezte, egyéb szempontból viszont a köz -
igaz gatási hivatalok szakigazgatási szerveinek minősültek a fogyasztóvédel-
mi hatóságok. Annak idején világossá vált, hogy ez a struktúra nemhogy nö -
veli, hanem jelentős mértékben csökkenti a működés hatékonyságát, felme -
rül het ezért a jövőben is az igény a szervezet majdani átalakítására. 

Rendezendő a fogyasztóvédelmi hatóságok által lefolytatott közigazgatási
hatósági ügyekben a fórumrendszer problematikája (is). Főszabályként a me -
gyei felügyelőségek járnak el első fokon, ezeket a döntéseket pedig a központi
hatóság vezetőjénél lehet megtámadni. Bizonyos kiemelkedő jelentőségű és a
fogyasztók széles körét érintő ügyekben azonban az országos illetékességgel
rendelkező Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el első fokon hatósági ügyek -
ben.27 A továbbfejlesztést a jogorvoslathoz való jog érvényesítésének kell meg -
határoznia, hiszen az említett kiemelt jelentőségű ügyekben érdemi fellebbe -
zésre nincs lehetőség, csupán a korlátozott esetkörben alkalmazható bírósági
felülvizsgálat jöhet szóba az érintettek számára.

A fogyasztóvédelem területén hatáskörrel rendelkező hatóságok fogyasztó -
vé de lemben betöltött szerepének értékeléseként elmondható, hogy érezhető
hiányosságot eredményez egyrészt a fogyasztóvédelmi hatóságokra, másrészt
– kivétel nélkül – valamennyi területi államigazgatási szervre vonatkozó egy -
séges – lehetőleg törvényi szintű – szabályozás elmaradása, amely pótlása ál -
tal kínálkozna lehetőség a hatékonyság szervezeti és működési „foltjainak”
javítására.28 Jelenleg kormányrendelet szól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha -
tó ságról, míg törvény szabályozza a fogyasztóvédelmi hatóság eljárási szabá -
lyait.

2.2.2. A helyi önkormányzatok szerepe a fogyasztóvédelemben

Az önkormányzatok fogyasztóvédelemben történő közreműködése alapve -
tően két területen érvényesül: szabadon vállalható feladatként a képviselő-
testületek oldalán, míg szabálysértési feladatként az önkormányzat jegyzőjé -
nél jelenik meg. A helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységével
összefüggésben abból érdemes kiindulni, hogy a helyi önkormányzatok helyi
közügyekben járnak el. A „helyi közügy” fogalma – a témára konkretizálva – a
fogyasztói jogok védelmére is kiterjed,29 ennélfogva a képviselő-testületek fo -
gyasztóvédelmi tárgyú fellépése ebből a szempontból nem kifogásolható. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 8. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladatai köré -
ben támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együtt -
működik e közösségekkel. A képviselő-testület szervezeti és működési szabály-

27 Többek között az elektronikus hírközléssel, a villamos energia- és a földgázellátással kapcso -
latos jogviták tartoznak ebbe a körbe.

28 A területi államigazgatási szervek részleges integrációja (a fogyasztóvédelmi felügyelőségekre
is kiterjedően) megvalósult a megyei és fővárosi kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.)
Korm. rendelet által, a dekoncentrált szervekre vonatkozó egységes, minden szervet érintő sza -
bályozás azonban a jövő jogalkotóira vár.

29 Vö. Fürcht Pál: A helyi önkormányzatok szerepe a fogyasztóvédelemben. In: Fogyasztóvédelmi
Kódex. Budapest, 1998. 105. o.
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za tában biztosíthat tanácskozási jogot az egyes társadalmi szervezetek veze -
tőinek a testületi és bizottsági üléseken. A helyi szabályozások fakultatív és
heterogén jellege azonban nem teszi lehetővé a civil szféra ilyen irányú egy -
séges részvételét a helyi fogyasztóvédelem alakításában. Az önkormányzat to -
vábbá – azon túl, hogy a helyi közhatalom gyakorlója – egyben szolgáltatást
nyújtó szerv is, ebből következően fokozottan köteles a fogyasztóvédelmi ren -
delkezések betartására. 

A fogyasztóvédelmi törvény akként rendelkezik, hogy a helyi önkormány -
zatok képviselő-testületei segíthetik a fogyasztók önszerveződéseit, támogat -
hatják a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő te -
vé kenységét, valamint a lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanács -
adó irodát működtethetnek.30 Abból, hogy csupán a feladat vállalásának le -
hetőségéről szól a jogi rezsim, érezhető, hogy a fogyasztóvédelem igazgatását
alapvetően államigazgatási keretek között képzelte el a törvényhozó, amely
azonban – álláspontom szerint – nem kristályosodott ki egy minden tekintet -
ben hatékony központi szabályozásban. Az idézett törvényi rendelkezéssel ösz-
szefüggésben megállapítható, hogy – arra tekintettel, hogy a „segítés” és a „tá -
mogatás” részleteiről a törvény semmi konkrétumot nem tartalmaz – a tele -
pülési képviselő-testületek szabad belátására van bízva a feladat vállalása és
a tartalom meghatározása (is). Ez azonban a gyakorlatban azt eredményezi,
hogy nem valósul meg intézményesített együttműködés, csupán eshetőleges
részfinanszírozásról és alkalmankénti konzultációkról beszélhetünk a helyi
önkormányzatok és a civil önszerveződések között.31

A képviselő-testület fogyasztóvédelmi tevékenységével összefüggésben szük-
sé ges még szólni a kamarákkal és a fogyasztóvédelmi hatóságokkal kialakí -
tandó kapcsolatrendszer egyes elemeiről. Az önkormányzatok részvétele a bé -
kéltető testületek működtetésében ritkaságszámba megy, ami abból a szem -
pontból szomorú jelenség, hogy a helyi determináltságú fogyasztói jogviták
egy része ezzel az extrajudíciális vitarendezési móddal lezárul, így kívánatos
volna a helyi szintű közigazgatás bekapcsolódása ebbe a folyamatba, nem be -
szélve a közhatalmat megtestesítő önkormányzatok által biztosítható kikény -
sze rítés pozitív hatásairól. 

A képviselő-testületek és a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködése je -
lenleg kimerül abban, hogy a hatóságok tájékoztatást nyújtanak az önkor -
mányzatok számára (esetleges) fogyasztóvédelmi tevékenységük ellátásához,
a hatóságok pedig a testületek felkérésére vizsgálatot folytathatnak le vala -
mely vállalkozás tevékenységével kapcsolatosan.32

A fentebb ismertetett – képviselő-testületet érintő – felhatalmazás mellett
külön jogszabály33 alapján a települési önkormányzat jegyzője szabálysértési
jogkörében jogosult eljárni a kereskedelemmel és a közszolgáltatásokkal kap -
csolatos szabálysértések tekintetében.34 Itt csak utalni kívánok rá, hogy a jö -
30 Fgytv. 44. §.
31 Csupán az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület rendelkezik az egész országra kiterjedő szer -

vezettel, általános tendencia azonban más társadalmi szervezetek vonatkozásában nem figyel -
hető meg.

32 Vö. Fürcht: i. m. 107. o.
33 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényről van szó.
34 Így a jegyző hatáskörébe tartozik többek között az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése, a

húsz óra utáni nyitva tartás engedélyezése, a mozgóárusokkal kapcsolatos engedélyezési tevé -
kenység, valamint az éjjeli nyitva tartás korlátozása is.
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vőben indokolt lenne a fogyasztóvédelmi jellegű szabálysértések elbírálását
egy szerv – jelesül az általános hatáskörű fogyasztóvédelmi hatóság – hatás -
kö rében elhelyezni.35

2.2.3. A társadalmi szervezetek szerepe a fogyasztóvédelemben

A pluralitás elvének és az európai uniós tendenciáknak megfelelni kívánó
fogyasztóvédelmi intézményrendszer nem nélkülözheti szereplői közül a tár -
sadalmi szervezeteket. Az állami fogyasztóvédelmi politika hatékonyságának
záloga, ha azt az érintettek támogatják és aktív közreműködésükkel hozzá is
járulnak annak tartalmához.36

Magyarországon az első fogyasztóvédelmi tevékenységre létrehozott „nem
állami” szervezet az 1982-ben a Hazafias Népfront keretei között létrejött
Fogyasztók Országos Tanácsa volt. Az 1990-es évek közepén – a jogi szabá -
lyozás által indukált várakozással ellentétben – némi törés következett be
ezen a területen, hiszen míg a környezetvédelem terén ugrásszerűen elkezd -
tek létrejönni a társadalmi szervezetek, addig a fogyasztóvédelmi szférában az
egyetlen ilyen – a FOT jogutódjaként – az Országos Fogyasztóvédelmi Egye -
sület volt. Egyéb – 1997 után létrejött – fogyasztói érdekérvényesítést szolgáló
társadalmi szervezetek többek között a Lakásbérlők Egyesülete, a Fogyasztói
Jogérvényesítő Szervezet, a Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövet -
sé ge és a Biztosítottak Egyesülete.

Az említett civil szerveződések létrehozatalát az Alkotmány felhatalmazá -
sán túl az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény teszi lehetővé, tevé -
kenységük kifejtése során igénybe vehető jogosítványaikat és az egyes állami
szervekkel való kapcsolatrendszerüket pedig a fogyasztóvédelmi törvény sza -
bályozza. A szabályozás áttekintése alapján megállapítható, hogy a fogyasztói
érdekvédelmet maguk elé célul tűző szervezetek szerepe alapvetően a fogyasz -
tók tájékoztatása és a fogyasztói magatartás fejlesztése területén jelentős.37 A
fogyasztói jogérvényesítés lehet azonban az új terület, ahol a fogyasztókat
védő civil szervezetek – a helyi önkormányzatokkal karöltve – erőteljesebb
szerepet tölthetnének be. Ez alapvetően a fogyasztók számára biztosítandó
extrajudiciális jogérvényesítési mód „izmosabbá tételén” keresztül valósítható
meg.38

A fogyasztóvédelmi társadalmi szerveződések tevékenységével összefüggés -
ben két kérdésre kívánom a figyelmet ráirányítani: a szervezetek anyagi tá -
mogatására, valamint az ismertetett jogosultságok jellegére. 

A támogatás állami feladat, amelyet a központi költségvetésből és a besze -
dett fogyasztóvédelmi bírságok meghatározott részének megosztása által tart
megoldhatónak a jogalkotó. Ezeknek a szervezeteknek a támogatása egyrészt
35 Ezzel ellentétes felfogások is megjelennek a szakirodalomban, amelyek a jegyzői jogállás

erősítéséből kiindulva az összes szabálysértést a jegyző hatáskörében tartják elhelyezendőnek.
36 Bizonyos államokban – így például Németországban – a fogyasztóvédelemben csak civil szerve -

ződések vesznek részt, máshol az állami szervek szerepe a domináns (pl. Dánia), míg a vegyes
modellt alkalmazó országokban mind a két szféra érdemi szerephez jut (Franciaország).

37 Vö. Fgytv. 45. § (1) bek.
38 Ennek a jogérvényesítési útnak a hangsúlyosabbá tétele a békéltető testületekben a helyi ön -

kormányzatok szerepvállalása, illetve a területi fogyasztóvédelmi hatóságok és a megyei önkor -
mányzatok szoros együttműködése által érhető el.
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nem kellő mértékű, másrészt pedig nem megnyugtatóan szabályozott. Nem
kellő mértékű, hiszen a pénzügyi források gyakran a működési költségek fe -
dezésére sem elegendők, nem beszélve arról a hatékonysági deficitről, amely a
zömében társadalmi munka keretében tevékenykedő egyesületi vezetők mun -
káján egyre érezhetőbb lesz.39 Nem tekinthető megnyugtatónak a szabályozás,
hiszen ellentmondásos jogalkotói szándék jut kifejezésre a bírságok meghatá -
rozott részét a civil szférának visszajuttató törvényi szabályban is, hiszen eb -
ben az esetben a szervezetek tevékenységét az motiválná, amely ellen alapve -
tően küzdeniük kellene.40

A fogyasztóvédelmi törvény által nevesített fogyasztói érdekvédelmi szerve -
ze teket megillető jogosultságokról pedig megállapítható, hogy azok egy része –
így többek között az információs rendszer működtetése – csupán a tájékozta -
tás területén bír effektivitással. Ehhez képest egyéb igénybe vehető eszközök
– így a jogszabálytervezetek véleményezése és a fogyasztóvédelmi politika ala -
kítása – konkrét eljárási szabályok és részvételi lehetőségek – főként a jogal -
kotási eljárásban realizálódó – regulálását követeli meg a jogalkotótól, ame -
lyek azonban még nem kerültek teljes körűen kodifikálásra. 

3. Záró gondolatok és javaslatok de lege ferenda

A fentiekben igyekeztem bemutatni és értékelni a fogyasztóvédelem hazai
in tézményrendszerét, választ keresve arra a kérdésre, miért nem működik
megfelelően a fogyasztók védelmére hivatott állami (és nem állami) szerve -
zetrendszer. Az egyes intézmények vizsgálatakor megfogalmaztam kritikai
meg jegyzéseimet, így most csupán a továbbfejlesztési javaslatok felvázolására
teszek kísérletet.

1. Mindenekelőtt arra kívánok rámutatni, hogy – hasonlóan például Spa -
nyol ország vagy Svájc alkotmányához – indokolt lenne a fogyasztóvédelem
állami feladatként történő meghatározása az (új) alaptörvényben. Ezzel össze -
függésben kiemelendő, hogy viszonylag későn kezdett el kialakulni a fogyasz -
tóvédelmi intézményrendszer, amelynek okai között pedig „előkelő helyet”
foglal el az alkotmányi szintű szabályozás teljes hiánya. A fogyasztóvédelem
intézményrendszerének – mint arról korábban már volt szó – az állami szer -
vek mellett részét képezik a helyi önkormányzatok és a fogyasztói érdekvé -
delmet ellátó társadalmi és civil szervezetek is. Ennek megfelelően e sorok
szerzőjének felfogása szerint az Alkotmány „Kormány” és „A helyi önkormány -
zatok” című fejezete is érinthető a továbbfejlesztés vonatkozásában. A hatá -
lyos Alkotmány 35. § (1) a) pontja értelmében a Kormány védi az alkotmányos
rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait. Az idézett szakasz általá -
nos jellegű és részletszabályok megalkotására felhatalmazó rendelkezése bő -
víthető lenne a fogyasztók jogainak érvényesítésére történő utalással, ezáltal
– szemben a hatályos regulációval – nem csupán közvetve lenne levezethető a 
39 Vö. Fekete Orsolya: A fogyasztóvédelem aktuális kérdései. In: Magyar Közigazgatás, 2005/10.

616–617. o.
40 A jogszerű vállalkozói magatartás ugyanis csökkentené a kiróható bírságok mértékét, amely

végső soron nem lesz célja a fenntartási költségeit (részben) innen nyerő társadalmi szerveze -
teknek.
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fogyasztóvédelmi intézményrendszer tekintetében a Kormány irányító-fel -
ügyelő és szervezetfenntartó tevékenysége.

2. A vizsgált országok alkotmányi szabályozásaiból levonható következteté -
sek akceptálása és az alkotmánybírósági gyakorlat bátorítása mellett korsze -
rű megoldás lenne, ha a Magyar Köztársaság Alkotmánya tartalmazná az ún.
fogyasztói alapjogokat.41 Ennek két vonatkozásban is pozitív következménye
lenne: egyrészt jobban orientálná az ágazati jellegű jogalkotást a konkrét
fogyasztói „jogok” regulálása tekintetében; másrészt pedig – alapvető jogokról
lévén szó – alkalmazható lenne a jogérvényesítési rendszer kiépítésekor az Al -
kotmány 70/K. §, amely szerint az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett
igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami dön -
tések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.42

3. Alapvetően nem jogi, hanem jogpolitikai kérdés, hogy a törvényhozók jus -
sanak egyezségre annak megítélésében, hogy mely minisztérium legyen a fo -
gyasztóvédelem ágazati főhatósága. Erre azért van szükség – ahogy erről fen -
tebb már volt szó –, hogy kerüljön kijelölésre a fogyasztóvédelem kiinduló -
pontja és megközelítése a konkrét jogalkotói lépések orientálása érdekében. A
fentebb elmondottak alapján kívánatos volna a fogyasztóvédelem tárgykörét
az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörében elhelyezni.

4. Szabályozást igényel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is, mégpedig
az egységes törvényi szabályozás mellett szólnak meggyőzőnek tűnő érvek a
mai állapotok szabályozási módja helyett. Rendezni kell a hatóság szervezetét
és hatáskörét is. A szervezet újbóli regulálását az illetékességi területek össz -
hangjának elérése, a hatáskörre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát pe -
dig a jogorvoslathoz való jog széles körű biztosítása indokolja.

5. A helyi önkormányzatok jövőbeli szerepével összefüggésben indokolt len -
ne érdemi feladatokat utalni a helyi önkormányzatok hatáskörébe a fogyasz -
tóvédelem és a fogyasztói jogérvényesítés terén, ami azonban feltételezi az in -
tézményi, tárgyi és személyi feltételek biztosítását is. Meglátásom szerint ér -
demes lenne kötelező települési önkormányzati feladatként meghatározni a
fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét. Érdemes lenne
ezen túllépve – az Ötv. szóhasználatával összhangban – kötelező jelleggel
előírni és érvényesíteni a helyi önkormányzatok és a különböző önszerveződő
közösségek közötti együttműködést. Ennek megfelelően az érdemi részvételt
biztosító (eljárási) jogosítványokat, jogintézményeket (rendeletalkotási eljárás
kezdeményezése, felszólalási és tanácskozási jog stb.) az Ötv. vonatkozó – a
képviselő-testületet és a bizottságot érintő – rendelkezései között lenne érde -
mes elhelyezni. Végezetül a jogalkotónak új alapokra kellene helyezni a fo -
gyasztóvédelmi hatóságok és az önkormányzatok közötti kapcsolatrendszert

41 Így – egyebek mellett – a jó minőségű áruhoz, a tájékoztatáshoz, az egészség és biztonság
védelméhez, a kárigény érvényesítéséhez, az oktatáshoz és a gazdasági érdekek védelméhez
való jogot. Ezzel összefüggésben lásd Ádám Antal: A magyar Alkotmányból hiányzó alapér -
tékekről. In: Közjogi Szemle 2009/1. sz. 4. o.

42 A 70/K. § teljes körű és részletes értékelését az Alkotmánybíróság – bár több határozatában is
érintette – mindmáig nem végezte el. Azokban a döntésekben – közelebbről a 40/1993. (VI. 30.),
a 46/1994. (X. 21.), valamint a 19/2004. (V. 26.) AB határozatokban – amikor foglalkozott az
említett alkotmányi szakasz tartalmával, inkább szűkítette és nem általános (hatásköri) sza -
bályként fogta fel azt. Erről lásd bővebben Drinóczi Tímea: Gazdasági alkotmány és gazdasági
alapjogok. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2007. 114–116. o.
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is. Indokolt lenne – egyebek mellett – ügyféli jogállást biztosítani a helyi ön -
kormányzat képviselő-testületének a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljá-
rá sában annak érdekében, hogy a testületek felkérésére végzett vizsgálatokat
ne az esetlegesség és az informálisság jellemezze, ezáltal hatékony jogosítvá -
nyokhoz jutna a helyi önkormányzat a fogyasztók jogainak érvényesítése ér -
dekében.

6. A fogyasztók érdekeinek védelmét ellátó civil szerveződések tekintetében
szükségesnek látszik a finanszírozás részletes és érdemi működést lehetővé
tevő szabályozása és olyan jogosítványok garantálása ezeknek a szervezetek -
nek, amelyek révén biztosított lehet az effektív fogyasztóvédelmi tevékenység
realizálása.

Napjainkban egyre többször fogalmazódik meg a szakirodalom egyes kép -
viselőitől43 az a kívánalom, hogy „újra fel kell fedezni az erős államot”. Ezt nem
vitatva arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy az állam nem (csak) attól lesz
erős, ha a – Magyary-féle szervezési elvek44 közül – a centralizáció kerül túl -
súlyba a decentralizációval szemben, hanem attól is, ha az állam felfedezi az
állam klasszikus feladatait, közelebbről az emberek (fogyasztók) számára a
jogvédelem biztosítását és az effektivitást célozva új alapokra helyezve építi ki
a fogyasztóvédelmi intézményrendszert.

43 Vö. Stumpf István: Állam és kormányzás. In: Jog – Állam – Politika, 2009/3. sz. 156–157. o.
44 Ezzel összefüggésben lásd többek között Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest,

1942. 103–158. o.
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Gondolatok 
az elektronikus közigazgatásról

KÁRPÁTI ORSOLYA
II. éves nappali tagozatos doktorandusz

ME-ÁJK Államtudományi Intézet

1. Témafelvetés

Jelen tanulmány célja néhány, az elektronikus közigazgatással kapcsolatos
gondolat megosztása az olvasóval. Hogyan viszonyul a XXI. századi társa -
dalom a legújabb információs és kommunikációs technológiákhoz? Milyen ha -
tással van a legújabb technikai eszközök alkalmazása a közigazgatási szervek
eljárásaira? Mit is jelent az elektronikus közigazgatás? Milyen viszonyban áll
az elektronikus közigazgatás és az elektronikus kormányzás, illetve az elekt -
ronikus demokrácia egymással? Ezen kérdésekre adható lehetséges válaszok
kerülnek e tanulmányban összefoglalásra.

Az első szerkezeti egységben az információs társadalom fogalmából kiindul -
va kerül felvázolásra az információs és kommunikációs eszközök és a közigaz -
gatás kapcsolata. A következő részben az elektronikus közigazgatás definiá -
lására kerül sor. Majd az angolszász terminológiát alapul véve az egyes le -
hetséges fogalom-meghatározási alternatívák ismerhetők meg. Az elektroni -
kus közigazgatás definíciója elválaszthatatlan az elektronikus kormányzás és
az elektronikus demokrácia fogalmától, ezért jelentésük tisztázására egy kon -
textusban kerül sor. A tanulmány záró részében az elektronikus közigazgatás,
az elektronikus kormányzás és az elektronikus demokrácia fogalmak egy -
máshoz való viszonyának bemutatása történik.

2. Az információs társadalom
és a közigazgatás

Az információs társadalom definiálásához az információ fogalmából célszerű
kiindulni. Az információ alatt hasznos, hasznosítható új ismeretet értünk. Az
információ cseréje, áramlása a kommunikáció segítségével történik. A kom -
munikációs eszközök jelentőségét mutatja, hogy azok fejlettsége alapján kor -
szakolható az emberiség történelme. Fülöp Géza szerint az emberiség eddigi
történelmében öt nagy korszakot különbözethetünk meg, vagyis az információ
öt nagy forradalmáról: a beszéd, az írás, a könyvnyomtatás, a távközlési rend -
szer, valamint az elektronikus információfeldolgozás forradalmáról lehet be -
szélni. A beszéd forradalma során az ember kiemelkedik az állati létből, és a
munkavégzés során szerzett és teremtett információt átadja társainak. A má -
sodik az írás forradalma, melynek eredményeként az információtárolás füg -
get lenné válik a megbízhatatlan emberi emlékezettől. A harmadik a könyv -
nyomtatás forradalma, mely a sokszorosítás technikájával az információk tö -
meges terjesztésének lehetőségét teremti meg. Negyedik a távközlés forra -
dalma, melynek alapja az, hogy az információs összeköttetések behálózzák a
Földet. Az ötödik az elektronikus információ-feldolgozás forradalma, az em -
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ber–ember közötti párbeszéd mellett megjelenik az ember–gép közötti párbe -
széd, az információtárolás és -feldolgozás új lehetőségei tárulnak fel.1

Miután megvizsgáltuk az információ és a kommunikáció fogalmát, a követ -
kező lépés a társadalom definíciójának górcső alá vétele. Társadalom az em -
beri együttélés és együttműködés szervezett, történelmileg változó rendszere.
Filozófiai, embertani és társadalom lélektani szempontból az emberi fejlődés
és kultúra alapvető feltételének tekinthető a társadalom.2

Milyen jelentéssel bírhat az információ és a társadalom, vagyis a hasznos új
ismeret és az emberi együttélés szervezett rendszere, ha egy kifejezést, az in -
formációs társadalom fogalmát jelölik meg?

Az információs társadalom az emberi együttműködés olyan tudatosan szer -
vezett formája, melynek középpontjában a hasznos, hasznosítható új ismere -
tek állnak. Ez a megfogalmazás, azonban nem adja vissza napjaink informá -
ciós társadalmának differenciaspecifikáját, hiszen ezen társadalmi típus a
XX–XXI. század terméke. E definíció az előbbiekben felvázolt öt nagy infor -
mációs forradalom bármelyikének jellemzőjeként megállná a helyét. 

Az információs társadalom szerves részét képezik az információs és kom -
munikációs technológiák. A társadalmi kommunikáció döntő többsége digi -
tális csatornákon keresztül megy végbe (mobiltelefon, internet). Az új tech -
nikai eszközök behálózzák a mindennapi életünket. Elképzelhetetlennek tű -
nik, hogy ezen modern kori vívmányok segítsége nélkül kommunikáljunk ba -
rátainkkal, szeretteinkkel, vagy akár ellássuk munkánkat. 

Az információs társadalom színtere azonban nem csupán a magánszféra,
hanem hatása a közszférára is számottevő. Vagyis a televíziózás lehetőségei -
nek kibővülése, a személyi számítógépek megjelenése, a digitális adatátviteli
hálózatok globális térnyerése, az elektronikus kereskedelem megjelenése, il -
letve az informatikai eszközök megjelenése a kormányzati munka minden
szintjén, és ezzel együtt a közigazgatás szolgáltatásainak átalakulása,3 mind-
mind az információs társadalom jellemzői közé tartozik.

Jelenleg az információ hatodik forradalmának napjait éljük, mely nem más,
mint a távközlés és a számítástechnika összeölelkezése vagyis az internet.

Az infokommunikációs technológiák alkalmazása radikálisan átformálja a
közigazgatás működését. Az átalakulás kulcsfontosságú fogalma a hatékony -
ság. Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásával a köz -
igaz gatás képessé válik arra, hogy lényegesen jobb hatásfokkal használja fel a
rendelkezésére álló erőforrásokat. A változás lényege az adatgyűjtésre, adat -
feldolgozásra és a döntésre rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználása. A
legújabb elektronikus berendezések megkönnyítik a döntéshozatalt, felgyor -
sít ják az eljárást, továbbá rendkívül gyors és megbízható feldolgozási, válo -
gatási, adattovábbítási módszereket és megoldásokat bocsátanak a felhaszná -
lók rendelkezésére, s ez döntően átalakítja a közigazgatás szervek működé sét.4

Mielőtt bemutatásra kerülne az információs társadalom és közigazgatás
kap csolata, kicsit távolabbról, mégpedig a jog és az információs társadalom 
viszonyából célszerű kiindulni. A jog megjelenésének négy formáját lehet
elkülöníteni. A legősibb megjelenési formája a beszélt jog, mely az őstársa -
1 Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban. Virtuóz Kiadó, 2002. 164. o.
2 Egyetemes Lexikon. (főszerk.: Markó László), Officina Nova Magyar Könyvklub, 1998. 903. o.
3 Balogh Zsolt György: Az infokommunikációs jogról. In: Infokommunikáció és Jog 2004/2. sz. 45. o.
4 Balogh: Az infokommunikációs…45. o.
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dalmakra volt jellemző. Az írás megjelenése előtt is léteznie kellett jogi esz -
méknek, melyek az adott ember csoporton belüli viták elrendezését szolgálták.
Az írott jog kialakulásával lehetségessé vált az egyes bírói ítéletek összehan -
golása és ellenőrzése, illetve a szokásjog írásba foglalása. A nyomtatás
feltalálásának köszönhetően a jog újabb megjelenési formája a nyomtatott jog
lett, melynek köszönhetően a jog a bürokratikus módon szervezett állam ha -
talmi és szervezési eszközévé vált. A digitális jog megjelenése és térnyerése az
információs társadalom hatásának az eredménye. A jog e megjelenési formája
nem csupán a pozitív jogot tartalmazó adatbázisként értelmezhető, ennél sok -
kal tágabb kategória. Olyan, amely magába foglalja a jogalkotók, a jogalkal -
mazók, a jogkereső polgárok közötti gyors és hatékony információcserét lehe -
tővé tevő kommunikációs rendszereket és a jogi szakértői rendszereket is. A
digitális jog előnye a rugalmasságában, konkrét tényálláshoz való alkalmaz -
kodóképességében, interaktív jellegében illetve abban ragadható meg, hogy
széles körben alkalmazható.5

A digitális jog megjelenése számottevő hatást gyakorolt a közigazgatás mű -
ködésére. Az elektronikus jogszabály-nyilvántartások segítségével a jogalkal -
mazók a közigazgatási hatósági eljárás során „egy kattintással” hozzá tudnak
férni a keresett hatályos joganyaghoz. Az információs és kommunikációs tech -
nológiáknak köszönhetően a közigazgatási szervek egymással illetve az ügy -
féllel kapcsolatot tarthatnak elektronikus úton. Lehetővé vált az elektronikus
ügyiratkezelés, folyamatosan elektronizálják a legfontosabb nyilvántartáso -
kat (pl. elektronikus formában létezik: a lakosság személyi adat- és lakcím -
nyilvántartása, a Központi Szabálysértési Nyilvántartás; 2012-től működésbe
fog lépni az elektronikus anyakönyv is).

Az állami funkciók és feladatok mozgatórugója a társadalom, a társadalmi
élet, melyek állandó változásban vannak.6 Az állami feladatok köre a követ -
kező: a külső és belső biztonság garantálása, a közszolgáltatások biztosítása, a
közügyek intézése, az igazságszolgáltatás, a szociális, az egészségügyi, a kul -
turális és az oktatási szükségletek biztosítása és a gazdaság hatékony műkö -
déséhez szükséges feltételek biztosítása.7 Az állami feladatok tipizálásán túl
az állami feladatokat meghatározó tényezők is csoportosíthatók. A mindenkori
állami feladatot determinálja a gazdasági viszonyok alakulása, a bel- és kül -
politikai helyzet, az igazgatási technika fejlettsége, valamint a politikai elit
alapvető céljai.8 Az állami funkciók ellátása és közigazgatási feladatok meg -
határozása során jelen esetben a felmerülő információs társadalmi kihívások
megvizsgálása tűnik szükségesnek. Az elektronikus közigazgatás kialakítását
és fejlesztését meghatározó tényező az igazgatási technika fejlettsége. A tech -
nikai eszközök utóbbi évtizedekben történő gyors ütemű fejlődése, a számító -
gépek megjelenésétől kezdődően a mobilkommunikáció legújabb vívmányain
keresztül elvezet új jogintézmények, az „e-government”, „e-democracy”, „e-
administration” megjelenéséhez, és egyre nagyobb térnyeréséhez.

5 Balogh Zsolt György: Jogi informatika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1998. 161–162. o.
6 Csáki Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG–

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. 47–48. o.
7 Torma András: Az állami, a közigazgatási és az önkormányzati feladatokról, In:Studia Iuridica

Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 140. (szerk.: Csefkó Ferenc) PTE–ÁJK, Pécs, 2008. 155. o.
8 Torma András: A közigazgatás feladatai, In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio

Juridica et Politica, Tomus 20/2., Miskolc University Press, Miskolc, 2002. 441. o.
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3. Az elektronikus közigazgatás fogalmának meghatározása

3.1. Fogalommeghatározásról általában

Az angolszász kifejezések használata a kontinentális jogrenden alapuló or -
szágokban rendszerint problematikus. A jelen tanulmány célja ezen állítás iga -
zolása, vagyis rávilágítani az elektronikus közigazgatás definiálásával, értel -
mezésével kapcsolatos nehézségekre.

Az elektronikus közigazgatás (= e-administration) fogalmának meghatáro -
zásához első lépésként fontos az elektronikus közigazgatást elhatárolni az
elektronikus kormányzástól (= e-government), és az e-demokráciától (= e-de -
mocracy). 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete is vizsgálata tárgyává tette ezen fogalmak
gyakorlati oldalról történő meghatározását. Az „e-government” kategóriába a
politikai koordináció, a szolgáltatások online elérésének biztosítása; a polgár -
központú programok fejlesztése; az állampolgári részvétel ösztönzése; az on -
line szolgáltatások tökéletesítése, az eredményesség, hatékonyság mérése; a
portálok, website-ok vizsgálata, értékelése tartozik. Az „e-administration” ma -
gában foglalja a stratégiai tervezést a szolgáltatások elektronikus elérése ér -
dekében; a költséghatékonyság mérését az elektronikus szolgáltatások nyúj -
tása tekintetében; a humán-erőforrás feladatok ellátását, ezen belül képzést,
szakértői állomány növelését.9 Az ENSZ fogalommeghatározása segítséget
nyújt az egyes jogintézmények tárgykörébe tartozó feladatok megismerésé -
ben. Nem ad azonban egzakt definíciókat.

Az információs és kommunikációs technológiák szaknyelve az angol. Az eh -
hez kapcsolódó jogintézményeket angol nyelven alakította ki a joggyakorlat.
Az „e-administration”, az „e-democracy”, az „e-government” jogintézményeiben
az „e-” az elektronikus jelzőt jelöli, ami az információs társadalom korában
szinte bármiről elmondható (pl.: e-kereskedelem, e-egészségügy, e-turizmus,
e-könyvek). Az elektronikus azt jelenti, hogy mindezen kategóriába tartozó
információ kezeléséhez valamilyen elektronikus berendezésre van szükség.
Vagyis az „e-” az elektronikus formában kezelt információt takarja.10

Vajon miként fordítható magyarra az „administration”, a „democracy”, „go -
vernment” kifejezés? Jelentéstartalma vajon megfelel-e a magyar jogalkalma -
zás és jogalkotás során használt fogalmi párjának?

Az „administration” szó jelentése igazgatás, közigazgatás, államigazgatás; a
„democracy” magyar megfelelője a demokrácia; a „government” kifejezésé pe -
dig kormányzás, kormányzat, uralkodás, hatalom. Nehéz ezen fogalmak ma -
gyar jogi terminológia szerinti párjának megtalálása. Sajnos jelen esetben a
közigazgatási jogtudósok által kimunkált fogalomrendszer sem nyújt biztos
támpontot, hiszen az igazgatás, a közigazgatás, az államigazgatás jogintézmé -
nyek a magyar jogrendszerben más-más jelentéstartalommal bírnak. Az
igazgatás nem más, mint az emberi együttműködés során keletkező emberi
tevékenység, mely biztosítja a közös cél elérést, az ehhez szükséges személyi, 

9 Csáki: Az elektronikus közigazgatás… 110. o.
10 Czékmann Zsolt: Gondolattöredékek az E-közigazgatás fogalmáról In: Ünnepi tanulmányok

Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, Z-Press Kiadó, Mis -
kolc, 2008. 87–88. o.
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tárgyi feltételeket, az egyéni munka összhangját.11 A közigazgatás ennél szű -
kebb kategória, mely szervezéstudományi értelemben az államszervek elkü -
lönült alrendszerét jelenti, mely az állami akarat gyakorlati végrehajtását hi -
vatásos apparátussal az egész társadalomra kiterjedően látja el.12 A közigaz -
gatásnak két nagy területe van, az államigazgatás és az önkormányzati igaz -
gatás. Megállapítható, hogy a közigazgatási jogi terminológia alapján az igaz -
gatás a legtágabb, a közigazgatás szűkebb, az államigazgatás pedig a legszű -
kebb kategória. A demokrácia szó jelentése nem igényel hosszabb elemzést,
mind az angol, mind a magyar megfelelője ugyanazt a jelentést közvetíti, a
népuralmat. A kormányzás alatt a legmagasabb szintű állami irányító tevé -
kenység érthető, melyben az Alkotmányban erre feljogosított államszervek, az
Országgyűlés, a Kormány és a köztársasági elnök vesz részt. Ezen állami
tevékenységgel nem csak az államéletre, hanem az egész társadalomra is
meghatározó befolyást gyakorolnak.13 Szűkebb értelemben a kormányzás alatt
a Kormány tevékenységét értjük.

Miután meghatározásra kerültek a hagyományos terminológia alapján a leg -
fontosabb közigazgatási jogi jogintézmények, következő lépcsőfok az elektro -
nikus közigazgatás és a kapcsolódó definíciók tényleges elemzése.

3.2. Az elektronikus kormányzás

„Az e-government az információtechnológia, szervezeti változások és új képes -
ségek kombinációjának a felhasználását jelenti a közigazgatásban. A cél javí -
tani a közszolgáltatások színvonalán, megerősíteni a demokratikus folyama -
tokat és támogatni a közösségi célkitűzéseket.” (EU)14 Az e-kormányzás célja
tehát a közigazgatás modernizációja, mely magában foglalja a közigazgatás
átfogó reformját; a közigazgatás technológiai modernizációját; a közigazgatás
és az állampolgár kétoldalú kapcsolatainak kiépülését; hatékonyabb, átlát -
hatóbb és olcsóbb közigazgatás megvalósítását; a közigazgatás szolgáltató jel -
legének növelését.15

Az elektronikus kormányzás egy univerzális jövőképjavító tényező, melynek
legtipikusabb jelentéstartalmai közé tartozik például a szolgáltatások és az
ezeket elérhetővé tevő csatornák multifunkcionálissá válása; az intézményesí -
tett, konzultatív, partneri viszony kialakítása a kormányzat és a polgárok
között; a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformja. Az elektronikus
kormányzás jelen esetben, mint a polgárokkal való kommunikáció javításának
eszköze jelenik meg.16

11 Kalas Tibor: Az igazgatás. In: Közigazgatási jog 1., Magyar közigazgatási jog, Általános rész I.,
Virtuóz Kiadó, 2006. 10. o.

12 Kalas Tibor: A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai. In: Közigazgatási jog 1., Magyar
közigazgatási jog, Általános rész I., Virtuóz Kiadó, 2006. 30. o.

13 Torma András: A közigazgatás központi szervei. In: Közigazgatási jog 1., Magyar közigazgatási
jog, Általános rész I., Virtuóz Kiadó, 2006. 138. o.

14 Zemplén Bertalan: Bevezetés az e-Government-be, esettanulmány: magyarországi okmányiro -
dák. In: E-Government tanulmányok V., Elektronikus rendszerek a közigazgatásban, Buda -
pest, 2005. 8. o.

15 Zemplén: i.m. 8–9. o.
16 Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon. In: Magyar Közigaz -

gatás, 2006/3–4. sz. 191. o.
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Az elektronikus kormányzás elképzelése és az ehhez kapcsolódó hagyomá -
nyos jogi terminológiától radikálisan eltérő szemléletmód megjelenése és el -
ter jedése, a közszféra berendezkedésének infokommunikációs kor követelmé -
nyei szerint történő kialakítása a New Public Management17 irányzathoz köt -
hető. Ezen új irányvonal képviselőinek célja, hogy az üzleti életben, tervezés -
ben kialakult megoldásokat a közigazgatásban is hasznosítani lehessen.18

Az elektronikus kormányzás további ismert definíciója szerint az e-govern -
ment a hálózati alapú technológiák felhasználása a kommunikáció- és a köz -
szolgálatra. Jelen kontextusban a szolgáltató állam az igazgató, szabá lyozó,
ellenőrző szerep helyett a tanácsadó és együttműködő állam szerepét tölti be.19

„Az elektronikus kormányzás (e-kormányzás) kifejezés mára mind a köz -
nyelv ben, mind az állami zsargonban egy univerzális jövőképjavító tényezővé
nőtte ki magát. Hatóköre túlterjed a szorosan vett államigazgatáson, központi
kormányzati igazgatáson, átfogja a teljes közigazgatást, és az azon kívül eső
közösségi szolgáltatásokat is.”20

Látható, hogy számtalan elektronikus kormányzásfogalom található meg a
jogirodalomban. Általánosságban elmondható, hogy az elektronikus kormány -
zás azon eszközök köre, melyek biztosítják az információs és kommunikációs
technológiák közigazgatásban történő alkalmazását. A cél az, hogy idővel a
papíralapú ügyintézést felváltsa az elektronikus eljárás. Példaként említhető
az elektronikus anyakönyvezés bevezetésének szorgalmazása. Az állami anya -
könyvezés több mint 100 éves múltra visszatekintő, papíralapú eljárás. Sza -
kítva a hagyományokkal, a kormányzati tervek szerint 2012-ben útnak indul
az elektronikus anyakönyv. Ezen törekvés is bizonyítja, hogy néha szükséges
a radikális változtatás, esetleg a hagyományok „figyelmen kívül hagyása” a
hatékonyabb, egyszerűbb, gyorsabb, biztonságosabb ügyintézés, eljárások ér -
de kében.

3.3. Az elektronikus közigazgatás

Verebics János értelmezésében az elektronikus közigazgatás és az elektro -
nikus kormányzás szinonim fogalmak. E gondolatmeneten továbbhaladva az
elektronikus közigazgatást (= elektronikus kormányzás) a legtágabb értelem -
ben véve az információs és kommunikációs technológiák és informatikai esz -
közök állami szervek által történő felhasználásaként lehet definiálni.21 Az
elektronikus kormányzás középpontjában a közigazgatási szerv áll, mely kap -
csolatot tart fenn az ügyféllel és más közigazgatási szervekkel.22 A kapcso -
lattartás eszközei között az információs és kommunikációs technológiák nap -
jaink legmodernebb eszközei is szerepelnek, melyek segítségével a közigazga -
17 Lásd erről bővebben Torma András: Közigazgatási szakmenedzsment. Miskolci Egyetem Állam-

és Jogtudományi Kar, Miskolc, 2010. 37–40. o.
18 Verebics János: Elektronikus kormányzat és jogi szabályozás. In: Infokommunikáió és jog, 2004/1.

sz. 5. o.
19 Szittner: i. m. 191. o.
20 1126/2003. (XII. 12) Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak

végrehajtásáról, valamint a 2. számú melléklet, 2.1. pont (Lásd erről bővebben Csáki: Az elekt -
ronikus közigazgatás…114–117. o.)

21 Verebics: i. m. 5. o.
22 Verebics: i. m. 6. o.
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tási ügyek gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb intézése valósul meg. Az elekt -
ronikus közigazgatás lényege, hogy a közigazgatásban alkalmazásra kerüljön
a technikai fejlődés legfrissebb információs és kommunikációs technológiája,
mely mind minőségi, mind szemléleti változáshoz vezet.23 Az elektronikus
kapcsolatok szereplői jelen esetben egyik oldalon az elektronikus kormányzat,
vagyis a közigazgatási szerv (G) lehet, míg a másik oldalon másik közigazga -
tási szerv (G), vállalkozás (B) vagy polgár (C) állhat. A G2G kapcsolatok a
közigazgatási szervek információs és kommunikációs eszközökkel való ösz -
szekapcsolását és adatcseréjét jelenti, melynek köszönhetően csökken a papír -
munka, és felgyorsulnak, valamint költségkímélőbbé válnak az eljárások. A
G2B kapcsolatoknak elsősorban az elektronikus közbeszerzések terén van je -
lentősége. A G2C kapcsolatok megnyitják az utat az elektronikus ügyintézés
felé, mely kiválthatja a hivatalokban való személyes megjelenést. Az elektro -
nikus közigazgatás tágabb értelemben magában foglalja a G2G, G2B, G2C
kapcsolatokat is. Szűkebb értelemben azonban az e-government a polgár és a
közigazgatási szerv közötti elektronikus úton történő „kommunikációként”
határozható meg.24

Lehet-e értelmezni az elektronikus közigazgatást az elektronikus kormány -
zás fogalmától eltérő jogintézményként?

E kérdés megvizsgálásához támpontul szolgálhat a közigazgatás és a kor -
mányzás fogalma, illetve az államhatalmi ágak elválasztásának elve. Vagyis a
közigazgatás az államszervek elkülönült alrendszere, mely az állami akarat
gyakorlati végrehajtását hivatásos apparátussal az egész társadalomra kiter -
jedően látja el. Míg a kormányzás legmagasabb szintű állami irányító tevé -
kenység, melyben az Alkotmányban erre feljogosított államszervek, az Or -
szággyűlés, a Kormány, és a köztársasági elnök vesz részt. Az államhatalmi
ágak elválasztásának elve kimondja, hogy adott államban a törvényhozói,
végrehajtói és bírói hatalmat el kell választani egymástól. Ezen elméleti ala -
pokra építkezve az elektronikus közigazgatás a végrehajtói hatalomhoz, vagy -
is a közigazgatáshoz kapcsolódó információs és kommunikációs technológiák
alkalmazását magában foglaló, közigazgatási tevékenység hatékonyságát elő -
segítő tényezők összességét jelenti. Míg az elektronikus kormányzás alatt az
Országgyűlés, a Kormány és a köztársasági elnök állami irányító tevékeny -
ségéhez kapcsolódó új technológiák elterjesztésének mind a köz-, mind a ma -
gánszférába való eljuttatását magában foglaló tevékenységsorozat érthető. Ha
a kormányzást szűkebb értelmében, vagyis a Kormány tevékenységeként ér -
telmezzük, abban az esetben is eltérő fogalompárt kapunk. Az elektronikus
közigazgatás, mint tágabb kategória magában foglalja az elektronikus kor -
mányzást, mint a Kormány tevékenységét.

Az angolszász terminológia átvételéből fakadóan az előbbiekben felvázolt
fogalommeghatározási alternatívák nem fedik le és nem világítják meg az
elektronikus közigazgatás és az elektronikus kormányzás valódi jelentését.
(L. 4. Összegzés.) 

23 Lásd erről bővebben Csáki Gyula Balázs: Kérdésfeltevések az e-közigazgatás fogalmának meg -
határozása körében. In: Infokommunikáció és jog, 2008/7. sz. 277–280. o.

24 Verebics: i. m. 6–7. o.
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3.4. Az elektronikus demokrácia

Az elektronikus demokrácia nem más, mint egy ország demokratikus rend -
szerének elektronikus úton történő kisegítése. Ez főleg a különböző állami
intézmények internetes elérhetőségét és ügyintézését jelenti. Az elektronikus
demokrácia magában foglalja például:

• a joganyaghoz, a parlamenti iratokhoz, és a politikai programokhoz való
elektronikus hozzáférést,

• a döntéshozatali folyamatok háttéranyagainak on-line megismerését,
• a közvetlen véleménynyilvánítás lehetőségét,
• a választások eljárásának elektronizálását.

Az internetnek köszönhetően a polgárok „egy gombnyomással” el tudják érni
akár az Országgyűlés, vagy bármely központi közigazgatási szerv honlapját.
Megtekinthetők a legfrissebb törvényjavaslatok, és a hatályos joganyag is. Az
ügyfélkapun keresztül lehetőség nyílik az online ügyintézésre, formanyom -
tatványok letöltésére. Az online szolgáltatások köre meglehetősen széles, de
természetesen még sok munka vár a jogalkotóra és jogalkalmazókra az elekt -
ronikus demokrácia elérése érdekében.

4. Összegzés

Miután felvázolásra kerültek az elektronikus kormányzás, az elektronikus
közigazgatás és az elektronikus demokrácia definíciójának legjellemzőbb ele -
mei, a tanulmány záró részében e jogintézmények egymáshoz való viszonya
kerül bemutatásra.

Melyik fogalmi kör a tágabb, melyik a szűkebb csoport? Halmaz–részhalmaz
viszonyában hogyan helyezhetők el az elektronikus közigazgatás, az elektro -
nikus kormányzás és az elektronikus demokrácia?

Kezdjük az elektronikus kormányzással. Ha a kormányzás tágabb ér tel -
méből, vagyis az Országgyűlés, a Kormány és a köztársasági elnök állami irá -
nyító tevékenységéből indulunk ki, mely az egész társadalomra kiterjed, ak -
kor az elektronikus kormányzás tekinthető a legszélesebb kategóriának, mely
magában foglalja az elektronikus közigazgatást és az elektronikus demokrá -
ciát is. Az elektronikus közigazgatás az információs és kommunikációs tech -
nológiák államigazgatás és önkormányzati igazgatás minden szegmensében
történő alkalmazásaként foglalható össze. Az elektronikus demokrácia a nép -
uralom elektronikus eszközökkel történő biztosításával pedig még stabilabbá
teheti a demokrácia alapköveit.

Ha a kormányzásra, mint a Kormány tevékenységére tekintünk, akkor az
elektronikus kormányzás fogalmilag az elektronikus közigazgatás fogalmán
belül helyezhető el. Jelen esetben az elektronikus közigazgatás a halmaz, mely -
nek részhalmaza az elektronikus kormányzás. Az elektronikus demokrácia
elhelyezhető az elektronikus közigazgatás halmazán kívül, mint olyan „esz -
me”, amely áthatja az elektronikus közigazgatás egészét, beleértve az elektro -
nikus kormányzást. Ebből fakadóan az elektronikus közigazgatás, mint az
elektronikus demokrácia alaptételeinek megvalósítási eszközeként jelenik meg.
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Értelmezhető-e az elektronikus közigazgatás és az elektronikus kormányzás
szinonim fogalomként?

Ha igennel válaszolunk a feltett kérdésre, akkor elfogadjuk, hogy a kormány -
zás és a közigazgatás ugyanazt jelentik. E meghatározás azonban ellentmond
a közigazgatási jog alaptételeinek. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagy -
ni, hogy ezen fogalmak angolszász eredetűek. Nehéz, szinte lehetetlen az an -
golszász jogi fogalmak kontinentális jogrendszerbeli „hasonmásának” a meg -
találása. Fel lehet állítani eltérő definíciók hosszú sorát, azonban el kell fogad -
nunk, hogy 100%-osan bebizonyított és levezetett fogalmakat nem fogunk ta -
lálni.

Jelen tanulmány célja az volt, hogy rávilágítson az elektronikus közigazga -
tás fogalmával kapcsolatos értelmezési nehézségekre és megpróbálja megmu -
tatni az „arany középutat” a megfogalmazási alternatívák között. Mind az elekt -
ronikus közigazgatás, mind az elektronikus kormányzás képlékeny intézmé -
nyek, melyek az információs és kommunikációs technológiák szélsebes válto -
zásának és az EU elvárásainak függvényében változnak.

Példaként említhető az EU2020 Stratégia, mely az infokommunikációs jog
fejlődésének legújabb ösvényét jelöli ki. A kitűzött cél az, hogy 2015-re el kell
érni, hogy a lakosság 50%-a vásároljon online, szűnjön meg a különbség a bel -
földi és a roaming tarifák között. A digitális írástudással kapcsolatos elvárás,
hogy 2015-ig a rendszeres internethasználat mutatója érje el a 75%-ot, a hát -
rányos helyzetűek esetében pedig a 60%-ot, valamint 2015-ig meg kell felezni
azoknak a számát, akik még sosem használtak internetet. A tagállami kor -
mány zati szolgáltatásokat 2015-ig a lakosság 50%-a használja és a legfonto -
sabb, határokon átnyúló szolgáltatások mindegyike online is elérhető legyen.25

Fontosnak tartom a bizakodó, pozitív hozzáállást az elektronikus közigaz -
gatás kiépítéséhez. Remélhetőleg a stratégiai célkitűzések minél hamarabb
megvalósulnak. Véleményem szerint néhány évtized szükséges a teljes mérté -
kű digitális átálláshoz, és valamennyi, a különböző stratégiákban megfogal -
mazott célkitűzés megvalósításához.

25 http://www.nfm.gov.hu/data/cms2085344/digitalis_magyarorszag_program_vitairat.pdf (2011-
01-19).
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A közérdek, mint érték
a közigazgatásban

KOI GYULA*

1. Lehet-e érték az érdek?

A magyar nyelv a világ azon kevés nyelvei közé tartozik, amely az érdek -
lődés és az érdek szavak között különbséget tesz. Az érdek szóban érzünk va -
lamiféle önzést. E fenti különbségtétel miatt az ember a legtöbbször úgy érzi,
hogy az érdek szinte mindig – önös. A közérdek, amelynek egységes és min -
denki számára megragadható fogalma nincsen, és szerintem soha nem is lesz,
azonban pontosan arra szolgál, hogy ha létezőnek tekintem a közérdeket, ak -
kor a közjó (a magasabb erkölcsbölcseleti fogalom) transzformálható valami -
féle megjeleníthető közérdekké, a köz érdekévé, amely azonban nem minden
esetben feltétlenül többségi érdek. A közérdek kifejezés gyakran megjelenik a
jogszabályokban, ámde szinte mindig határozatlan, jogba implantált, azonban
mással fel nem váltható, mégis testidegennek érzett fogalomként lesz érzékel -
hetővé váló a konceptus feltűnése. Az, hogy a közérdek tartalmára értékként
fognak-e tekinteni, az mindig a közérdek jónak, vagy rossznak érzett megfo -
galmazásának és a politikai deklarációkon túli érvényesítésének lesz a függ -
vé nye. Elviekben egy adott országban a közérdeket a mindenkori kormánynak
kell tudnia megfogalmaznia. A közérdek megfogalmazásának helyességétől
függ tehát, hogy a közérdek értékké lesz-e, vagy megmarad magánérdeknek,
avagy csoportérdeknek.

2. Szemelvények a magyar királyi Közigazgatási Bíróság 
közérdekre vonatkozó gyakorlatából

A döntvényjogot és a joggyakorlatot tárgyaló vaskos kötetek funkciójuknál
fogva csak viszonylagos tömörséggel, lényegre törően ismertethetik a külön -
féle eseteket. Ezért jó kiegészítés lenne az eredeti ítélet és a más peranyagok
eredetiben történő tanulmányozása, a közérdekkel kapcsolatos gyakorlat meg-
ismerése végett.1 Azonban a helyzet az, hogy a magyar királyi Közigazgatási

* PhD hallgató (SZE ÁJDI), tudományos segédmunkatárs (MTA JTI Közigazgatási jogi osztály),
oktató (ZMNE BJKMK Védelmi igazgatás tanszék). Konzulensek: Lőrincz Lajos-Patyi András.

1 A hazai közigazgatási bíráskodás példamutató feldolgozására l.: Patyi András: Közigazgatási
bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. Logod, Budapest,
2002. 254 o. Egyes bírósági témákat több levéltári szemléletű mű is feldolgoz, pl.: Bónis György:
Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686–1708. Akadémiai, Budapest, 1962.
375 o. Varga Endre–Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526–1869. Akadémiai, Budapest, 1989.
475 o. A bírák és esküdtek hivatali utasításairól: Pest-budai hivatali utasítások a XVIII. szá -
zadban (szerk. Bónis György). Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 1974. 178 o. Budapest
Főváros Levéltára Forráskiadványai VI. A levéltár és a közigazgatás kapcsolatára vonatkozó
művek: Szabó István: Városi közigazgatás és a levéltárvédelem. In: A mai magyar város (szerk.
Mártonffy Károly). Magyar Állami Nyomda, Budapest, 1938. 826–837. o. A korszerű közszolgá -
lat útja 8. Pálfy Ilona: Városi levéltáraink és feladataik. Budapest Székesfőváros Házinyomdája,
Budapest, 1938. 40  o.
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lásával kapcsolatos tudósítás2, mely szerint az irattári anyag egy része 1944-
ben és 1945-ben a magyar királyi Közigazgatási Bíróság épületében megsem -
misült, romba dönti eme vágyat. Ebből az következik, hogy a jogutód intézmény,
tehát a Közigazgatási Bíróság anyagai közül is megsemmisülhetett valameny -
nyi, talán nem is kevés. A másik ok, hogy a Közigazgatási Bíróság 1949-es meg -
szüntetése után állí tólagosan a régi anyagokat papírhiány okán palliumként
használták fel.3 Fel merülhet bennünk az is, hogy a Magyar Országos Levéltár -
ban 1956-ban tör tént tűzeset is lehetett az iratanyag végzetének okozója. Min -
denesetre az 1896–1949 között működött különbíróság irattermése, még ha csak
évente 20 000 perrel számolunk is, 1 000 000-nál több per anyagát jelenthette.
Hogy ez az előzetes becslés még kedvező is, erre mutat az a pontos statisztikai
adat, hogy a Közigazgatási Osztály ügyforgalma 1897–1943 között közel
380 000 ügy, a Pénzügyi Osztály ügyforgalma 1897–1943 között közel 990 000
ügy, tehát együttesen 1 370 000 ügy, ami óriási szám.4 A Magyar Országos Le -
véltár Közigazgatási Bíróságra vonatkozó iratanyagával kapcsolatosan az első
prob léma, hogy szinte lehetetlen megtalálni. Ugyanis józan ésszel ezen külön -
bíró ság iratanyagainak az Igazságügyminisztérium repertóriuma alapján kel -
lene feltalálhatónak lenni. Ehhez képest a miniszterelnökség repertóriumá -
ban le lünk rá egyes anyagokra (ezek nem perek, hanem a bírák kinevezésére,
nyug díjazására, kitüntetési ügyeire vonatkozó iratok. Ezek a Miniszterelnök -
ség fond K 26-os állagában találhatóak 1897–1929 között évente (kivéve: 1903.,
1905., 1911., 1915.,1916., 1920., 1923., 1924., 1925. éveket); 1930–1945 között
az ilyen jellegű ügyek nem maradtak fenn.5 Egy másik irattömeg már köz -
igazgatási pereket is felmutat. Ez az ME (Miniszterelnökség) fond K 584. állag
(én repertóriumban nem találtam, belső jegyzékekben megvan), 0,14 iratfolyó -
méter (egy csomó), 1898–1944 közötti anyagokkal azonosak, melyek bár tárgyunk-
hoz nem tartoznak, de a matériát röviden ismertetem.6 A kutatás lezárása
kör nyékén derült fény arra, hogy a Pénzügyminisztérium iratanyagai is tartal  -
maznak Közigazgatási Bírósági ítéleteket. Ezek a Magyar Királyi Közigazga-

2 Pilisy Lajos: A pénzügyi közigazgatási bíróság. In: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–
1944) (szerk. Csorba János). Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest, 1947. 13–24. o. Különö -
sen l. a 13. lapon írtakat.

3 Budapest Főváros Levéltára korábbi munkatársaként 2001-ben tapasztaltam, hogy még az
1962-es büntetőperek iratai között is volt példa 1945 előtti ítéletek, más, be nem írt lapok há -
tuljára írt fogalmazványok, gépiratok születésére.

4 A pontos számadatokra: Versényi György: Statisztikai adatok a Közigazgatási Bíróság 50 éves
működéséről. In: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–1944) (szerk. Csorba János).
Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest, 1947. 340–345. o. Különösen l.: 340. és 342. o. 

5 A Közigazgatási Bíróság ügyei általában a XXIX. tételszám alatt találhatóak évente. Az aláb -
biakban közöljük a hivatkozott mű azon oldalszámait, ahol a Közigazgatási Bíróság ügyei ta -
lálhatóak. Szücs László: A miniszterelnökség levéltára repertóriuma 1867–1944. Levéltárak Or -
szágos Központja, Budapest, 1958. 31., 33., 35., 37., 38., 40., 44., 48., 51., 53., 57., 61., 65., 67., 69.,
77., 81., 85., 86., 89., 93–95. o.

6 Az anyagot 1963-ban számozták le (paginálták). 1899–1908: ügymás okiratok a miniszterelnök
részére. Hatásköri összeütközési döntések találhatóak. 1905-ös kitüntetési ügy. 1932: Községi va  -
dászati jog nyilvános értékesítéséről jogi vélemény Grandpierre Emil közigazgatási bírótól (sze -
mélyéről: Csorba: i. m. 309., 325. o.). 1932-referálás együttes tanácsülésről, összeírási adó ívek 1941-
ből, Kiss Vilmosné adóügye 1941-ből, 1937-ből bányaépítési tervdokumentáció (Salgó tarjáni Kő -
szénbánya Rt.–Metternich–Sándor Klementina hercegnő), 4445/1941. Korcsina érde kelt ség (csa-
tornaépítő vállalat) ügye a Kisgyótai-vízfolyással kapcsolatosan (Somogy vm.), Börö göndi repü -
lőtér tereprendezési tervei. Egy nagyobb ügycsoport: Képviselő-választási ügyek 1931–1944.
csu pán négy ügy, mintegy 0,07 ifm., de nincs teljes ügy közte.

189



tási Bíróság Pénzügyi Osztálya 1897–1908 közötti perei. Pénzügy-igazgatási
határozatok hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása iránt a megyei
közigazgatási szervek által a Közigazgatási Bírósághoz felterjesztett iratanya -
gokról, keresetlevelekről van szó. Feltalálási hely: Pénzügyminisztérium fond,
K 269 állag, 36. tétel (1897–1908), 90–112. csomó (3,08 ifm).7 Így az erede tiben
fennmaradt peranyagok nagyban segítették volna témánkat – ha fenn marad -
tak volna.

Ellenben támaszkodhatunk a bő jogmagyarázati, és döntvényirodalomra.8
Ezek rendszerezésével némi fényt deríthetünk a magyar királyi Közigazgatási

7 Felhívjuk a figyelmet, hogy az alaprepertórium az idézett helyen más jellegű iratanyagra utal:
Bélay Vilmos–Kardos Kálmán: A Pénzügyminisztériumi levéltár 1867–1944. Repertórium. Le -
véltári Országos Központ, Budapest, 1960. 66–68. o. Levéltári leltárak 10. Ennek adatai helyett
a Magyar Országos Levéltár különjegyzéke az irányadó. Ez az alábbi: MOL Pénzügyminisz -
tériumi Levéltár. [Különjegyzék]. H. n., é. n., ny. n. 35–36. pp. [Belső szalagos irományfedélen
kézírással: „K 269 kiskutató2, külső szalagos irományfedélen kézírással: „PM elnöki” – ez utóbbi
megtévesztő]. Fellelhető a MOL kiskutatójában a repertóriumok polca mellett a PM feliratú
fiókban. Ezeket az ügyeket terjedelmes voltuk miatt nem egyediesítjük e helyütt, de fennma -
radásukat nem lehet eléggé nagyra értékelni. Egy korabeli döntvénytár a témához: A m. kir.
Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek, jogegységi határozatainak és
elvi jelentőségű döntvényeinek gyűjteménye 1897–1932. (szerk. Lengyel József–Lukits Ferenc–
Molnár Sándor–Nerád Béla–Sárffy Aladár–Voloszynovich Zoltán). [Budapest] [1932] (Fráter
nyomda).

8 Kiemeljük az alábbi műveket: Marschalkó János: Kisajátítási joggal bíró, nyereségre alakult
vállalkozás a kisajátított földterület megszerzése után kártalanítási összegek alapján megsza -
bandó vagyonátruházási illetéknek akkor is csak a fele részét tartoznak fizetni, ha az ingatlant
nem bírói, hanem magánegyezséggel szerzik meg. In: Marschalkó János: Közigazgatási Döntvény -
tár I. kötet (117. döntvény), Franklin Társulat, Budapest, 1908. 195–196. o. Lengyel József–
Vörös Ernő: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata. A m. kir. Közigazgatási Bíróság
anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben
I–II. kötet. Írták: dr. Vörös Ernő, a m. kir. Közigazgatási Bíróság és a Hatásköri Bíróság íté -
lőbírája és dr. Lengyel József m. kir. Közigazgatási bírósági tanácsjegyző. Előszóval ellátta: dr.
Puky Endre, a m. kir. Közigazgatási Bíróság és a Hatásköri Bíróság elnöke. A nagyméltóságú m.
kir. Belügyminisztérium 336/1935. I. B. M. sz. rendeletével ajánlja. A nagyméltóságú m. kir.
Pénzügyminisztérium 812/1935. P. M. Eln. sz. rendeletével ajánlja. A szerzők kiadása, [Buda -
pest] [1935] I. kötet 167., 247., 398-399., 668–672., 687., 693., 1053. o. II. kötet 1115., 1119., 1153.
o. Lengyel József–Vörös Ernő: A m. kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi-jogi, hatásköri és
eljárási joggyakorlata, általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben, ideértve a zsidótörvény,
az orvoskamarai tagfelvételi és orvosi fegyelmi ügyek joggyakorlatát, egyúttal a közigazgatási
bírósági törvény magyarázata. I–II. kötet. Írták: dr. Vörös Ernő, a m. kir. Közigazgatási Bíróság
ítélőbírája és dr. Lengyel József miniszteri osztálytanácsos, a m. kir. Közigazgatási Bíróság el -
nöki titkára. Előszóval ellátta: dr. Puky Endre, a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke. A szerzők
kiadása, [Budapest], [1940] I. kötet 45., 508–509. pp. II. kötet 895., 896–897., 1095. o. Lengyel
József–Vörös Ernő: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi-jogi, hatásköri és eljárási
joggyakorlata, általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben, ideértve az orvoskamarai tagfel -
vételi és orvosi fegyelmi ügyek, valamint a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki ügyek
joggyakorlatát, egyúttal a közigazgatási bírósági törvény magyarázata I–II. kötet. Írták: dr. Vörös
Ernő, a m. kir. Közigazgatási Bíróság ítélőbírája, dr. Lengyel József, a m. kir. Közigazgatási
Bíróság ítélőbírája. Előszóval ellátta: nagyrákói és kelemenfalvi dr. Rakovszky Iván, a m. kir.
Közigazgatási Bíróság elnöke. A szerzők kiadása, [Budapest], [1942] I. kötet 45., 106., 113., 138.,
209., 216., 219. o. II. kötet 1044., 1173–1175. o. Borsos Endre–Szabolcska Mihály: A M. Kir.
Közigazgatási Bíróság Általános Közigazgatási Osztálya érvényben levő döntvényeinek és jog -
egységi megállapodásainak és elvi határozatainak gyűjteménye 1938–1941. I–IV. kötet. Szerzők,
Budapest, 1942. I. kötet 319. o. IV. kötet 448–449. o.
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Bíróság közérdekkel kapcsolatos gyakorlatára. A döntvények jelentőségére az
újabb irodalom is felhívja a figyelmet.9

A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság külön szakbíróság volt, akárcsak az
angol King Bench Division, az amerikai Court of Claims10, vagy a francia
Conseil d’État. A már emlegetett elődszervezetet a pénzügyi közigazgatási bí -
róságról szóló 1883. évi LIV. törvény hozta létre (kihirdetve: 1883. július 21.,11

Országos Törvénytár).12 A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróságot (1945-től:
Magyar Közigazgatási Bíróságot) a m. kir. Közigazgatási Bíróságról szóló
1896. évi XXVI. törvény hozta létre (kihirdetve: 1896. augusztus 1., Országos
Törvénytár)13, és a Közigazgatási Bíróság megszüntetéséről szóló 1949. évi II.
törvény (kihirdetve: 1949. január 28.)14 szüntette meg.15

Ez a bíróság különbíróság volt tehát, élén a király által kinevezett elnök állt,
aki a Kúria16 elnökével egyenrangú volt, köztük a rangelsőbbséget az döntötte
el, hogy melyikük volt az idősebb. A másodelnök a Kúria másodelnökével volt
azonos rangban. Az elnök és a másodelnök főrendiházi tag volt. Az ügyek az
általános közigazgatási osztály, illetve a pénzügyi osztály hatáskörébe és ille -
tékességébe tartozhattak. Volt még két elnöki titkár, tanácsjegyzők, tanácsel -
nökök, bírák, ezek az elnökkel és a másodelnökkel együtt ítélőbíráknak szá -
mítottak. A bírák felét az 1869. évi IV. törvény 6–7. §§-ai, illetve az 1891. évi
XVII. törvény II. fejezete szerint a bírói képesítéssel rendelkező hivatalnokok
közül kellett választani. A bírák másik fele a valamely közigazgatási ágazat -
ban legalább ötévi szolgálatot teljesített közalkalmazottak (korabeli, nem mai

9 Lövétei István: A döntvényi jog. In: Back András-Boros Anita-Dantesz Péter-Lövétei István-
Papp Zsigmond: Közigazgatási eljárásjog (szerk. Lőrincz Lajos). HVG–Orac, Budapest, 2005.
65–66. o.

10 Gál Jenő: A közigazgatási bíráskodás. In: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–1944)
(szerk. Csorba János). Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest, 1947. 10. o. A Court of King
Bench-hez: Baker, John Henry: An introduction to English Legal History. Butterworths, Lon -
don, 1981. 35., 46–47. o. és passim. A justice administrative szerepéhez a Conseil d’État gya -
korlatában és hatása az angol jogra: Franqueville, Charles Franquet de: La systéme judiciaire
de la Grande Bretagne II. kötet J. Rotschild, Paris, 1893. 666–667. o. A közigazgatás bírósági
ellenőrzésére angol–porosz összehasonlító jogi vetületben: Gneist, Rudolf von: Die Rechts- und
Gerichtscontrollen der Staatsverwaltung. In: Gneist, Rudolf von: Verwaltung Justiz Rechtsweg.
Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach englischen und deutschen verhältnissen. Julius
Springer, Berlin, 1869. 144–171. o. A modern Conseil d’État, mint a közigazgatási bíráskodás
szervezete: Auby, Jean-Bernard-Auby, Jean-Marie: Közjog. Alkotmányjog, közigazgatási jog.
Nagy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1995. 423–429. o.

11 Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen University Press, Debrecen, 1998.
150. o.

12 A kihirdetés helyére az alábbi irodalomból következtettünk: (ed.): A magyar hivatalos közlöny
150 éve 1848–1998 (szerk. Kiss Elemér). Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 1998. 22. o.

13 Erre az adatra: Magyar Törvénytár 1896. évi törvénycikkek (szerk. Márkus Dezső). Franklin,
Budapest, 1897. 75. o.

14 Erre az adatra: Törvények és törvényerejű rendeletek 1949. Minisztertanács elnökének Hivatala,
Budapest, 1950. 10. o.

15 Jelenleg a rendes bírósági rendszeren belül lehetséges a közigazgatási határozatok felülvizs -
gálata iránt pert indítani, ezt a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiter -
jesztéséről szóló 1991. évi XXVI. törvény tette lehetővé. 

16 Egy könyvészetileg ismeretlen kúriai döntvénytári előfizetési felhívásról l.: Koi Gyula: Kúriai
döntvénytárra való előfizetési felhívás. Könyvészetileg ismeretlen 19. századi egyleveles latin
nyelvű magyarországi jogi nyomtatvány [szövegközlés]. In: Jogtörténeti Szemle X. évf. (2008) 4.
sz. 45–48. o.
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értelemben!) közül került ki, akik legkevesebb 3 évet magasabb hivatali ál -
lásban töltöttek el.17 (Gyakran mondták, hogy kevés ez utóbbi bírák száma).

Az eljárás egyfokú volt és maradt. Általában ötös tanácsban bíráskodtak. Be
kell számolni még egy érdekességről. A Királyi és Országos Legfőbb Fegyelmi
Bíróság (1872–1943), mint különbíróság, a királyi táblák elnökei, alelnökei,
ítélőbírái, valamint a koronaügyész fegyelmi ügyeiben járt el. Tudomásom sze -
rint a magyar jogtörténetben egyedülálló, hogy tizenkettes, vegyes összetételű
tanácsokban járt el. Harminchat rendes és tizenkét póttag alkotta. Kezdetben
felerészben a főrendiház tagjai, felerészben a m. kir. Kúria tagjai adták a bírá -
kat. És most jön a kapcsolódási pont. 1920-tól ugyanis a Közigazgatási Bíróság
Tanácselnökei és bírái szolgáltatják e különbíróság tagjainak felét a Kúria
helyett.18 Tehát a közigazgatási bírák ezen a bíróságon is szolgáltak.

Most tekintsük át, hogy miként jelent meg a közérdek a Közigazgatási Bíró -
ság gyakorlatában!

Közérdek és közigazgatási per. A közérdek a közigazgatás egyik központi fo -
galma. Ezt maga a bírósági gyakorlat is rögzíti, mivel a Közigazgatási Bíróság
előtt folyó eljárás valódi peres eljárás. A közigazgatási per a közérdek és az
alanyi jogok összeütközéséből jön létre. Ezekben a perekben a magánszemély
a hatósággal áll szemben. Állhat hatóság-hatósággal szemben (hatásköri bí -
rás kodás). Állhat egymással szemben két magánszemély is, ha a törvény ma -
gánjogi jogviszonyból eredő vitás ügyeket, szekunder közigazgatási jogviszonyo-
kat is a bíróság hatáskörébe utal (cselédügyek).19

Kisajátítás és közérdek. Ma alapvető, hogy kisajátítani csak közérdekből le -
het. Például a Közigazgatási Bíróság 1311/1906., 1906. június 8-án kelt ítélete
szerint a kisajátítási joggal bíró, nyereség szerzésére alakult vállalatok eseté -
ben a kisajátított földterület megszerzése után a kártalanítási összegek alap -
ján megszabandó vagyonátruházási illetéknek csak a felét kell fizetni, ha az
ingatlant nem bírói, hanem magánegyezséggel szerzik meg. A panaszos az
egész illeték törlését kezdeményezte, de erre nem volt mód törvényes alap hiá -
nyában. (Az 1881. évi XXVI. törvény 20. §-a, valamint az 1881. évi XLI. tör -
vény 64. §-ának az a célja, hogy a kisajátítás útján a vállalkozás tulajdonában
akár magánegyezséggel is átment földterület után az 50%-os illetékkedvez -
mény a megszerzés olcsóbbá tételét, de nem ingyenességét szolgálja. Tehát
ebből az következik, hogy a közérdekre itt nem hivatkozhat a magánvállalat.20

A közérdekű intézmény fogalmát az 1896. évi XXVI. törvény 34. § 2. pontját
részletezte, meghatározta a bírói gyakorlat: olyan állandó tényleges berende -
zés, amely a közérdek szolgálatára hivatott, tehát közigazgatási célnak esz -
köze. A panaszos köztisztaságot sértő kötelességellenes mulasztásából eredő
költség megtérítése nem esik a közérdekű intézmények létesítése és fenntar -
tása szempontjából a szabályrendeletek értelmében az egyesektől követelhető
17 Stipta: i. m. 150–151. o. Schweitzer Gábor: Közigazgatás – igazságszolgáltatás – jogállamiság,

avagy a közigazgatási bíráskodás kezdetei Magyarországon. In: Állam- és Jogtudomány
XXXVIII . évf. 1–2. sz. (1996–1997) 21–35. o.

18 Kardos Kálmán: Az igazságügyminisztériumi levéltár 1867–1944. Repertórium. Budapest, 1993.
Magyar Országos Levéltár 120. o. Levéltári leltárak 89. Stipta ezt a bíróságot nem ismeri,
amennyire tudom, más jogtörténész sem ismertette.

19 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… II. 1115. o.
20 Marschalkó: i. m. I. köt. 135–136. o. (117. döntvény). Egyéb források a kisajátításról: Lengyel–

Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság újabb… II. 895–897. o.; Lengyel–Vörös: A m. kir. Köz -
igazgatási Bíróság legújabb… II. 1173–1175. o.
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járulékok és díjak fogalma alá. (A magyar királyi Közigazgatási Bíróság 188.
számú elnöki határozata).21

A községi illetőség a korszak egyik legfontosabb fogalma volt. Az egyik ítélet
szerint a községi illetőség nem közérdekű ügy. (Nemleges döntvénnyel még
találkozunk az elemzések során, és fontos előrebocsátani, hogy a jelenkor szá -
mára, ahol a közérdek fogalmának devalválódása miatt ma (2010-ben) minden
közérdek, nem árt néhány nemleges megközelítéssel is találkozni). Ezért az
alispánnak az illetőség kérdésében hozott határozata ellen a képviselő- tes tület
egyes tagjainak panaszjoga nincs. Az illetőségi ügyben hozott hatá rozat csak
alaki, de nem anyagi jogerőre emelkedhetik. A már egyszer megálla pított
illetőségtől eltérő új illetőség megállapításának helye lehet (K. 2.573/1935.). A
m. kir. Közigazgatási Bíróság állandó gyakorlata szerint az újrafelvételi pa -
naszhatáridő elmúlása nem gátja egy adott személy illetősége újratárgyalá -
sának, annál is inkább, mert az anyakönyv kiigazítása a községi illetőség
szempontjából is törvényes következményekkel jár. Ezen eljárást az illetékes
közigazgatási hatóságoknál újraindítják tehát, a hozandó határozatnak azon -
ban csak a kérelem előterjesztését követő időre (ex nunc és nem ex tunc) lesz
joghatálya (K. 4.154/1935.).22

Kiküldetések, járandósági ügyek körében napidíjakkal, utazási költségekkel
kapcsolatban merült fel a közérdek kérdése. A vármegyei ügyviteli szabályzat
25.§-a a kiküldetések alkalmával igényelhető napidíjak és utazási költségek
szabályozásánál csakis a közérdekben és magánérdekben teljesített kikülde -
té  seket különbözteti meg, ellenben a közérdekben teljesített kiküldetések kö -
zött már nem tesz különbséget aszerint, hogy a közérdek állami, vagy önkor -
mányzati közérdek-e (E.670.).23 Itt a közérdek fogalmának egész kis rejtett
tárháza merül fel, de az alapul fekvő ügy híján ennél bővebbet nem lehet mon -
dani. A közérdekű ügyben átruházott hatáskörben főszolgabíró helyett eljárt
irodafőtiszt útiszámláját maga a főszolgabíró tartozik viselni (K. 2340/1932., E
1475.). Közérdekű ügyben a szolgabíró is a főszolgabíró útiszámlája terhére
utazik, és csak tényleges kiadásait térítik (K. 8.217/1929.). A cséplőgépek el -
lenőrzése nem magánérdekű kiszállás [hanem értelmezésem szerint közérde -
kű – K. Gy.] (K. 7.713/1934.). Ismeretesek bizonyos közérdekű kiszállások, me -
lyeknél semmilyen térítés nincs, kivéve, ha a főszolgabíró helyett a szolgabíró
száll ki, mert akkor ez a főszolgabírói útiátalány terhére esik. Ilyenek:

• Közúthoz szállított kavics vagy kőbánya vizsgálása (K. 7.598/1909.).
• Megjelenés ellenőrzési szemlén (K. 412/1906.).
• Lóosztályozás (K. 825/1916.).
• Hadviselés által okozott károk megállapítása, ha a törvényhatóságtól kö -

veteli a főszolgabíró a költséget (K. 1.587/1918.).
• Hadkötelesek meglepetésszerű felülvizsgálatára kiküldött tisztiorvos költ-

sé gei (K. 2.202/1918.) – azaz itt senki sem érvényesíthet költséget.
• Vetőmagkiosztás (K. 2.300/1921.).

21 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… I. 247. o.
22 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság újabb… I. 45. o. Némethy Imre: Az állam -

polgárság és a községi illetőség jelentősége a gyámügyi igazgatásban. In: Gyámügyi és gyer -
mekvédelmi közszolgálat (szerk. Mártonffy Károly). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és
Nyomda, Budapest, 1943. 240–252. o. A korszerű közszolgálat útja 14.

23 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… I. 398. o.
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• Demarkációs határ megállapításához katonai hatóság által kiküldött fő -
szolgabíró útiköltsége (K. 2.342/1921.).

• Úti hozzájárulási helyszíni tárgyaláson részt vett tisztviselők napi és úti -
költsége (K. 5.752/1912.).24

Közérdekből fenntartandó vízrendező társulatokkal kapcsolatban hozott föld-
művelésügyi miniszteri határozat ellen közigazgatási bíróság előtti eljárásnak
van helye. Ezt a kérdést az 1197. számú elvi határozat rendezte.25 A közér -
dekű vízrendező társulat esetleges túlterhelésének megállapítására szolgáló
eljárás e közérdekből fenntartandó társulatok közül az aldunai társulatra nem
alkalmazható. (Meg kell jegyezni, hogy első fokon a Pénzügyminisztérium,
má sodfokon a Közigazgatási Bíróság járt el, de a trianoni békediktátum alá -
írásával jelentőségét vesztette a másodfok). Definíció szerint közérdekű az
olyan vízrendező társulat, melynek védművei valamely folyam egységes szabá -
lyozására, valamint az összefüggő ármentesítésre tekintettel vagy más közigaz -
gatási avagy közbiztonsági célból tartandók fenn. A Közigazgatási Bíróság ön -
nön hatásköréről egymásnak ellentmondó határozatokat hozott azon ügyben,
hogy a Rába szabályozása ügyében van-e hatásköre. (Nemleges: 96/1898.,
5.065/1912., igenlő, tehát ellenkező értelmű határozat: K. 7.956/1911.). Egy
másik döntvény kiemelte, hogy a Rába szabályozását speciális törvény rende -
zi: K. 4.907/1926.26 A köztámogatásban részesülő vállalatok felett ebben az
időben állami felügyeltet gyakoroltak.27

Jegyzők, képviselők említése is előfordult a közérdekkel kapcsolatosan. Ér -
de keltség szempontjából közérdekű mindaz az ügy, amely egyes meghatáro -
zott egyének érdekkörén túl egyénileg meg nem határozható személyekre ter -
jed ki.28 Ez ugyan tetszetős definíció, de kissé sematikus. Ismét egy nemleges
jellegű, közérdekkel kapcsolatos ítéletre bukkanunk. Jegyzői egyesületben meg-
jelenés: nem közérdek (K. 6.085/1914.).29 Az ügy ismerete nélkül ehhez nem
sokat lehet tenni. Legfeljebb csak annyit, hogy ezek a jegyzői egyesületek fel -
tehetőleg nem a köz érdekében álló ügyekkel foglalkoztak. Két, nyilvánvalóan
közérdekű kérdést is felsorolnak az ítéletek. Az első a községi képviselő-tes -
tületi tagság gyakorlása, mint nyilván közérdekű kérdés (K. 5.470/1936.), a
má sik, hogy személyesen vagy megbízott útján gyakorolandó-e a legtöbb adó -
fizetés címén bírt községi képviselőtestületi tagság, ez is közérdekű kérdés (K.
4.015/1936., hasonló: K. 2.621/1939.), ezért ezeknél másodfokon a kisgyűlés és
nem az alispán határoz.30 A szerzők rámutatnak, hogy a közérdekű hivatali
teendőkkel szemben magánérdekű cselekmény az eskütétel, mivel a tisztvi -
selő egyéni érdeke, hogy az eskü letétele által a szolgálati viszony egyébként
elengedhetetlen, de a jövendő tisztviselő szabad elhatározásától függő előfelté -
24 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… I. 399. o.; Osváth Pál: A Köz -

igazgatási Bíróság által az állami és önkormányzati alkalmazottak  járandósági ügyében hozott
elvi határozatok ismertetése. In: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–1944) (szerk.
Csorba János). Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest, 1947. 110–131. o.

25 Borsos–Szabolcska: i. m. I. 319. o.
26 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… I. 670–672. o. A közérdekű

testületet említi az 1053. o.
27 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság újabb… I. 508–509. o.
28 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… II. 1119. o.
29 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata… I. 167. o.
30 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb… I. 106. és 113. o.
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tele megvalósuljon. Ezért az eskütétel helyére megtett úttal kapcsolatban fel -
merült utazási költség-és napidíjigények alaptalanok.31

Útügyek. A járdaépítés közérdekű intézmény.32 Az érdekelt ingatlantulajdo -
nosok hozzájárulása közömbös, minthogy az útburkolást a hatóság közérdek -
ből végezteti (433/1904. számú székesfővárosi szabályrendelet, K. 4417/1939.).33

A vidéki útburkolások is okoztak főfájást a bíróságnak eleget. A városi jár -
daépítési szabályrendelet az egyházat (itt: református egyházat), mint ingat -
lantulajdonost az ingatlan értékét növelő közérdekű munkálat után hozzájá -
ru lással terheli. Ez nem ellentétes azzal a szabállyal, hogy a lelkészek nem
fizetnek községi adót. (K. 3.594/1940.).34 Abban a kérdésben, hogy a gyalog -
járdául szolgáló lépcső mellé közcsatornát építeni kell-e, a székesfőváros ha -
tóságának diszkrecionális joga, mellyel a főváros közérdekből él. (Az eljárás
nem kifogásolható azon a címen, hogy a lépcső mentén fekvő összes ingatlan
közvetlen betorkollású közcsatornával van ellátva, mert ha valamelyik ingat-
lan több homlokzattal bír, a csatornázási járulék mindegyik homlokzat után
megfizetendő külön-külön (K. 5.140/1937.), hasonló: (K. 5.127/1937.).35

A K. 2.787/1916. számú ügyben megállapítást nyert, hogy az 1890. évi I. tc.
99. § 9. pontjában közérdekből megadott vámmentesség nincsen korlátozva, és
így általában bárhol lévő vagy épülő közút fenntartásához, vagy építéséhez
szük séges anyagra vonatkozik. A perben T. község a Magyar Aszfalt Rt.-től
beszedett kövezetvám visszatérítését kérte. A bíróság a panasznak nem adott
helyt. A T. község részére kiadott kövezetvám-engedély és -díjszabás szerint a
vámdíjak fizetése alól mentesek a közutak és műtárgyaik, az építésükhöz,
fenn tartásukhoz szükséges anyagok. Ez a közérdekre tekintettel megállapí -
tott mentesség megfelel a törvényben írtaknak azzal a különbséggel, hogy a
törvény a szállító fogatok, a községi szabályzat az anyagok mentességéről szól,
amely eltérést az indokolja, hogy a község a vámot a vasútállomáson szedi az
anyagok után. A közérdekből megállapított mentesség sem a törvényben, sem
a községi vámszabályzatban nincs korlátozva, így általában a bárhol lévő köz -
útra vonatkozik, mivel ez általános érdekeket szolgál. Nincs jelentősége an -
nak, hogy az anyagot nem T. község, hanem T. város számára szállították.36

Aligha mondhatjuk, hogy fenti néhány ügy átfogó képet nyújthatna a ma -
gyar királyi Közigazgatási Bíróság közérdekkel kapcsolatos gyakorlatára, re -
méljük azonban, hogy annak illusztrálására talán alkalmas, hogy közérdekre
alapozott bírói ítéletek már a közigazgatási bíráskodás kezdeteinél is jelen
voltak, és a közérdek perdöntőnek bizonyulhatott, bár maga a fogalom jogilag
akkor is tisztázatlan volt.

31 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb… I. 138. o.
32 Lengyel–Vörös: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata…I. 247. o.
33 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb… I. 209. o.
34 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb… I. 216. o.
35 Lengyel–Vörös: A m. kir. Közigazgatási Bíróság legújabb… I. 219. o.
36 Borsos–Szabolcska: i. m. 448–449. o. (1122. döntvény) ; Berzenczey Domokos: A városok útügyei.

In: A mai magyar város (szerk. Mártonffy Károly). Magyar Állami Nyomda, Budapest, 1938.
704–715. o. A korszerű közszolgálat útja 8.
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3. A közérdek a közigazgatási jogban
(egy jogszabályi megjelenés példáján keresztül ismertetve)

A közigazgatás közérdekűsége alapelv. A tevékenység közérdekű volta jel -
lemzi a közigazgatást. Közérdeket csak közérdekű (közigazgatási) szerv képvi -
selhet. A közérdeket képviselő közigazgatási szerv nem képviselhet csoportér -
deket, részérdeket vagy magánérdeket. A közérdek megfogalmazása és képvi -
selete elválik egymástól. A közérdeket a kormány képviseli, mivel a kormány
rendelkezik kellő áttekintéssel, legitimációval, és a közigazgatásban betöltött
szerepe is erre predesztinálja. A kormány által megfogalmazott közérdeket a
közigazgatási szervek kötelesek képviselni, de kötelesek a közérdek megfogal -
mazásában is segédkezet nyújtani a kormánynak.37 Azonban egy másik művé -
ben Lőrincz Lajos helyesen mutat rá arra, hogy a közérdek nem mindig és nem
feltétlenül a lakosság többségének kizárólagos, és minden más szempontot
mellőző felfogását jelenti, hanem tekintettel van a kisebbségi véleményen
lévők érdekeire is, azaz a közérdek a kisebbségi érdekkel egyeztetett többségi
érdek.38

Felmerül a kérdés, hogy találunk-e más, közérdekű célra vonatkozó szabá -
lyo zást a jogrendszerben? A válasz az, hogy mindenképpen találunk ilyen sza -
bályokat, de ezek közül most csak a közérdekű bejelentés kálváriáját idézzük
fel.

A közérdekű bejelentés39 a közigazgatási jog terméke. A lakosság bejelenté -
seinek intézéséről szóló 1954. évi I. törvény volt az első panasztörvény. Célja a
meggyengült törvényesség újra erőssé tétele lett volna. Mivel az Áe. ekkor még
nem létezett, ezért a törvény általános rendelkezései a zavarosban halászást
erősítették, mivel sokan a konkrét közigazgatási cselekmények megváltozta -
tására, megsemmisítésére használták fel a kínálkozó lehetőséget. Nem volt

37 Lőrincz Lajos: A közigazgatás közérdekűsége. In: Lőrincz Lajos–Takács Albert: A közigazgatás-
tudomány alapjai. Második bővített és átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001. 49–
50. o. (3.3.3. alpont). A közérdekkel kapcsolatos nemzetközi szakirodalom legjelentősebb alko -
tásai közül: angol nyelven: Jeremy Cooper–Rajeev Dhavan: Public interest law. Basil Blackwell,
Oxford, 1986. XVIII, 482 o. Richard E. Flathman: The Public Interest: an Essay concerning the
Normative Discourse of Politics. Wiley, New York, 1966.; francia nyelven: François Rangeon: L’
idéologie de l’ intérêt général. Economica, Paris, 1986. 246 o. Collection politique comparée.
Didier Truchet: Les fonctions de la notion d’ intérêt général dans la jurisprudence du Conseil
d’État. Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1977. 394 o. Bibliothéque de droit public 125. német
nyelven: Michael Frenzel: Das öffentliche Interesse als Voraussetzung der Enteignung. Duncker
und Humblot, Berlin, 1978. 257 o. Schriften zum öffentlichen Recht 354. Peter Häberle: Öffent -
liches Interesse als juristische Problem: Eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Athenäum, Bad Homburg vor der Höhe, 1970. 764 o.; olasz nyelven: Giuseppe Palma: Beni di
interesse pubblico e contenuto della proprieta. Jovene, Napoli, 1971. XVI, 676 o.; orosz nyelven:
T. A. Кулиев: Проблема интересов в социалистическом обществе. Издательство Мысли,
[Москва] (1967) 179 o.

38 Lőrincz Lajos: Hatékonyság és demokratizmus a közigazgatásban. In: Prudentia Iuris Gentium
Potestate. Szerk.: Nótári Tamás-Török Gábor. MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, 2010.
263–273. o. A témához különösen lásd a 271. lapon írtakat.

39 A közérdekű bejelentésekről és panaszokról egy figyelemre méltó tankönyvrészlet, amely a
közigazgatási eljárási jogdogmatika alkalmazásával alapkérdéseket tisztáz a tárgykörben:
Patyi András: Kérelemnek nem minősülő panaszok. In: Baraczka Róbertné–Gyurita Rita–
Lapsánszky András–Mudráné Láng Erzsébet–Patyi András–Varga Zs. András: Közigazgatási
jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog (szerk. Patyi András). Dialóg-Campus, Budapest–Pécs,
2007. 236–238. o.
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meghatározva, hogy melyik üggyel melyik szerv foglalkozik, ezért egy felül -
vizsgálati spirál alakult ki, az ügyfél panasza folytán az ügy mind magasabb
és magasabb szintre került, így a végrehajtás lehetetlenné vált.40 Később az
Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Et.)
67–68. §§-ai rendezték a kérdést. Ekkor a közérdekű bejelentést soron kívül
kellett intézni. A vizsgálatot végző szerv nem fedhette fel a bejelentőt, ha az
ügy érdeke ezt kívánta. A közérdekű bejelentés valótlansága esetén kérelemre
fel kellett fedni a bejelentőt. Ha a közérdekű bejelentővel szemben a munkavi -
szonya körében vagy egyébként hátrányos intézkedést tettek, az intézkedést
tevő szerv felettes szerve köteles volt a törvényes állapotot helyreállítani azon -
nali hatállyal. Gondoskodni tartozott a felettes szerv a hátrányt szenvedett
személy megfelelő erkölcsi elégtételéről.41 E szabályozást váltotta fel a közér -
dekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvény. A
közérdekű bejelentés itt olyan állampolgári bejelentés, amely a közösség vagy az
egész társadalom érdekét szolgáló orvoslást igénylő hibára, hiányosságra hívja
fel a figyelmet. A közérdekű bejelentések elbírálása 30 nap volt általánosság -
ban. Gondoskodni kellett megalapozott bejelentés esetén a közérdeknek meg -
fe lelő állapot helyreállításáról, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, in -
dokolt esetben felelősségre vonás kezdeményezéséről.42 A közérdekű javaslat
kifejezést is ismerte a törvény. Társadalmilag hasznos cél elérésére irányuló
kezdeményezésként lehet meghatározni. Az eljáró szervek haladéktalanul kö -
telesek megtenni az ügy érdemi vizsgálata érdekében a szükséges intézkedé -
seket. Kötelesek arra is, hogy a társadalmilag hasznos javaslatok megvalósul -
janak. Az elintézési határidő 30 nap.43 A 20. század végére még inkább puhult
a jogintézmény. A századvég jogtudósa a közérdekű bejelentést beadványnak
mondja. A polgárok vagy azok csoportja vagy szervezete olyan hibára, hiányos -
ságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, megszüntetése nem az egyén,
hanem valamely társadalmi közösség, esetleg az össztársadalom érdeke.44

Az 1977. évi I. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes tör -
vénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, va -
la mint egyes jogi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. tör -
vény 148. § (2) bekezdés e) pontja által hatályon kívül lett helyezve 2004. má -
jus 1-jétől, amióta hazánk az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. A törvény
jogi rendelkezéseket megállapító harmadában, a 141–143. §§-ok keretei között,
közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás cí -
men kapott helyet a tulajdonképpeni új panasztörvény. (Ez a maradékelvű sza -
bályozás mind a kérdéskörhöz, mind a jogághoz, mind a jogalkotóhoz méltat -

40 Kalas Tibor: A magyar jogfejlődés. In: Balázs István–Berényi Sándor–Ficzere Lajos–Fogarasi
József–Ivancsics Imre–Kalas Tibor–Kaltenbach Jenő–Kiss László–Kóbor Gyula–Nagy Marian -
na–Nyitrai Péter–Torma András–Szalai Éva–Szamel Lajos: Magyar közigazgatási jog általános
rész. Szerk.: Fazekas Marianna–Ficzere Lajos Negyedik, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Bu -
dapest, 2002. 369. o.

41 Közérdekű bejelentés címszó. In: Államigazgatás A-tól Z-ig (szerk.: Besnyő Károly). Közgazda -
sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 371–372. o.

42 Közérdekű bejelentés címszó. In: Jogi lexikon (szerk.: Jobbágy Zsuzsa–Gál Gabriella–Pomogyi
László). Unió Kiadó, Budapest, 1991. 306. o.

43 Közérdekű javaslat címszó. In: Jogi lexikon (szerk.: Jobbágy Zsuzsa–Gál Gabriella–Pomogyi
László). Unió Kiadó, Budapest, 1991. 306. o.

44 Közérdekű bejelentés címszó. In: Jogi lexikon (szerk.: Lamm Vanda–Peschka Vilmos.) KJK -
Kerszöv, Budapest, 1999. 362. o.
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lan.) A 141. § (1) bekezdés mondja ki, hogy állami szervek és helyi önkormány -
zati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény (ti. a 2004.
évi XXIX. tv.) szerint kötelesek intézni. [Egyébként a fogalmi definíciók ha -
sonlóak a korábbi szabályozáshoz. A panaszokat, kérelmeket szóban, írásban
vagy elektronikus úton bárki előterjesztheti. A szóbeli kérelmet a közigaz -
gatási szerv írásba foglalja – így rendelkezik a 141. § (4) bekezdés. Az elin -
tézési határidő 30 nap (142. § (1) bekezdés). Ismételt panasz, névtelen beje -
lentés mellőzendő (142. § (6) bekezdés). A közérdekű bejelentőt és a panaszost
nem érheti hátrány ezen tevékenysége miatt (143. § (2) bekezdés). Rosszhisze -
műség esetén büntetőeljárásnak vagy szabálysértési eljárásnak helye lehet
(143. § (4) bekezdés).]

Fontos szót ejteni egy büntetőjogi kapcsolódó törvényi tényállásról. A Bün -
tető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény a 257. §-ban pönalizálja a
közérdekű bejelentő üldözését, eképp:

„Aki a közérdekű bejelentés miatt a bejelentővel szemben hátrányos intézke -
dést tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
mun kával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” A legtöbb tankönyv és kommen -
tár nem tartalmaz e szakaszhoz magyarázatot, annak jeleként, hogy a joggya -
kor latban jelentéktelen a tényállás előfordulása.45 Ezzel ellentétes gyakorla -
tot követ egy korábbi magyarázat, amely elemzi a tényállást, anélkül, hogy a
közérdekűséget tüzetesebben vizsgálná.46 Elvi hibának tartjuk, hogy ez a bűn -
cselekmény nem jelenik meg a bíróságok gyakorlatában, mert szinte kizárt,
hogy nem követnek el ilyesfajta cselekményeket, azonban ezek felderítése nem
túl egyszerű feladat.

4. A közérdek megítélése a közigazgatás feletti ügyészi törvényességi
felügyelet mai gyakorlatában (két esetismertetés)47

A közigazgatás tevékenysége Magyarországon közérdekű, ez a demokratiz -
mu sának egyik jele.48 A közigazgatás törvényes működése az ügyészség érdek -
körébe vág.49 Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ügyészség a közérdek képvise -
lője, amennyiben a közérdek védelmében felléphet. Ez a gondolat vágyképként
már az 1945 előtti hazai jogirodalomban megjelent. Goltner Dénes a külhoni
jogrendszerek elemzésével kimutatta, hogy az ügyész gyakran a közérdek kép -
viselője. Közérdek-képviselő lehet más személy is olyan jogrendszerben, ahol
45 Sinku Pál: Közérdekű bejelentő üldözése. In: Belovics Ervin–Molnár Gábor–Sinku Pál: Büntető -

jog különös rész. Harmadik, átdolgozott kiadás. HVG–Orac, Budapest, 2003. 308.
46 Bócz Endre: Közérdekű bejelentő üldözése. In: Belovics Ervin–Bócz Endre–Gibicsár Gyula–Hor -

váth Tibor–Kereszty Béla–Koczka Éva–Korda György–Mohácsi Péter–Nagy Ferenc–Papp László
–Szeder Gyula–Temesvári László–Végvári Réka: A büntető törvénykönyv magyarázata. KJK,
Budapest, 1996. 539–540.

47 Érdekes lett volna az egyes megyei (fővárosi) bíróságok közigazgatási kollégiumai, valamint a
Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának közigazgatási bírói gyakorlatát, valamint a
releváns jogegységi tanácsok adekvát tevékenységét megvizsgálni, erre azonban nem volt mód.
Az ügyészségi gyakorlat megismerése a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Osztálya releváns
anyagainak átvizsgálásával történt 2007. évben a szerző által.

48 Lőrincz Lajos: A közigazgatás közérdekűsége… 63–64. o.
49 Lőrincz Lajos: A közigazgatás törvényessége. (3.4. alpont Az ügyészség). In: György István–

Lövétei István–Lőrincz Lajos–Szamel Katalin–Temesi István: Közigazgatási jog (szerk.: Lő -
rincz Lajos). HVG–Orac, Budapest, 2007. 62–63. o.
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nincs ügyész. (1941-ben ilyen volt a svéd ombudsman (ejtése ombüdszman),
maga az ombud szó megbízottat, meghatalmazottat, képviselőt jelent).50 Az
Egyesült Királyságban például csak a huszadik század hetvenes éveiben je -
lent meg a kontinentális értelemben vett ügyész. Goltner munkája végén meg -
jegyzi, hogy 1941-ben a közérdekvédelem a közigazgatási bíráskodás terén
legfeljebb a közérdekű jogorvoslat alkalmazásával jön szóba egyes közigazga -
tási intézkedésekkel szemben közhatóságok részéről. A közérdek képviseletére
végső konklúzióként az ügyészt tartja legalkalmasabbnak.51

Az ügyészség közigazgatás feletti törvényességi felügyeletének kialakítása,
bár bír polgári alkotmányosságban gyökerező előzményekkel52, de gyakorlati -
lag szovjet-orosz találmány.53 Kezdetben általános törvényességi felügyelet
volt, de a szakirodalom a kezdetekkor hangsúlyt helyezett az általános törvé -
nyességi felügyelet és az államigazgatás feletti törvényességi felügyelet elvá -
lasztására, ezek egymás mellett éltek.54 Úgy fogalmaztak, hogy az ügyész „más
szemüveget visel” az államigazgatás feletti törvényességi felügyelet gyakorlá -
sakor, mint az általános felügyelet gyakorlásakor (Szénási Géza). Az általános
törvényességi felügyelet ekkor a rendeletek, határozatok és utasítások feletti
törvényességi felügyeletet jelentette. (Az 1953. július 30-tól hatályos ügyész -
ségről szóló 1953. évi 13. tvr. (I. Ütvr.) 6. § (2) bekezdése mondta ezt ki, amely
az 1949. évi XX. törvény VII. fejezetén alapult, amely az ügyészség funkciója -
ként határozta meg a törvényesség megtartatását, így jelent meg az új ügyészi
szakág, az ügyészi általános törvényességi felügyelet).55 Az ügyészségről szóló
1959. évi 9. tvr. (II. Ütvr.) az ügyészi általános törvényességi felügyelet fo -
galmát rögzítette. A ma is hatályos ügyészségről szóló 1972. évi V. törvény is
fenntartotta az általános törvényességi felügyelet koncepcióját. Ez, nagyszá -
mú törvény változtatása hatására a megnevezés közigazgatás feletti törvényes -
ségi felügyeletre módosult, és a jogintézmény átalakult.56

50 Goltner Dénes: „A Szent Korona Ügyésze”. Az általános közérdek-képviselő kérdéséhez. Ludvig
István Könyvnyomdája, Miskolc, 1911. 11. o. főszöveg, illetőleg a 28. és 29. lábjegyzet szövege.

51 Goltner: i. m. 16. o. A közérdek és közigazgatás kapcsolatának kitűnő összefoglalása: Szamel
Ka talin: A közigazgatás a közérdek megtestesítője. In: Szamel Katalin: Közigazgatás az állam -
polgárért, vagy az állampolgár a közigazgatásért. KJK, Budapest, 1988. 230–241. o.

52 A nemzetközi példákra: Varga Zs. András: Az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékeny -
ségéről. (Beszámoló az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6. ülésére). In:Ügyészek
Lapja XII. évf. (2005) 5. sz. 51–75. o.

53 Nyíri Sándor: A törvényességi felügyelet. In: Nyíri Sándor: Az ügyészségről. BM, Budapest, 2004. 121. o.
54 Szénási Géza: Az ügyészség általános felügyeleti tevékenysége. In: Szénási Géza: A törvényesség

őrhelyén. Budapest, 1958. Kossuth kiadó 158–159. o. A szovjet-orosz ügyészségi törvényességi
felügyelet példaadó összefoglalása: На стражe Советских законов (Ed.: А. Р. Руденко). Юри -
дическая Наука, Москва, 1972. 453 o.

55 Nyíri: i. m. 121–122. o.; Szénási: i. m. 158., 160. o.
56 Az 1990. évi LV. törvény, 1997. évi LXX. törvény, az 1998. évi XXXII. törvény, a 2001. évi XXXI. tör -

vény, 2001. évi LXXXI. törvény képezi a módosító törvények sorát. Erre: Nyíri: i. m. 125. o. A kife -
jezést a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvényt módosításáról szóló 1997.
évi LXX. törvény 7. §-a vezette be. Az általános törvényességi felügyelet kifejezés (szöveg rész) he -
lyébe az ügyészi törvényességi felügyelet szókapcsolat került. Azonban az általános törvényességi
felügyelet szókapcsolat nem kopott ki a gyakorlatból. 2006-os tankönyvben is találkozhatunk, igaz
negáló mondatban vele: az ügyészt az általános törvényességi felügyeleti jogkör a pártok tekin -
tetében nem illeti meg. Ugyanígy hibás az új Ptk. tervezet kifejezés választása, mely szerint a jogi
személyek feletti általános törvényességi felügyelet a bíróságot illeti meg, hacsak ez a szabály nem
az általános törvényességi felügyelet visszaállítását célozza. Jelzi a fogalom megváltozását:
Általános törvényességi felügyelet címszó. In: Jogi lexikon (szerk. Lamm Vanda–Peschka Vilmos)
KJK–Kerszöv, Budapest, 1999. 46. Az új kiadásban (2009) mindkét elnevezés szerepel.
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„Lánglovagok kalandjai”. A 2000. évi jelentés a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság tagjainak szolgálati viszonyával összefüggő munkáltatói intézkedé -
sek törvényességének vizsgálatáról szólt. A Legfőbb Ügyészség, illetve a Fő -
városi Főügyészség 2000. évi munkatervének B/2. pontja alapján a Legfőbb
Ügyészség által kiadott szempontok szerint történt a vizsgálat.

A beiskolázás miatt (alapfokú képesítés megszerzése, arra is figyelemmel,
hogy ilyen tanfolyam nem mindig indul) a próbaidő változó, de 12 hónapnál
hosszabb időtartamú kikötés nem fordult elő.

(A közérdekhez hozzásoroljuk a tévedés anyagi konzekvenciája okán): a fi -
gyelmeztetés megszövegezése egy esetben téves volt: „Határozat fenyítés ki -
szabásáról” megnevezésű iratban a tűzoltót „szóbeli figyelmeztetés fenyítés -
ben” részesítették (1999-es ügy). Többször fordult elő jelképes kártérítés,
1 550 000 forintnyi kárnál 3000 Ft károkozást állapítottak, meg, melyet két -
havi részletben kellett a károkozónak kiegyenlíteni. Nézetünk szerint ez az
állam és az emberek megkárosítása, ugyanakkor persze aligha valószínű,
hogy a tűzoltó képes lett volna a teljes kár megtérítésére, ámde ez az indo -
kolatlan kedvezés semmivel sem védhető.57 Az egyes ügyeknél bruttó alapillet -
mény helyett a nettó alapilletményeket tüntették fel.

„A peep show”. Az erotikus jellegű szórakoztató üzletek hatósági engedélye -
zé sének és működésük ellenőrzésének törvényességi vizsgálatáról szóló jelen -
tés csak annyiban érdemel említést, hogy felvethető a közérdek kérdése az
ÁNTSZ hatósági hozzájárulása, vagy megtévesztéssel kicsikart engedéllyel
(más működési körűként feltüntetett, de valójában erotikus üzletként: peep
show avagy sex shop formájában üzemelő) működő üzletek közérdekűsége
vonatkozásában. (Nem beszélve arról, hogy az ilyen üzletek eo ipso sérthetik
többek erkölcsi érzékét, bár létüket megtiltani nem lehet). 

Zárásként szükséges megjegyezni, hogy a közérdek vizsgálata örökös és ki -
meríthetetlen forrása a jogtudományi és az általános bölcseleti kutatásoknak.
Ha valaki úgy érzi, hogy nehéz a közérdek lényegét megfogni, jó nyomon jár.
Minél többet vizsgáljuk ugyanis a topikát, annál inkább előtűnik ezerszínű
volta. Olyan centrális jogi konceptusról van szó tehát, amely a jogrendszer sa -
rokköve, amely adott esetben azonban könnyen válhat kerékkötővé is, ha visz -
szaélnek vele. Ha egyszer valaki Theatrum Legale Mundi-szerű elemzést óhaj -
tana készíteni a határozatlan jogfogalmakról, különösebben nagy kockázat
nélkül elmondhatnó, hogy a közérdek fogalmát jelentőség tekintetében az első
helyek egyike illeti meg e körben. Kijelenthető egyfajta végső konklúzióként
mindezek alapján, hogy a közérdek – határozatlan jogfogalom volta ellenére is
– az állam és a jog egyik örök értéke, amelyet szüntelenül vizsgálni szükséges.

57 Véleményem szerint a megalkotandó alkotmány alapelvei körébe (amennyiben lesznek ilyenek)
beiktatandó a takarékosság elve (pl. ekképpen): Az állam köteles a közérdeket szem előtt tartva
a közvagyonnal, továbbá mások tulajdonával, és az erőforrásokkal, valamint bármely emberi
uralom alá hajtható dologgal takarékosan gazdálkodni, és az állami kiadásokat a szükséges
beruházásokra korlátozni, a felesleges pazarlástól, és az adófizetők pénzének szükségtelen el -
költésétől tartózkodni. Az állam az állampolgárokat takarékosságra neveli, hogy azok tartóz -
kodjanak a fogyasztói javak szükségtelen és túlzott felhalmozásától, az indokolatlan és oktalan
fogyasztástól, és mindezekkel igyekszik gátat vetni a felelőtlen állampolgárok gazdasági eladó -
sodásának.
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A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztása
a II. világháború után

KOLLÁR KATALIN1

Az 1918-ban megalakuló Csehszlovák Köztársaság az Osztrák–Magyar Mo -
narchia felbomlásával létrejött államokhoz hasonlóan soknemzetiségű volt. A
II. világháború után a csehszlovák politika célja egyértelműen egy tiszta nem -
zetállam létrehozása, tehát a kisebbségektől való megszabadulás volt. A ki -
sebbségeket tették felelőssé a II. világháborúban elszenvedett károkért, s a
kollektív bűnösség vádjával bélyegezték őket. 

1. A jogfosztó szabályok

Az egyes jogfosztó szabályok életre hívásának célja Edvard Beneš köztár -
sasági elnöknek ebben a mondatában érhető tetten: „…elő kell készítenünk
németjeink és magyarjaink ügyének végérvényes megoldását, mert az új köz -
társaság csehszlovák nemzeti állam lesz.”2 A kisebbségek jogfosztásáról nyi -
latkozik a kassai kormányprogram, Beneš elnöki dekrétumai, a Szlovák Nem -
zeti Tanács és a szlovákiai Megbízotti Testület rendeletei is.

1.1. A kassai kormányprogram

A londoni és a moszkvai emigráció, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács kül -
döttsége 1945 márciusában tanácskozott Moszkvában az új csehszlovák kor -
mányról, mely három cseh és egy szlovák baloldali párt koalíciójaként Nem -
zeti Front néven alakult meg; és jóváhagyták a Klement Gottwald által ki -
dolgozott kormányprogramot. Bár a köztudatban kassai kormányprogram -
ként ismert, Moszkvában született. 1945. április 5-én Kassán hirdették ki, mert
Prágát a németek elfoglalták, Pozsonyban és környékén pedig még folytak a
harcok. Neve a kihirdetés után „A csehek és szlovákok nemzeti frontjának
programja az új Csehszlovákiában” című röpiratra változott. A programot a
szlovák nemzet Magna Chartájaként is emlegetik.3

A program 16 fejezetből áll. A magyar és német kisebbség jogállásáról az V.,
VIII., XI., és XV. fejezet rendelkezik, Kárpátaljáról pedig a VII. fejezet.

Az V. fejezet az államigazgatás megszervezésével foglalkozik. A közügyek
irányítását és a közbiztonság védelmét ezután a nép által választott nemzeti
bizottságok fogják ellátni. Leszögezi, hogy minden közigazgatási és végrehaj -
tási szervet és intézményt, melyet a „megszállók és árulók” hoztak létre, meg
kell szüntetni. Azokban a járásokban és községekben, ahol „államilag megbíz -
hatatlan, nem szláv lakosság” él többségben, ideiglenes közigazgatási bizott-

1 Phd hallgató, Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.
2 Janics Kálmán: A hontalanság évei. Hunnia, Budapest, 1989. 95. o.
3 Janics Kálmán: A kassai kormányprogram és a magyarság „kollektív bűnössége”. Pannónia,

Pozsony, 1993. 5–6., illetve 16–17. o.
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 ságok jönnek létre. A különböző szervezetekben nem vehetnek részt a „nemzet
árulói, fasiszták és a nép egyéb ellenségei”. A „háborús bűnösök, árulók és kol -
laboránsok” nem kapnak választójogot.

A VII. fejezet Kárpátalja kérdéséről szól. A kormány reménykedik abban,
hogy a kérdést a kárpátaljai nép óhajának megfelelően, Csehszlovákia és a
Szovjetunió barátságának megőrzésével mihamarabb sikerül megoldani.

A VIII. fejezet kezdő sorait olvasva már elősejlik a németek és magyarok szá -
mára a szomorú jövő: „A cseheknek és a szlovákoknak a német és a magyar
kisebbséggel szerzett szörnyű tapasztalatai – amely kisebbségek nagyrészt a
köztársaság ellen kívülről indított hódító politika engedelmes eszközévé vál -
tak, s amelyek közül főleg a csehszlovákiai németek egyenesen eszközül kínál -
ták fel magukat a cseh és a szlovák nemzet elleni irtóhadjárathoz – a felújított
Csehszlovákiát mély és tartós beavatkozásra kényszerítik.” A fejezet egésze,
méltán állíthatjuk, a kisebbségek kollektív jogfosztásáról szól. Kimondja, hogy
azok a német és magyar nemzetiségű személyek kapják vissza állampolgár -
ságukat, akik az 1938-as müncheni döntés előtt már csehszlovák állampol -
gárok voltak, aktív antifasiszta és náciellenes tevékenységet folytattak; hűek
voltak a Csehszlovák Köztársasághoz, annak felújításáért küzdöttek, emiatt
üldözötté, bebörtönzötté, emigránssá váltak. A többi magyar és német nemze -
ti ségű személytől megvonják állampolgárságát, sőt az országból is kiutasítják
örökre. Felmerül a halálos ítélet lehetősége is. Akik a müncheni döntés után
költöztek Csehszlovákiába, azokra azonnali kiutasítás vár. „Hacsak nem in -
dul ellenük bűnvádi eljárás”.

A XI. fejezet a földreformmal foglalkozik. Kimondja, hogy a „cseh és szlovák
földet egyszer s mindenkorra kiragadja az idegen német–magyar nemesség,
valamint a nemzetárulók kezéből, s azt a cseh és szlovák földművesek és nincs -
telenek kezébe adja”. A köztársaság ellenségeinek és az árulóknak a földjét
elkobozzák, és a kisparasztok között osztják fel. Nemzeti Földalap alakul, mely -
hez tartozik majd a németek és magyarok elkobzott földje, épületei, élő és holt
leltára. „Állampolgárságukra való tekintet nélkül”. Az elkobzott vagyon fejé -
ben kártérítés nem jár. 

A XV. fejezet az iskolák, kulturális intézmények, sajtó, rádió és a filmek
megtisztításával foglalkozik. A program szerint felülvizsgálják a diák- és köz -
könyvtárakat, bezárják az összes német és magyar iskolát, megerősítik a mű -
velődéspolitikában a szláv orientációt. 4

1.2.  Edvard Beneš elnöki dekrétumai

Benešt 1935. december 18-án választották köztársasági elnökké. 143 dekré -
tumot adott ki, ebből 13 vonatkozik közvetlenül a német és magyar kisebb -
ségre, illetve előfordultak közvetve olyan rendelkezések néhány további dek -
ré tumban is, amelyekben megnyilvánult a kisebbségeket sújtó kollektív bű -
nös ség elve. A dekrétumok nagy része a közigazgatás működésére vonatko -
zott, szabályozta az állami és közalkalmazottak javadalmaztatását, jogállá -
sát, a különböző állami intézmények működését. A dekrétumok egy másik

4 Az új csehszlovák kormány, a csehek és szlovákok nemzeti frontja kormányának programja.
Kassa, 1945.április 5. In: Janics: A kassai kormányprogram…
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csoportjának szabályozása a gazdaságra, pénzügyekre, foglalkoztatásra irá -
nyult. Megemlítendők még az állami kulturális, oktatási intézményekre vo -
nat kozó dekrétumok.5

A kisebbségek megbüntetésének végrehajtásában a következő dekrétumok
bírtak kiemelkedő jelentőséggel:

Az 5. számú elnöki dekrétum az elnyomás idején kötött egyes vagyonjogi
ügyletek érvénytelenségéről, továbbá a németek, magyarok, az árulók, a kol -
laboránsok, valamint egyes szervezetek és intézetek vagyonának nemzeti gond -
nokság alá helyezéséről.

A 12. számú elnöki dekrétum a németek, a magyarok, valamint a cseh és
szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról
és sürgős elosztásáról.6

A 16. számú dekrétum a náci bűnösök, árulók és segítőik megbüntetéséről,
valamint a rendkívüli népbíróságokról.7

A 33. számú elnöki dekrétum a német és a magyar nemzetiségű személyek
csehszlovák állampolgárságának rendezéséről.

A 71. számú elnöki dekrétum a csehszlovák állampolgárságukat elveszített
személyek munkakötelezettségéről.

1.3. A Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei

A csehszlovák kormány megalakulásáig a szlovákiai területeken a Szlovák
Nemzeti Tanács meghatározó szerepet töltött be. 1945 áprilisában kiadott ren-
deletében rögzítette, hogy Szlovákia területén a Tanácsot illeti meg a törvény -
hozó hatalom jogköre. Az egész Csehszlovákiára vonatkozó ügyekben viszont
ezt a jogkört a köztársasági elnök gyakorolja, de annak dekrétumai ténylege -
sen csak akkor voltak hatályosak a szlovákiai területekre is, ha bevezető ré -
szében olvasható a következő megállapítás: „A kormány javaslatára és a Szlo -
vák Nemzeti Tanáccsal megállapodva elrendelem…”. A kormány és a Tanács
június 2-án a konfliktusok megelőzése érdekében megkötötte az első prágai
egyezményt, melyben elismerik, hogy az országos és szlovákiai jogkörök kü -
lön válnak, és a Tanács a szlovák nemzet legfelső képviseleti szerve. A konf -
liktusok persze nem maradtak el. Előfordult olyan eset, amikor a Tanács nem
adta hozzájárulását ahhoz, hogy egy adott dekrétum a szlovákiai részen ér -
vényben legyen. Ilyen volt például az 5. számú elnöki dekrétum („Az elnyomás
idején kötött egyes vagyonjogi ügyletek érvénytelenségéről, továbbá a néme -
tek, magyarok, az árulók, a kollaboránsok, valamint egyes szervezetek és in -
tézetek vagyonának nemzeti gondnokság alá helyezéséről.”). A Tanács indok -
lása szerint nem ítélhető azonosan a II. világháború alatti szlovák állam a
Cseh-Morva Protektorátussal. Ha a dekrétumok és a rendeletek kibocsátási
dátumát és tartalmát összevetjük, észrevehető, hogy a Tanács rendeletei több

5 Popély Árpád–Šutaj, Štefan–Szarka László: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–1948.
Attraktor, Máriabesnyő/Gödöllő, 2007. 12–13. o.

6 Concerning the Confiscation and early Re-allotment of agricultural Property of Germans, Ma -
gyars, as well as of Traitors and Enemies of the Czech and Slovak People, June 21. 1945. (Decree
No. 12). http://sudetengermans.freeyellow.com/documents.html (2010. október 3.).

7 Decree of President Dr. Benes of June 19, 1945 (Decree No. 16), http://www.wintersonnen -
wende.com/scriptorium/english/archives/whitebook/desg88.html (2010. október 3.).
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ízben megelőzik a dekrétumokat. A Tanács nem titkolván azt a szándékát,
hogy szeretné a szlovák különérdekek érvényesülését, nemegyszer mellőzte az
elnöki jogforrásokat és azokat saját rendeleteivel pótolta. Összességében a
reszlovakizációt, a vagyoni, népbírósági ügyeket és a belső kolonizáció kérdé -
sét a Tanács szabályozta.8

A rendeletek közül mindenképpen meg kell említeni a következőket:
A 4. számú rendelet a németek, magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói

és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan szét -
osz tásáról.

A 33. számú rendelet a fasiszta bűnösök, megszállók, az árulók és kolla -
boránsok megbüntetéséről és a népbíróság létesítéséről.

A 69. számú rendelet az állami szempontból megbízhatatlan személyek ma -
gánalkalmazotti jogviszonyból való elbocsátásáról. 

A 104. számú rendelet a németek, magyarok, árulók és a szlovák nemzet
ellenségeinek vagyonelkobzásáról, mezőgazdasági vagyontárgyai gyorsított
szét osztásáról.

A 105. számú rendelet a munkatáborok létrehozásáról.9

2. A szlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény

A potsdami konferencia Csehszlovákiának a magyarok kitelepítésének ügyé ben
csalódást hozott. A „nemzetközi garanciát” nem kapták meg. A nagyha talmak
kétoldalú tárgyalásokat javasoltak, mert meglátásuk szerint a kérdés a két
érintett állam belügye. Az első prágai tárgyalások 1945. december 3-a és 6-a
között zajlottak. A csehszlovák javaslatokat Vladimir Clementis államtit kár tárta
a Gyöngyösi János külügyminiszter vezette magyar delegáció elé. Terveik szerint
a lakosságcsere során azonos számú szlovák költözne át Cseh szlovákiába, mint
amennyi magyar Magyarországra. Ezenfelül számolnak még a magyarok további
egyoldalú áttelepítésével, vagyonuk elkobzása mellett. Az államtitkár leszögezte,
a Csehszlovákiában maradó magyarok kisebbségi jo gait nem fogják biztosítani. A
találkozó kudarccal végződött. Gyöngyösi János 1946. február 3-án ismét Prágába
utazott. Látva azt, hogy nincs más lehető ség, a második tárgyaláson elhang -
zottakat elfogadva február 27-én Budapes ten aláírta az egyezményt.10

Az egyezmény 16 cikkből áll. Röviden összefoglalva a következőket tartal -
mazta: rendelkezett a magyarországi szlovákok magyar állampolgárságának
megszűnéséről; a toborzószervekről; azok jogairól és tevékenységének feltéte -
leiről, a lista átadásának határidejéről; a csehszlovákiai magyarok kitelepíté -
sé ről; az áttelepítendők ingóságairól; az ingatlanokról; a háborús bűnösök
áttelepítéséről; az akció szervezéséről; a végrehajtásról; a vegyesbizottság ha -
tásköréről; azokról a személyekről, akikre az egyezményt nem lehet alkal -
mazni; Magyarország fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettségei -
nek megtartásáról, illetve az egyezmény ratifikálásáról.11

8 Szarka László: A magyarok jogfosztásának szlovákiai különszabályozása. In: História, 2007/8.
17. illetve 19. o.

9 Popély–Šutaj–Szarka: i. m. 363–366. o.
10 Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön 1944–1948. Osiris, Budapest, 2000. 17–19. o.
11 A lakosságcsere-egyezmény. 1946. évi XV. Törvénycikk. 1946. július 9. In: Popély, Štefan, Szarka:

i. m. 232–238. o.
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A lakosságcsere mérlegét tekintve 76 616 szlovákiai magyar cserélt hazát
60 257 magyarországi szlovákkal. Megyénkénti bontásban Magyarországra a
csere során áttelepült 12 528 családból a legtöbben Baranya megyében (2260
család), Tolna megyében (1984 család) és Békés megyében (1378 család) leltek
otthonra.12

3. Az enyhülés időszaka

1947 őszétől megkezdődött az egypártrendszer kialakítása, tehát a kommu -
nista pártok hatalomra juttatása a térségben. Így történt ez Csehszlovákiában
is. 1948 februárjában a kommunista hatalomátvétel, bár az első néhány hó -
napban még nem, de változást hozott a kisebbségek helyzetében is. Segítette
ezt az a tény, hogy mind Magyarország, mind Csehszlovákia a szovjet tömb
részévé vált, és mindkét országban a kommunista párt állt a kormány élén. A
változást a Szovjetunió is sürgette, mert az érdekszférájába tartozó országok
között a szembenállást mindenképp szerette volna elkerülni.

A változás azonban csak lassan következett be, mert bár a Szovjetunió és a
magyar kommunista párt folyamatos nyomást gyakorolt Csehszlovákiára a
magyarok státusának rendezése ügyében, ez a csehszlovákiai kommunista
párt korábbi meggyőződésén semmit sem változtatott. A kisebbségekkel szem -
beni „pozitív” intézkedéseket fokozatosan, minél hosszabb ideig elhúzva kí -
ván ták megvalósítani.13

1949. március 16-án csehszlovák–magyar barátsági és együttműködési egyez -
mény született. Az egyezményben a két fél kimondta, hogy „a régóta tartó s a
két nemzet együttélése szempontjából áldatlan állapotnak véget vetnek”.14

Pénzügyi kérdésekről is tárgyaltak júliusban, mely a Csorba-tói egyezménnyel
zárult. Az egyezményben a csehszlovák fél lemondott a még fennálló jóvátétel
összegéről, Magyarország pedig „arról az aktív egyenlegről, amely 1949. évi
június 23. napján a Magyar Nemzeti Bank javára a Csehszlovák Nemzeti
Bank nál vezetett „Lakosságcsere” elnevezésű számlán… fennállott és az átte -
lepült személyeknek az erre vonatkozó megállapodások alapján eszközölt befi -
zetéseiből keletkezett”.15

A Csorba-tói egyezmény keretében, bár országszinten a függőben lévő anya -
gi kérdéseket rendezték, az egyének szintjén a kérdés megoldása még váratott
magára. Ezt célozta meg az 1964. február 3-án aláírt magyar–csehszlovák
egyezmény az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdésekről. Az
egyezmény „egyértelműen lezárja a csehszlovákiai magyar családi házakkal
kapcsolatos tulajdonjogi vitákat, amelyeket részint a csehszlovák szerveknek
a második világháborút követően kiadott megkülönböztető rendelkezései, ré -
szint pedig a szóban forgó ingatlanokkal foglalkozó, 1949. július 25-én kelt,

12 Szabó A. Ferenc (1991): A II.világháború utáni magyar–szlovák lakosságcsere demográfiai szem-
pontból. In: Regio. 1991/4. 62–63. o.

13 Kaplan Karel: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948. Kalligram, Pozsony, 1993. 144. o.
14 Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1950. Kossuth, Budapest, 1988. 319. o.
15 A Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság csorbatói jegyzőkönyve egyes függőben lévő

pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában (Csorbató, 1949. július 25.). In:
Popély–Šutaj–Szarka: i. m. 304. o.
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úgynevezett Csorba-tói Megállapodás értelmezése tekintetében maradt véle -
ménykülönbségek váltottak ki”.16

Az egyezményben a csehszlovák kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy
20 millió csehszlovák koronának megfelelő forintot ad azon magyar állam -
polgárok számára, akiknek bármely ingatlana csehszlovák kézbe került a
Csorba-tói Megállapodás előírásainak következtében. A Magyar Köztársaság
területén élő magyar állampolgárok kártalanítását a magyar államnak kellett
végrehajtani. 

Rendelkeztek arról, hogy bármely magyar tulajdonban lévő csehszlovákiai
ingatlannal kapcsolatosan nem kerülhet sor a jövőben a tulajdonjog vagy a
rendelkezési jog korlátozására, elvonására. 

Az első fejezet rendelkezett a már Magyar Köztársaságban élő magyar ál -
lampolgárok csehszlovák területen maradt ingatlanvagyonáról. Ennek értel -
mében, csak akkor részesülhetett a kitelepített személy ingatlanáért a 20 mil -
lió korona kártérítésből, ha azt a csehszlovák állam kisajátította vagy állami
szerv kezelte. Ha valamely csehszlovák állampolgárságú személy eredetei tu -
lajdonosa nevében használta, vagy bérelte, akkor azonban már nem. A máso -
dik fejezet a Csehszlovákiába átköltözött csehszlovák állampolgárok Magyar
Köztársaság területén hagyott államosított családi házait szabadította fel. A
harmadik fejezet pedig a nem ház típusú, egyéb ingatlanok kérdéséről szól.17

A Minisztertanács 1964. július 30-i ülésének központi témája Sulyok Bé -
lának 1964. július 21-i előterjesztése volt a Csehszlovákiával és Jugoszláviá -
val kötött pénzügyi egyezmények folytán kárt szenvedett magyar állampol -
gárok kártalanításának témakörében.

A július 30-i ülésen összegezték a lakosságcserével kapcsolatosan köttetett
eddigi vagyoni rendelkezéseket. A Csorba-tói Egyezményben Magyarország
mentesült a 25 millió dollár összegű jóvátételi kötelezettség megfizetése alól.
Ennek következménye azonban az volt, hogy ezáltal lemondott arról a kár -
térítésről, amelyet Csehszlovákia fizetett volna a lakosságcsere keretében Ma -
gyarországra áttelepített személyeknek. Sőt, tudomásul kellett vennie ezen
személyek Csehszlovákiában hagyott ingó- és ingatlan vagyonának elveszté -
sét is.

Mivel kölcsönösen lemondtak követelésükről, az áttelepített személyek kár -
talanítása mindkét állam belügye lett. 

Bár a Csehszlovákiából átköltözöttek nagy része kapott földet és házat, azon -
ban több ezerre tehető azoknak a száma, akik semmilyen juttatáshoz vagy
kölcsönhöz nem jutottak kártalanításként. Ilyen volt például a nem mező -
gazdaságban dolgozó lakosság, a korábban is hazánk területén élt személyek,
vagy azok, akik minden ingóságukat hátrahagyva menekültek Csehszlovákiá -
ból, vagy kiutasították őket onnan. A jegyzőkönyv szerint ők szenvedték el a
legnagyobb veszteséget, pedig Csehszlovákia teljes kártalanításukért kötelezett -
séget vállalt a lakosságcsere-egyezményben. Noha Csehszlovákia a február
3-án kötött egyezményben 20 millió koronát adott, a teljes kártalanításra nem
kerülhetett sor, hiszen a károk nagysága több milliárd forintnak megfelelő
összeg. A jegyzőkönyvben olvasható, hogy minden áttelepült teljes kártala-

16 MT 1964. április 2-i ülése 00114/TÜK/1964.
17 00100 Magyar–csehszlovák egyezmény az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdé -

sekről.
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nítását a magyar kormány nem is tartotta indokoltnak. Csak azon elvesztett
vagyontárgyakért szándékoztak kártalanítást nyújtani, „amelyekért Csehszlo-
vá kiát, illetőleg Jugoszláviát kártérítési felelősség terhelte, de amely felelős -
ség az említett államközi megállapodások folytán a Magyar Államra áthárult,
feltéve, hogy olyan vagyontárgyakról van szó, amelyek a szocialista rend fel -
építése során Magyarországon is személyi tulajdonban maradhattak volna”.
Anyagi forrás hiányában azonban ezen a körön is szűkíteni kellett. Kiestek a
kártalanítandók köréből azok, akik már kaptak hazánkban bármiféle ingó-
vagy ingatlanjuttatást. Nem jogosultak kártalanításra ingóság elvesztéséért
azok sem, akik a lakosságcsere során szervezett körülmények között áthozták
ingóságaikat; illetve akik mezőgazdasági ingatlanaik vagy pénzük elvesztése
indokával igényelnek kártalanítást; és azok sem, akik a határ másik oldalán
maradt vagyontárgyuk elvesztését eddig nem jelentették be.

Az ülésen megállapították, hogy a kártalanításra jogosultak igényeinek ki -
elégítéséhez szükséges összeg körülbelül 118 millió forint. A kifizetések lebo -
nyolítására rendeletet kell alkotni, melyben meghatározzák az ingóságokért
és ingatlanokért nyújtható maximális kártalanítás összegét. Felállítanak a jo -
gosultság elbírálására egy bizottságot, melynek határozatai ellen fellebbezés -
re nem kerülhet sor. Végül határoztak arról, hogy a kártalanítást 1965. január
1. és 1968. december 31. között bonyolítják le.18

4. A Beneš-dekrétumok és a jog

A Beneš-dekrétumok, annak ellenére, hogy mind Csehország, mind Szlová -
kia azzal érvel, hogy már nem hatályosak, érvényben vannak. Bár számos
törvény látott napvilágot a dekrétumok által szabályozott kérdésekben, a két
állam nem hozott olyan jogszabályt, melyben kijelentette volna, hogy módo -
sítja, vagy hatályon kívül helyezi azokat. Így tehát elmondható, hogy annak
ellenére, hogy a gyakorlatban nem alkalmazzák őket, nem tekinthetők hatály -
talannak vagy érvénytelennek. Nem zárható ki a jövőbeli alkalmazásuk, hi -
szen részét képezik a jogrendnek, melyből csak derogációval iktathatók ki.
Azonban ezt egyik állam sem tette meg.

A dekrétumok, mint ahogy a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei és a Meg -
bízotti Hivatal határozatai sértik a nemzetközi jog általános elveit, a Nem -
zetközi Bíróság statútumában megfogalmazott nemzetközi joghoz tartozó jog -
elveit, a diszkrimináció tilalmát, a kényszermunka tilalmát és a tulajdonjog
sérthetetlenségének elvét. A nemzetközi jog általános elveinek megsértése
tárgykörében a már említett EBESZ Záróokmányról és a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányáról van szó, illetve az ENSZ Alapok -
mányáról, Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló
Egyezményről és arról az ENSZ-nyilatkozatról, amely a faji megkülönböztetés
valamennyi formájának ki küszöböléséről szól. A Nemzetközi Bíróság statú -
tumában utal arra, hogy a kollektív bűnösség elvének alkalmazása ellentétes
a nemzetközi jog elveivel. A diszkrimináció tilalmát a Faji megkülönböztetés
valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény taglal -
ja legbővebben. A 71. számú dekrétum, melyben Beneš az állampolgárságuk -

18 MT 1964. július 30-i ülése 00271/TÜK/1964.
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tól megfosztott német és magyar nemzetiségű személyeket kényszermunkára
kötelezett, összeegyeztethetetlen azzal az egyezménnyel, mely A kényszer -
mun kának a tilalma az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről cí -
met viseli. Az 5., 12. és 108. számú dekrétum illetve a 104. számú tanácsi
rendelet a magántulajdon sérthetetlenségébe ütközött, melyet még inkább
súlyosbít az a tény, hogy a kisajátítások nemzetiségi alapon történtek. Bárki
magántulajdonától való megfosztása csak azonnali, feltétlen és teljes kártala -
nítás mellett lehetséges. Ez a kártalanítás azonban a mai napig nem követ -
kezett be.19

A felsorolt elvek, okmányok, nyilatkozatok azonban a nemzetiségeket ért jog -
fosztó szabályok születésekor még nem léteztek. A második világháború után
nyilvánvalóvá vált az a tény, hogy az emberi jogok eredményesebb védelme
érdekében a nemzetközi jogot át kell alakítani. Az ENSZ Alapokmánya 1945
októberében hatályba lépett, de az emberi jogok védelméről csak általános
értelemben szólt, nem sorolta fel őket, így teret engedett a jogfosztó szabályok
létrejöttének és alkalmazásának. Az 1948-ban alkotott Emberi Jogok Egye -
temes Nyilatkozata már tartalmaz egy listát az emberi jogokról, de mivel a
Nyilatkozat csak ajánlás, így betartására nem kötelezhető egyetlen állam sem.
A 27. számú belső telepítést tartalmazó dekrétum az 1950-ben alkotott nürn -
bergi elveket sértette. Az Európai Tanács égisze alatt 1950-ben létrejött Em -
beri Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelme Európai Egyezményének
megsértése azért is volt jelentős, mivel mindkét ország tagja a Tanácsnak. A
tagság feltétele viszont az Egyezmény elfogadása volt. A faji megkülönböz -
tetés kiküszöböléséről szóló New-York-i egyezmény és két egyezségokmány20

is csak 1965-ben, illetve 1966-ban keletkezett. A 33. dekrétum az állampol -
gársághoz való jogot sérti meg, hiszen „minden embernek joga van az állam -
polgársághoz, és senkit sem lehet állampolgárságától önkényesen megfosz -
tani”.21 A 6. tanácsi rendelet, melyben a német és magyar nemzeti kisebbség
iskoláit és anyanyelven való istentiszteletek megtartását szüntették meg, el -
lentétes a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában fog -
laltakkal. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy Csehszlovákia
az állami szempontból megbízhatatlan személyek kategóriájába a német és
magyar nemzetiségűeket sorolta. Ez a gyakorlat a szabad identitásválasztás
elvét sérti.22

Németország és Magyarország is már az 1990-es évek óta próbál lépéseket
tenni, a károsultak megkövetését, kárpótlását és a jogfosztó szabályok hatá -
lyon kívül helyezését szeretné. 

19 Hargitai József: A Beneš -dekrétumok és a jog. In: Magyar jog, 2002/7. 457–464. o.
20 A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény; a Polgári és

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya.

21 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.
22 Tóth Norbert: Az 1944 és 1978 között született egyes kisebbségi vonatkozású csehszlovák jogsza -

bályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében. In: Popély–Šutaj–Szarka: i. m. 59–61., illetve 64–
65. o.
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5. Összefoglalás

Csehszlovákiában a II. világháborút követő események alapját az a cél ké -
pezte, miszerint a köztársaságnak tiszta, homogén nemzetállammá kell át -
alakulnia. A kisebbségek nemkívánatos elemmé váltak, a tőlük való megsza -
badulás szükségességét pedig kollektív bűnössé kikiáltásukkal is fokozták. 

A német és magyar kisebbség jogfosztását már az 1945. április 5-én kihir -
detett kassai kormányprogram néhány fejezete is tartalmazta, azonban az
alapot Edvard Beneš elnöki dekrétumai szolgáltatták. A dekrétumok rendel -
kezései kiterjedtek az élet minden területére: a személyi és szervezeti vagyon
elkobzására, népbíróságok alakítására, az állampolgárság kérdésére, megél -
hetési források ügyére, kulturális és oktatási intézményekre. A szlovákiai or -
szágrészben a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei, és persze a dekrétumok
többsége szabályozta a magyar kisebbség életét. A Tanács többnyire a reszlo -
vakizáció, vagyoni és népbírósági ügyek és a belső kolonizáció kérdésköréről
rendelkezett.

A szlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt Magyarország más lehetősé -
get nem látva, kényszerből írta alá, hiszen a szlovák fél egyértelműen hangot
adott annak a ténynek, hogy a Csehszlovákiában élő magyarok kisebbségi
jogait nem fogják biztosítani. Az egyezmény minden kétséget kizáróan egyen -
lőtlen szerződésnek bizonyult, hiszen a lakosságcsere során szinte minden ügy -
ben a csehszlovák félnek állt jogában dönteni. Bár az egyezmény tartal mazta,
hogy ugyanannyi magyart költöztetnek át Csehszlovákiából, mint amennyi
szlovákot Magyarországról, a mérleg nyelve mégis a magyarok felé billent.
Ehhez járult még hozzá a Csehszlovákiában háborús bűnössé nyilvánított
magyarok átvételének kötelezettsége. Jelentős különbség volt a hátrahagyott
vagyonok mennyisége között is. Összességében elmondható, hogy a lakosság -
csere annak ellenére, hogy a csehszlovák fél kevesellte a kitelepített magyarok
számát, mégis hozzájárult a homogénebb állam megteremtéséhez, sőt a ma -
gyarlakta tömböket is sikerült még inkább felszámolni.

Az 1948. februári kommunista hatalomátvétellel eljött a csehszlovákiai ma -
gyarság életében egyfajta javulás. Visszakapták csehszlovák állampolgársá -
gukat, a deportáltak is hazatérhettek, az állampolgárságot szerzettek me -
zőgazdasági vagyonát sem kobozhatták el többé, sőt Magyarország és Cseh -
szlo vákia között barátsági és együttműködési egyezmény is köttetett.

A dekrétumok és a tanácsi rendeletek, illetve a jog kapcsolatát vizsgálva
képet kaphatunk arról, hogy a nemzetközi jog által megfogalmazott elvek mi -
lyen széles körét sértik ezek a szabályok. Ütköznek többek között a diszkri -
mináció, kényszermunka és a kollektív bűnössé nyilvánítás tilalmának elvé -
be. Igaz ugyan, hogy azok a nyilatkozatok, okmányok, amelyek ezen elveket
tartalmazzák, a jogfosztó szabályok születésekor még nem léteztek, tehát a
visszaható hatály elve nem alkalmazható, az emberi életek ellen elkövetett
ilyenfajta cselekedetek esetén azonban úgy gondolom, hogy ez az elv háttérbe
szorulhat.

Arra, hogy a dekrétumok hatályosak-e vagy nem, az a válasz adható, hogy
mivel részét képezik a jogrendnek, természetesen hatályosak, és jövőbeli al -
kalmazásuk sem zárható ki. 

Bár Magyarország és Németország is szeretné a vagyonuktól megfosztott
személyek kárpótlását, azonban ennek megvalósulására nem sok esélyt látha -
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tunk. Erre a visszaható hatály elve miatt sincs kilátás, illetve a Magyarország
és Csehszlovákia által megkötött Csorba-tói jegyzőkönyv létrejötte miatt sem.
A jegyzőkönyvben ugyanis hazánk lemondott minden kártérítési igényéről,
ami az áttelepülteket megilletné. 

Csehország 2002-ben érinthetetlennek nyilvánította a dekrétumok által lét -
rejött vagyoni és jogi viszonyokat, az elszenvedett sérelmekért ugyan 2005-
ben bocsánatot kért a németektől és közvetve a magyaroktól is. Szlovákia a
magyarok esetében a bocsánatkérést nem tette meg, sőt 2007 szeptemberében
ezen ország is megmásíthatatlanná tette határozatában a dekrétumokat.

A Beneš-dekrétumokról, illetve a magyarok kitelepítéséről szóló vitának több
vetülete van. Egyrészt politikai, amely a két érintett állam, Magyarország és
Szlovákia között, másrészt a szlovákiai magyar kisebbség és a szlovák állam
között zajlik. De itt van azoknak az embereknek az igénye az igazságtételre,
akiket erőszakos úton fosztottak meg otthonuktól, vagyonuktól és kényszerí -
tettek a határon túlra.

„Képtelenség megítélni, hány, Felvidékről elszármazott idős ember tengeti
mindennapjait a miértek boncolgatásával, s hányan vannak, akik úgy mennek
el közülük, hogy választ soha, senkitől nem kapnak. Igaza van annak, aki azt
állítja, hogy az idő mindent meggyógyít – csak néha éppen az emberélet túl
rövid…”23

23 Lapszélre, www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20080123&cl=207212 (2010. október 11.).
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A pénzügyi szuverenitás
erősödésének jelei

a nemzetközi vámjog újabb forrásaiban
PARDAVI LÁSZLÓ

(Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
„AZ ÁLLAM ÉS JOG ALAPVETŐ ÉRTÉKEI” című tudományos konferencián 2010. december 10.)

Előadásomnak nem célja a szuverenitás fogalmának filozófiai vagy jogtudo -
mányi meghatározása, értékelése. Külföldi és magyar szerzők százai tettek
már kísérletet a szuverenitás fogalmának körülírására, változatainak bemu -
ta tására, elemzésére. Választott témám szempontjából a szuverenitást (kissé
leegyszerűsítve és Jean Bodin nyomán) egy terület feletti állami és kizáró -
lagos főhatalomnak tartom1, melynek egyik vetülete a szintén nagyon össze -
tett fogalomnak tűnő pénzügyi szuverenitás, mely a nemzetközi pénzügyi jog
általános alapelvének is minősül.2 Tartalma és határai mégis vagy éppen
ezért nehezen szoríthatók egy rövid előadás keretei közé. A pénzügyi szuve -
renitás elemeinek hagyományosan a külső és belső pénzügyi szuverenitás te -
kinthető, melyek közül előadásom – szemben a belső szuverenitással azonos -
nak mondott pénzügyi felségjoggal – a külső pénzügyi szuverenitásra kon cent -
rál, amelyet alapvetően az államok azon jogának vélek, hogy pénzügyi hatal -
mukat más államok pénzügyi hatalmától függetlenül érvényesíthessék3. Ezen
pénzügyi hatalom iránti igény jelentheti az adórendszer, az államház tartási
(költségvetési) rendszer, a ma nálunk kihangsúlyozott monetáris rend szer, a
szabályozás-ellenőrzési rendszer, továbbá vámrendszer feletti dönté sek megtar -
tásának, vagyis önálló pénzügyi politika alkalmazásának lehető ségét.

Köztudomású azonban, hogy a fenti értelemben csak az elszigetelten létező
államok (talán Mianmar) „élvezhetik” pénzügyi szuverenitásuk egészét, az ál -
lamok többségének szuverenitása már korlátozott. A korlátozás általában az
államok saját akaratából következik be, mikor például szabadkereskedelmi,
vagy kettős adóztatás kizárására vonatkozó megállapodásokat írnak alá egy -
mással, de lehet, hogy a szuverenitás korlátozottsága egy háború elvesztéséből
származik, erre az Osztrák–Magyar Vámunió (1850) is említhető példaként4.

1 Természetesen nem felejtve el, hogy ezen klasszikus értelmezés számos kihívással néz szembe,
gondoljuk például a szupranacionális szervek jogalanyiságára.

2 Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog. In: Simon István: Pénzügyi jog II., Osiris Kiadó, Budapest,
2007. 376. o.

3 Mocsáry Péter: Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer
megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira. PhD.
értekezés Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2002. 53.
o.

4 Mocsáry Péter: Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer
megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira PhD.
értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2002. 57.
o.: A pénzügyi szuverenitás korlátozása hol földrajzi helyzetéből (területi korlátok), hol a szer -
ződéskötési jogkör alkalmazásának gyakorlatából (szerződési korlátok), hol pedig magából a
pénz ügyi törvényhozási funkció alkalmazásának gyakorlatából (egyoldalú korlátok) származ -
nak. Ez utóbbi különösen a külső adók vonatkozásában és a belső törvényhozási keretekben
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Az államok egyre erősödő kereskedelmi kapcsolataik következtében egyre
szorosabb gazdasági integrációkat építenek. Ezek egyik eleme a vámszuve -
renitás fokozatos feladásával létesülő intézmények. A 1840–1970-es évek kö -
zött kibontakozó és világszerte uralkodó liberális gazdaságpolitika jeleiként
egyre nagyobb számban jöttek létre kereskedelmi szerződések, és az államok
már vámuniókat is létesítettek. Itt hivatkozunk a Német Szövetség államai -
nak vámuniójára (Zollverein 1815–1871) és Anglia és Franciaország kereske -
delemi szerződésére (az ún. Cobden–Chevalier-egyezmény 1860.) is.5

Az 1870-es évektől egészen a második világháború végéig tartó korszakba
azonban a két világgazdasági válság és világháború hatására a gazdaság- és
kereskedelempolitika irányt változtatott és fokozatosan a protekcionizmus fe -
lé fordult. Ez a vámszuverenitás szempontjából a kereskedelmi megállapo -
dások felbontásához, a vámtarifák vámtételeinek drasztikus emelésében, új -
raosztásában és az ennek eredményeként keletkezett magas vámtételekben
mutatkozott meg.

Már a második világháború alatt folytak azonban tárgyalások a világkereske-
delem újraindításáról, az Általános Vám-és Kereskedelmi Egyezmény (GATT
1947) létrehozásáról. 1948 januárjától a világkereskedelem – köszönhetően a
beköszöntött békének és a GATT-nak – újra a kereskedelmi liberalizáció felé
indult. A pénzügyi szuverenitás gyakorlásának vagy éppen korlátozásának
ter jedelme és módja azonban már nem azonos az előző liberális gazdaság -
politikai korszakéval. Itt az államok már egy multiraterális (ma már inkább
globális) egyezmény keretein belül korlátozzák vámszuverenitásukat, és ezen
felül jelentős integrációkat létesítenek. Ezen utóbbiak közül kiemelkedik az
Európai Unió, az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás (NAFTA),
Ázsiában talán az ASEAN Szabadkereskedelmi Övezet (AFTA 1992), Afriká -
ban pedig a Dél-Afrikai Vámunió (SACU 2004), nem is beszélve az alkotmánya
szerint is (9. §) 1787 óta vámuniónak minősülő Amerikai Egyesült Államokról.

A vámszuverenitás szempontjából jelentős kérdés, hogy a GATT/WTO szup -
ranacionális szerződésként és szervezetként korlátozhatja a tagállamok szu -
verenitását, azaz van-e lehetősége arra, hogy a tagállamokat akadályozza in -
tegrációs megállapodásaik megkötésében. Ezeket az általam eddig integrációs
megállapodásnak nevezett szerződéseket a hazai és nemzetközi szakirodalom
a tartalmában nem egészen egységes preferenciális megállapodás elnevezés -

váltak szükségessé a kettős adóztatás elkerülése céljából. Ezek az egyoldalú korlátozások csak
de facto korlátozzák a pénzügyi szuverenitás gyakorlását a nemzetközi joggyakorlat szem -
pontjából csak a szerződési korlátozások tekinthetők de iure korlátozásnak.
Ez nem feltétlenül valamely külső hatásra történik, indoka lehet az állam sajátbelső gazdasági,
politikai érdeke is. Természetesen más kérdés a jogvédelem kérdése olyan pénzügyi esetekben,
amelyeket szerződés vagy a nemzetközi jog hoz létre, hiszen ezekben az esetekben nem elegendő
az államnak saját jogara hivatkoznia.
A külső pénzügyi szuverenitás önkéntes szűkítése azért is természetes lépes az államok részéről,
mivel a nemzetközi jog alapelve, hogy az államok egyenlők, saját pénzügyi rendszerük mellett
más államok pénzügyi rendszerének elismerésére kényszerülnek. Az elismerésen túl azonban az
állam pénzügyi rendszerének bármelyik részterületet illetően mindig nemzetközi szerződés által
szabályozottan kell magát meghatározott pénzügyi vonatkozású magatartáshoz kötnie, vagyis
önkéntesen korlátoznia külső pénzügyi szuverenitását.

5 Az 1753-ban létesített Ausztria és Magyarország között vámunió inkább kényszer hatására
létrejött integráció egyik példájának tekinthető Magyarország, hiszen akkor Magyarország nem
rendelkezett pénzügyi szuverenitásával.
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sel illeti. Egyes szerzők (Huszár Ernő) tipikus PTA alatt a meghatározott
árukra adott vámkedvezményeket magába foglaló két- vagy többoldalú szer-
ződéseket értik6, míg mások (pl: Jagdish Bhagwati7, Antoni Estevadeordal és
Kati Suominen8) a PTA fogalma alá a az érintett államok teljes áruforgalmára
kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodásokat (FTA) és a vámuniót (CU)
létrehozó szerződéseket is besorolják. 

A GATT intézményei között viszont közvetlenül nem található meg a PTA,
hanem csak a szabadkereskedelmi övezetet, vámuniót létrehozó átmeneti
meg állapodás9 lelhető fel. Ezeket a megállapodásokat – a szabadkereskedelmi
és vámuniós megállapodásokkal együtt – ugyan a WTO regionális kereske -
delmi megállapodásoknak (RTA) keresztelte el, de könnyen belátható, hogy ez
az elnevezés sok esetben félrevezető, mert olyan országok is alanyai ezeknek a
szerződéseknek, melyek nem szomszédosak, nem tartoznak egy régióba sem,
sőt lehet, hogy más kontinensen fekszenek10, és még találhatók közöttük olyan
is (mint a Cotonou Partnerségi Megállapodás), melynek több földrészt is érintő
területi hatálya áttöri a regionalitás határait.

A regionális megállapodások elnevezés bevettségére utal az a tény is, hogy a
WTO 1996-ban létrehozott egy bizottságot is (Comittee on Regional Trade
Agreements), azzal a céllal, hogy ennek segítségével azt vizsgálja, hogy a re -
gionális/preferenciális megállapodások miként felelnek meg a GATT XXIV.
cikkében meghatározott feltételeknek, továbbá nyilvántartást vezessen a meg -
állapodásokról.

A továbbiakban a PTA kifejezést alkalmazom a WTO regionális kereske -
delmi megállapodásaira (a szabadkereskedelmi és vámuniós szerződésekre is)
és a tipikus preferenciális megállapodásokra egyaránt, míg a szabadkereske -
delmi megállapodásokat és a vámuniókat szükség esetén külön – saját elne -
vezésükön, vagy angol rövidítésükkel – említem.

1. Preferenciális megállapodások a GATT/WTO szabályokban
és az Európai Unió egyes jogforrásaiban

A vámpreferenciákat szabályozó megállapodások óriási gazdasági jelentő -
ség gel bírnak, mára már a világkereskedelem jelentős hányadát11 uralva,
mintegy „spagetti gombolyagként”12 átszövik a világot, és az ezzel létrejövő
szorosabb gazdasági integráció révén hozzájárulnak a kereskedelem bővülé-
 séhez, ezért kell megvizsgálnunk a GATT vonatkozó előírásait. A fejlett or -
szágok 1971-től vezették be a fejlődő országokból származó ipari termékekre

6 Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika, Aula, Budapest, 1994. 295. o. 
7 Jagdish Bhagwati: Termites in he Trading System, OXFORD University Press, Oxford, 2008. 1.

o.
8 Antoni Estevadeordal-Kati Suominen: The Sovereign Remedy?, OXFORD University Press, Ox -

ford, 2009. 109. o.
9 GATT XXIV. Cikkely 5. pont.

10 Például: Gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás egy -
részről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint másrészről a Mexikói Egyesült
Államok között (hatályos 2000-től).

11 Mongólia kivételével már valamennyi GATT-tagállam kötött preferenciális megállapodást.
12 Jagdish Bhagwati: Termites in he Trading System, OXFORD University Press, Oxford, 2008.

61. o.
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alkalmazható preferenciális vámjaikat (GSP). Mivel ezek a preferenciák a vi -
szonosság igénye nélkül adott és új kedvezmények voltak, így a GATT 1947. I.
Cikkelyébe ütköztek, mely az általános legnagyobb kedvezményes elbánás
kötelezettségét rögzítette, tiltva ezzel új PTA-k kötését. Ezen tilalom alól a
GATT 1971-ben tíz évre szóló mentesítést adott, így kerülhetett sor a preferen -
ciális vámok újbóli alkalmazására. A fejlődő országok kérésére 1979-ben vált a
preferenciális bánásmód a GATT Tokió körtárgyalásainak (1973–1979) eredmé -
nyeként a GATT integráns részévé az „Enabling Clause” bevezetésével (XXXVI.
Cikk).13

A GATT 1994. jelenleg hatályos XXIV. Cikke elismeri, de feltételekhez köti a
vámuniókat, szabadkereskedelmi övezeteket vagy az ezek létrehozására irá -
nyuló ideiglenes megállapodásokat. Ezen utóbbi megállapodásoknál azonban
ésszerű határidőn belül kell vagy kellene létrehozni a szabadkereskedelmi
öve zetet illetve a vámuniót. A szabályozás hatásfokát jelentősen gyengíti, hogy
az ésszerű határidő meghatározása kimaradt az egyezményből, így a tagálla -
mok, ezt sokféleképpen értelmezik. Ez a bizonytalanság pedig lehetőséget biz -
tosít a „kevésbé átmeneti jellegű” PTA megkötésére is.14

A PTA-k előzőekből következő jellemző vonása, hogy a XXIV. Cikkben fog -
laltak alapján nagyon fontos kivételt jelentenek a WTO anti-diszkriminációs
alapelve alól, mert az ezeket aláíró államok egymás között preferenciális (ked -
vezményesebb) vámokat alkalmaznak és ezzel valamint egyéb intézkedéseik -
kel kedvezőbb piaci körülményeket teremtenek partnereiknek, mint a megál -
la podásból kimaradó országoknak, így azok veszítenek ezeken a piacokon. De
az új megállapodásokat aláíró tagállamok szuverenitása így erősödik a WTO-
val szemben.

Európában már 1957-ben az EGK létrehozására irányuló Római Szerződés
aláírásával meghatározták az alapítók a vámpreferenciák alapjait. A tagálla -
mok a Szerződés 3. cikk k) pontjában, és IV. részében kifejezik igényüket a
kereskedelmi forgalom növelése és a gazdasági és társadalmi fejlődés közös
elősegítése érdekében és az Európán kívüli országok és területek társulása
iránt. Ezen rendelkezések közül kiemelt figyelmet érdemel a 133. cikk, mely -
nek (1) bekezdése kötelezettségként írja elő a karibi és csendes-óceáni álla -
mokból származó áruknak a tagállamokba történő behozatala esetén fizeten -
dő vámok teljes megszüntetését.

A Római Szerződés 28. cikkének (1) bekezdésében meghatározott és az Euró -
pai Közösség tagállamai közötti teljes árukereskedelemre kiterjesztett, 1968-
ra megvalósult vámunió az áruk szabad mozgásának megvalósításához hagyo -
mányosan rendelt eszköz. Ennek klasszikus ismérvei a tagállamok közötti vá -
mok eltörlése, közös vámpolitika, közös vámszabályok, egységes vámterület és
közös vámtarifa létrehozása. Ezen elemek a tagállami pénzügyi szuverenitás
jelentős korlátozását eredményezték.
13 Helmuth Berndt: Die Präferenzabkommen der EU mit der MEDA-Zone in: Ehlers–Wolffgang–

Lechleitner (Hrsg): Rechtsfragen des Zolls in globalen Märkten, Verlag Rechts und Wirtschaft,
Frankfurt am Main, 2005. 179. o.

14 2010. július 31-ig a WTO 474 RTA-t vett nyilvántartásba. Ebből 351 a GATT 1947 vagy a GATT
1994. XXIV. Cikkelyén, 31 az Enabling Clause-on és 92 a GATS V. cikkelyén alapul. Ezek közül
jelenleg 283 megállapodás hatályos. A nyilvántartásba vett RTA-k 90%-a szabadkereskedelmi
övezet létrehozására irányul, vagy ideiglenes megállapodás, a fennmaradó 10% pedig vámuniós
szerződés. További 35 megállapodás áll tárgyalási szakaszban.
Forrás: http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm letöltve 2010. október 2-án.
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Az Európai Unió másodlagos jogforrásai közül direkt módon a Közösségi
Vámkódex 20. cikk (3) bekezdésének d)–f) pontjaiban foglalt rendelkezésekből
következtethetünk arra, hogy a Közösség ill. annak vámtarifája elismeri a szer -
ződés alapján, vagy autonóm módon adható preferenciákat. A Közösség élve
ezzel a lehetőséggel eddig 27 PTA-t írt alá.

2. A preferenciális megállapodások osztályozása

A WTO fentebb hivatkozott nyilvántartása szerint a megállapodások osztá -
lyozhatók akként, hogy vámunió15 vagy szabadkereskedelmi övezet létrehozá -
sára irányuló16, illetve gazdasági integrációt célzó17 vagy ideiglenes megálla -
podásról18 (a tipikus PTA-ról) van szó. Ugyanezen nyilvántartás lehetőséget
ad arra, hogy a megállapodásokat abból szempontból vizsgáljuk meg, hogy
árukra, szolgáltatásokra vagy mindkettőre irányulnak-e. Szintén a WTO nyil -
vántartásból tudhatjuk meg, hogy a megállapodások GATT/WTO mely sza -
bályához köthetők. Így a szerződések a GATT XXIV. Cikkéhez19, az Enabling
Clause-hoz20 vagy ezek közül valamelyikhez és a GATS V. Cikkéhez kapcsol -
hatók.21 A GATS V. Cikke összhangban a GATT 1994. Egyezménnyel dekla -
ráltan nem gátolja abban tagjait, hogy szolgáltatások liberalizálását elősegítő
egyezményeket kössenek.

Míg a hagyományos és tipikusnak tartott PTA-k döntően az áruk kereske -
delmét könnyítenék, a WTO 1995-ös megalapítása óta egyes megállapodások -
ban megjelentek a szolgáltatásokra vonatkozó cikkelyek is. Bár ezek csak alig
érintik a vámokat, növekvő számuk és gazdasági jelentőségük miatt megér -
demelnek egy kis kitérőt. Ezeket a szerződéseket a szakirodalom két csoportba
sorolja abból kiindulva, hogy a GATS (pl: az Európai Közösség és Mexikó kö -
zötti megállapodás) vagy a NAFTA (pl: az USA-Chile közötti szerződés) sza -
bályait veszik-e alapul. A fő különbség abban áll, hogy a NAFTA szerint min -
den szolgáltatás liberalizált, kivéve a külön meghatározott fenntartásokat, és
az ún. nem megfelelő intézkedéseket (non-conforming measures). Ezzel szem -
ben a GATS-típus csak a liberalizált szolgáltatásokat, szektorokat sorolja fel. 

Eltérés van a két típus között a határon átnyúló szolgáltatások, a befekte -
tések és a légi közlekedési szolgáltatások szabályozása terén is.22 A szolgál -
tatásokra vonatkozó fejezetek mellett egyre gyakoribb elem a preferenciális
megállapodásokban a befektetésekre és a versenyszabályokra vonatkozó ren -
del kezés is.

15 Pl. Az Európai Unió és San Marino közötti megállapodás (2010).
16 Pl. Peru és Szingapur közötti megállapodás (2009).
17 Pl. Az ASEAN, Ausztrália és Új Zéland közötti megállapodás (2010).
18 Pl. Chile és India közötti megállapodás (2009).
19 Pl. Az Európai Unió és Szerbia közötti megállapodás (2010).
20 Pl. Egyiptom és Törökország közötti megállapodás (2007).
21 Pl. Az Európai Közösség és Horvátország közötti megállapodás (GATT XXIV. cikk és GATS V.

cikk.)
22 Martin Roy, Juan Marchetti and Hoe Lim: Services liberalization int he new generation of

preferential trade agreements: how much further than the GATS? in: Regional Rules in the
Global Trading System edited by Antoni Estevadeordal, Kati Suominen and Robert Teh: World
Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 317–327. o.
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A téma ismert kutatója, J. Bhagwati a megállapodásokat keletkezésük ideje
és az akkori gazdasági környezet alapján két korszakra osztja. 

Az első korszakba (J. Bhagwati erre a the First Regionalism kifejezést hasz -
nálja) az 1960-as évek körül létrejött megállapodásokat sorolja, melyek így
még akkor születtek, amikor az Enabling Clause nem volt a GATT Egyezmény
része. Ekkor a fejlett országok arra használták a GATT XXIV. cikkének ren -
delkezését az ideiglenes megállapodásokról, hogy a földrajzilag és történelmi -
leg hozzájuk közel eső államokat még jobban magukhoz kössék. Ezen korszak
új utat mutató és legfontosabb megállapodásának az Európai Gazdasági Kö -
zösséget létrehozó Római Szerződést tekinti, mert ez volt a fő impulzusa az
újabb integrációs törekvéseknek, mely azonban mégsem tudott rést ütni az
USA kereskedelmi hegemóniáján.

A második korszakba pedig az Enabling Clause elfogadásától kezdődő és
2008-ig tartó időszak (the Second Regonalism) tartozik. Különösen az 1990-es
évekre volt jellemző, hogy a PTA-k száma ugrásszerűen megnövekedett, egyes
államok, így például Mexikó és az Európai Közösség is több mint tíz megálla -
podást kötött ezekben az években. Ehhez kapcsolódott az Egyesült Államok
magatartásának megváltozása is, melyet jól mutat a NAFTA (North American
Free Trade Agreement among the United States, Canada, and Mexico 1994)
tető alá hozása és a 2000-es években kétoldalú preferenciális (szabadkereske -
delmi) megállapodások aláírása Izraellel, Jordániával, Szingapurral, Marok -
kóval, stb. Ugyan ezen korszak másik kiemelkedő eseménye az Európai Unió
27 tagra való bővítése.23

J. Bhagwati idézett könyvét 2008-ban befejezte, így nekünk kell a harmadik
korszakról írni, mely 2008-tól napjainkig tart. Ennek a korszaknak nem ad -
ható a „the Third Regionalism” elnevezés, mert éppen az anti-regionalizmus és
az új protekcionizmus, tehát az erősödő pénzügyi szuverenitás jeleit mutatja.
Az államok egyre nagyobb számban kötnek PTA-kat24, melyek egyre kevésbé
felelnek meg a GATT/WTO előírásainak, és egyre inkább diszkriminatívabbá
is válnak, így a világkereskedelem eddigi rendszerét veszélybe sodorják. Ezt a
korszakot a Wall Street Journal idézett cikkének címéből vett szóval jobban
jellemezhetnénk: „the Reglobalizing Period”. A változást kiváltó okokra ké -
sőbb térek vissza.

3. A preferenciális megállapodások számának növekedéséhez vezető
alapvető okok és a növekedés következményei

Az preferenciális megállapodások alaptípusát – a GATT XXIV. cikkely sze -
rint ideiglenes megállapodást – a szerződő államok még azért kötötték meg,
hogy egy átmeneti időszak után szabadkereskedelmi övezetet vagy vámuniót
hozzanak létre. Ez a korlátozás és cél egészen az 1995-ig nem vezetett a PTA-k
számának feltűnő növekedéshez. Eddig tehát a preferenciális megállapodások
nem voltak egyebek, mint a multiraterális kereskedelmi liberalizáció (GATT)
elemi építőkövei.
23 Jagdish Bhagwati: Termites in he Trading System, OXFORD University Press, Oxford, 2008.

29–35. o.
24 2008. január 1-jétől mintegy 64 lépett hatályba és 35 áll tárgyalás alatt. Forrás: http://rtais.

wto.org/UI/PublicPreDefRepByEIF.aspx letöltve: 2010. október 3-án.
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A preferenciális szerződések számszerű növekedésének jogi okai elsősorban
a GATT/WTO-szabályozás gyengeségében, pontatlanságában keresendők. Ahogy
már fentebb rámutattunk, a GATT XXIV. cikkelye az „átmeneti időszak”, mint
szabályozási feltétel megtartásával egy kiskaput hagyott meg a tagállamok
számára. Ehhez a szabályozási problémához, mintegy annak hatását fokozva
a WTO Dohai Fordulójának problémái és a világgazdasági válság is hozzájá -
rul(t). 

A GATT reformját hozó Uruguay-i Fordulót követően a szervezet tagjai a
WTO Dohában, 2001. november 9–14-e között tartott negyedik miniszteri ér-
tekezletén döntöttek új forduló indításáról. A tárgyalások témái között a 29.
pontban szerepel a regionális kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó sza-
bályok átgondolása is.25 Ezek nyilvánvalóan lényegesen érintik a GATT/WTO
XXIV. cikkében foglalt szabályokat. A 2004-ben Davos-ban tartott világgazda-
sági fórumon még az volt az elképzelés, hogy rövid időn belül módosítják majd
az államok a XXIV. cikkely tartalmát. Erre utalt Supachai Panitchapakti WTO
ex Director-General felszólalása is, aki arra hívta fel a tagokat, hogy az új re-
gionális kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalásaikat addig füg-
gesszék fel, amíg a Dohai Forduló sikeresen be nem fejeződik.26 A WTO volt ve-
zérigazgatója a regionális kereskedelmi megállapodásokat a világkereskede -
lemre és a világgazdaságra is veszélyes intézménynek tartotta, szerinte ezek
alássák a szabadkereskedelmet.27 Azóta már tudjuk, hogy a Dohai Forduló si-
keres befejeződésről szó sincs, és ráadásul 2008-ban kialakult egy súlyos világ-
gazdasági válság is. Úgy tűnik, hogy a WTO tagjai sem vették komolyan a ve-
zérigazgató felhívását, hiszen a válságban gazdasági érdekeik az azonnali lé-
pések mellett szólnak. Így az Európai Közösség időközben újabb bilaterális
megállapodásokat kötött egyes mediterrán országokkal, és tárgyalásokat kez-
dett a MERCOSUR államokkal, sőt szomszédsági politikája keretében Moldá -
vial, Grúziával, Örményországgal, Ukrajnával, Fehéroroszországgal és Azer -
bajdzsánnal is.

A Dohai Forduló tárgyalásainak sorozatos eredménytelensége és a szapo -
rodó bilaterális PTA-megállapodások a protekcionizmus, ezzel a diszkriminá-
ció és a GATT/WTO-val szembehelyezkedő pénzügyi szuverenitás erősödését
látszanak igazolni, mely egyébként is tendencia a világválságok idején. Ezt a

25 „29. We also agree to negotiations aimed at clarifying and improving disciplines and procedures
under the existing WTO provisions applying to regional trade agreements. The negotiations
shall take into account the developmental aspects of regional trade agreements.” http://www.
wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexpalined_e.htm letöltve: 2009. május 14-én.

26 Christian Pitschas: Freihandelszonen aus der Sicht des WTO-Rechts in: Ehlers/Wolfgang/
lechleitner (Hrsg.): Rechtsfragen des Zolls in globalen Märkten, Verlag Recht und Wirtschaft,
Frankfurt am Main, 2005. 118. o.

27 Supachai Panitchapakti „There is a bigger danger. By treating some countries preferentially,
bilateral and regional deals exclude others – fragmenting global trade and distorting the world
economy. Instead of liberalizing trade – and widening growth – they carve it up. Worse, they
have a domino effect: bilateral deals inevitably beget more bilateral deals, as countries left
outside are forced to seek their own preferential arrangements, or risk further marginalization.
This is precisely what we see happening today. There are already over two hundred bilateral
and regional agreements in existence, and each month we hear of a new or expanded deal. There
is a basic contradiction in the assumption that bilateral approaches serve to strengthen the
multilateral, rules-based system. Even when intended to spur free trade, they can ultimately
risk undermining it.” http://www.wto.org/english/news_e/spsp_e/spsp22_e.htm  Speech on the
26. February 2004 in the National Press Club – Washington D. C. letöltve: 2009. május 14-én.
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tendenciát még felerősíti a nyersanyagokért, energiáért való versenyfutás is,
mely így együttesen magát a globalizációt, a szabadkereskedelmet és intézmé -
nyeit veszélyezteti.28 Ezért 2009-ben – ismét Davos-ban – a WTO több tagor -
szágának kereskedelmi minisztere is kiállt a nyílt és szabályozott nemzetközi
kereskedelmi normák mellett, ami alapfeltétele a gazdasági növekedésnek, az
új munkahelyek létrehozásának. Ezért felszólították a Kereskedelmi Világ -
szer vezet valamennyi tagját, hogy a nemzetközi kereskedelemben tartózkod-
janak új korlátozó intézkedések bevezetésétől, melyek csak mélyítenék a vál-
ságot.

Az Európai Unió azonban – bár elfogadta az agrártámogatások megszünte -
tését – nem hagyott fel az újabb bilaterális szerződésekre irányuló politikájá-
val, ennek friss bizonyságaként szolgál a 2009. május 7-én Prágában, a Keleti
Partnerségről elfogadott közös nyilatkozat, melynek 1–4. pontjaiban kétoldalú
kapcsolatok létesítésére és elmélyítésére helyezik a hangsúlyt, mintegy eluta -
sító választ adva a davos-i kérésekre, és nagyon friss példa a 2010. október 7-én
az Európai Unió és a Dél-Koreai Köztársaság között aláírt szabadkereske -
delmi megállapodás is.

A GATT/WTO döntéshozási eljárásnak körülményessége és ebből eredő las -
sú sága is ösztönözheti a tagokat újabb és újabb preferenciális megállapodások
megkötésére. A probléma lényege abban áll, hogy a GATT tárgyalások során a
tagok vagy a bilaterális szelektív tárgyalási elvet (amikor minden tag mind -
egyik taggal tárgyal), vagy pedig a lineáris vámcsökkentést alkalmazzák. Bár
tudjuk, hogy a WTO-tárgyalások során is a világgazdaság domináns szerep -
lőihez (kifejezetten az USA és az Európai Unió játszik itt főszerepet) iga -
zodnak a döntések, de döntéshozatalhoz szükséges a konszenzus29, ebből ere -
dően a döntéshozatal során valamennyi GATT-tagnak vétójoga van. A kon -
szen zust azonban általában csak lassan lehet elérni. Először a napirendek
listájában kell a lehető legtöbb tagállam érdekei szerint megállapodni, majd
alkalmazva a legnagyobb kedvezmény, a kölcsönösség és a viszonosság elvét,
tárgyalási csoportokat hoznak létre, amelyekben a bilaterális vagy multilate -
rális tárgyalásokra kerül sor. A végső megállapodás létrehozásához a WTO
vezérigazgatója a tárgyalások kritikus szakaszában gyakran alkalmazza az
informális „Green Room” megbeszélést. Ebben csak a vezérigazgató által meg -
hívott képviselők vesznek részt, de mindig jelen vannak az Egyesült Államok
és az Európai Unió képviselői és a Dohai Forduló során Japán és Kanada is,
időnként pedig Brazília, India és Ausztrália képviselői akár együtt, vagy kü -
lön-külön. A vezérigazgató természetesen meghívhat más fejlett vagy fejlődő
országot is. Tehát a Green Room-ban létrejöhet egy informális egyezség, me -
lyet aztán az egyezségben részt vevő, jelentős befolyással bíró államok – ha
tudnak – partnereikkel elfogadtatják. Azonban egyre több állam sérelmezi,
hogy a Green Room-megbeszélésekben nem vehet részt, a megbeszéléseken
elhangzottak sem mindig nyilvánosak, ezért egyre több tag nem fogadja el ezt
az eljárást, ezt a Doha Forduló sikertelensége is igazolja.30

28 Marján Attila: Európa sorsa. Az öreg hölgy és a bika, HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2009. 93. o.
29 A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény IX. cikke szerint a döntés -

hozatal során minden tagnak egy szavazata van, illetve az Európai Uniónak annyi, ahány tagja
van.

30 Kent Jones: The Doha Blues, Oxford University Press, Oxford, 2010. 88–89. o.
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A preferenciális megállapodás terjedésének újabb kiváltó oka is kapcsolódik
a GATT/WTO válságához. Ez az ok pedig a fejlődő országok kereskedelempoli -
ti kájának érdemi megváltozásában áll. Hagyományosan a fejlődő országok egy-
egy fejlett ország köré (pl: USA) csoportosulva vettek részt a világkeres kede -
lemben és kötöttek ún. hegemon bázisú PTA-kat például biztonságpoliti kai
és/vagy kereskedelemterelési (trade-driversion Jacob Viner után) célok kal.
Azonban az elmúlt húsz évben világosan mutatkoznak annak jelei, hogy a
fejlődő országok kilépnének eddigi szerepükből, és ezért már egymás között31

is kötnek preferenciális megállapodásokat, melyeket J. Bhagwati „intra-deve -
loping-country PTA”-nak nevez.32

4. A preferenciális megállapodások jövője

Az alapvető kérdés, hogy csak a GATT/WTO jövőjéről, vagy még ennél is
tágabb értelemben a globális gazdaság jövőjéről legyen szó.

Ma már szinte biztosnak tűnik, hogy a hagyományos globális kereskedelem
korszaka, amely az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében ki -
alakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény
1995. január 1-jén történt hatálybalépésétől kezdődő évekkel éri el végét. A
Doha-forduló sikertelensége bizonyítja, hogy az a döntési mechanizmus, mely
153 nemzettől igényel általános megegyezést, megújítást igényel, hiszen a vi -
lág gazdaság nem várhat tíz vagy még több évig arra, hogy a tagállamok min -
den részletben megegyezzenek. A megújítás célja lehet a Nemzetközi Valuta -
lap (IMF) paritásos döntési rendszerének átvétele, mely maga is reformra szo -
rul. A G20 csoport pénzügyi vezetői 2010. október 22-én Dél-Koreában kjong -
dzsui tanácskozásukon – követve és felismerve a világgazdaság kihívásait –
megállapodtak az IMF reformjában. Ennek következtében a felzárkózó orszá -
gok az eddiginél nagyobb képviseletet és beleszólást kapnak a valutaalap ügyei -
be. Kína a reform nyomán a 187 tagú szervezet 3. számú tagja lesz, az eddigi 6.
helyről előrelépve. Új kvótája 6,19 százalék az eddigi 3,65 százalék helyett.
India a reform után IMF 8. legnagyobb tagjává lesz, 2,75 százalékos kvótával.
Az új rendszer szerint Oroszország 9., míg Brazília a 10. tagja lesz a valuta -
lapnak. A felzárkózó piacok együttesen 42,29 százalékos súllyal szere pel nek a
reform értelmében az IMF új kvótarendszerében. Európának az új rendszer
szerint két helyet kell átadnia a továbbra is 24 tagú Végrehajtó Ta nácsban.

A GATT/WTO döntési rendszerének átalakításában ugyanezen változások -
ra kellene a hangsúlyt helyezni. Így a GATT/WTO tagok a világgazdaságban
elfoglalt helyük, erejük kaphatnának kvótákat, ezután tehát már Kína, India
és Brazília érdekei is képviselve lennének a döntésekben. Azonban ezzel a
lehetséges reformmal a konszenzus elve sérülne, ez pedig egyes WTO-tagok
érdekeit sértené, tehát a reformhoz a tagoknak egy, talán utolsó kompromisz -
szumra kellene jutniuk még a GATT/WTO jelenlegi rendszerében.

31 Például a Pakisztán és Sri Lanka között 2005-ben hatályba lépett szabadkereskedelmi meg -
állapodás.

32 Jagdish Bhagwati: Termites in he Trading System, OXFORD University Press, Oxford, 2008.
41–45. o.
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A globális kereskedelmi rendszer megújulásának másik, igencsak elméleti
lehetősége lehetne, hogy a rendszert az ENSZ keretén belül – esetleg az
UNCTAD-hoz kapcsolódva – építenék ki újra. Itt a döntési mechanizmust a
Biztonság Tanács mintájára lehetne alakítani, de azzal, hogy India és Brazília
is kapjon állandó tagságot.

Amennyiben a döntési rendszer reformjaival (vagy ezek nélkül) mégis fenn -
maradna a GATT/WTO, úgy szükség lenne jogi reformokra is, melyek során az
államoknak meg kellene állapodni a származási szabályok további egysége -
sítésében, a vámhatóságok szorosabb együttműködésében és a vámeljárások
egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló (Kiotóban, 1973. május 18-án meg -
kötött és 1974. szeptember 25-én hatályba lépett) a Vámegyüttműködési Ta -
nács égisze alatt létrehozott nemzetközi egyezmény eredményeinek a GATT
egyezménybe való beépítéséről is. Javítani kellene továbbá az ellenőrzési sza -
bályokon és csalás elleni tevékenységeken is, azzal a céllal is, hogy a csök -
kenjenek a vámjogszabályok betartásának gazdasági szereplőkre háruló költ -
ségei.

Ha az államok mégsem tudnak abban megállapodni, hogy preferenciális
szer ződéseiket egy új vagy megújított globális rendszer alá rendezik, úgy az
1947 óta tartó liberalizáció átfordulhat a protekcionizmus egy új formájává,
melyre az lesz jellemző, hogy nemzetállamoktól függetlenedő régiók, regioná -
lis központok keletkeznek, elsorvasztva az államok gazdaságát33 és korlátoz -
zák azok pénzügyi szuverenitását. Ebben az esetben megoldás lehetne, hogy a
régiók majd maguk csökkentik a kereskedelmi akadályaikat, így az előnyök
minden (lehet, hogy már csak egykori) WTO-tagra kiterjednek a legnagyobb
kedvezmény elvén keresztül. Ezzel a megoldással komolyan azért nem szá -
mol hatunk, mert a terheket nem csökkentő országok komoly és viszonzatlan
előnyökhöz jutnának. 

A legfontosabb kérdés tehát az, hogy az új rendszerben Kína, India, Brazília,
továbbá a fejlődő országok miként tudják majd érdekeiket érvényesíteni az
EU, az USA és Japán érdekei mellett vagy szemben, azaz lehetőség nyílik-e
arra, hogy az USA által vezetett világkereskedelmi rendszer többpólusúvá
vál jon. Úgy tűnik, hogy a fejlődő országok egy évtizeden belül erőteljes választ
adnak erre a kérdésre, így várhatjuk, hogy milyen lesz „a szép, új világ” 2020-
ban.

33 Szigeti Péter: Világrendszernézőben, Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 73. o.
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A középszint
az önkormányzás „hajnalán”

TÓTH TAMARA
Széchenyi István Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. Bevezető gondolatok

Tanulmányomban a megadott címhez híven megpróbálom felvázolni a rend -
szerváltás korában a területi szintet érintő legfontosabb eseményeket. Először
a megye középszint-koncepcióinak ismertetésére, majd pedig a megye és a me -
gyei jogú város kapcsolatának és vitájának rövid vizsgálatára vállalkoztam a
parlamenti és a bizottsági jegyzőkönyvek alapján.

A rendszerváltás idején nem volt vitás, hogy jogalkotónak az európai tren -
dekhez mérhető, nagyon újszerű, demokratikusan felépített, ebből a szem -
pont ból megkérdőjelezhetetlen rendszert kell meghonosítania. A kérdés csak
az volt, hogy miként lehet ezt a rendszert a már kialakult demokratikus Or -
szággyűlésben helyet foglaló valamennyi párt önkormányzati felfogásához, öt -
leteihez hozzáigazítani.

Az új rendszer első Kormánya magát a szabadság, a nép, a gazdasági for -
dulat (21 milliárd USD adósság) európai kormányaként definiálta, és a fele -
lőssége vitathatatlanul nagy volt. Három koncepcionális javaslat látott napvi -
lágot a plénum előtt a kérdést illetően: 

• önkormányzattal rendelkező megye,
• középfokú intézmény fenntartó társulás,
• vagy igazgatási-hatósági, középszintű közigazgatási hivatal.1

A második és a harmadik változat legfontosabb jellemzője, vagy inkább célja
az volt, hogy ki lehessen iktatni a hierarchikus megye átfogó, államhatalmi,
politikai szerepkörét. Ennek oka az volt, hogy az elképzelés szerint a társu -
lásos formában megszervezett települési önkormányzatok el tudják látni a
me gye feladatait, amelyek közé elsősorban a körzeti és a területi szinten szer -
vezett közszolgáltatások tartoztak.

A Kormány kitartott az elképzelése mellett. Ennek azonban ára volt. Lévén,
hogy az Önkormányzati törvényünk egy minősített többséggel elfogadott tör -
vény, és így az ellenzék támogatása, sőt valamennyi érdek egyeztetése elkerül -
hetetlen volt. Az ellenzék legnagyobb pártja azonban a támogatás árát meg -
kérte. A támogatás ellenértéke többek között a régió „szerepeltetése” volt a
magyar közigazgatási rendszerben. Ennek módja pedig a köztársasági megbí -
zott intézményének bevezetése volt. Az ellenzékkel való kompromisszum vég -
eredményeként megmaradt a megye, mint a közigazgatás középszintű eleme,
azonban elvesztette „uralkodó” szerepkörét, így például a területfejlesztő és
ellátó funkcióját.

1 Szabó Lajos: A megyei önkormányzat. In: Az önkormányzati rendszer magyarázata (szerk:
Verebélyi Imre). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1993. 260. o.
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2. Parlamenti vita az Önkormányzati törvény alapvető szabályairól
(1990. július 2., 1990. július 9.)

A tanulmány első részében az Önkormányzati törvény parlamenti, általános
vitájának legfontosabb részeit mutatom be.

A törvényjavaslatot Horváth Balázs belügyminiszter 1990. július 2-án ter -
jesztette az Országgyűlés elé. A belügyminiszter azzal kezdte a törvény  egyéb -
ként kimerítő bemutatását, hogy elmondta, a javaslat hazai és nemzetközi
szakmai munkálatai több éve megkezdődtek, és a Kormány már több alka -
lommal áttekintette a nemzetközi szakértők közreműködésével készült és ki -
dolgozott szakmai koncepciókat, alternatívákat. Ennek megfelelően egy min -
den szempontból korszerű önkormányzati rendszer előképét vetíti az Ország -
gyűlés elé a nevezett törvényjavaslat. A belügyminiszter a törvényjavaslat
struktúráját követve a jogszabálytervezet valamennyi lényegi részéről beszélt
az Országgyűlés előtt, és kiemelte, hogy „a bevezetendő önkormányzati rend -
szer fontos alapkövetelménye, az önkormányzás lelke: az önkormányzati ön -
állóság”2. A középszintet érintően Horváth Balázs elmondta, hogy a javaslat
elkészítése során a legnagyobb vitát a középszint „definiálása” jelentette. En -
nek oka, hogy a legnagyobb ellenzéki párt a megyénél jóval nagyobb egységet,
a régiót „favorizálta”, míg a Magyar Szocialista Párt képviselői pedig az „igaz -
gatási – hatósági közigazgatási hivatalt” képzelték el területi szintként. Vé -
gül, a vita megoldásaként a törvényjavaslat a megyei önkormányzatot, mint
középszintet tartalmazta. Horváth Balázs a következőképpen vélekedett a
„megyeellenességről”. „..az ellenérzés a mai, vagy még inkább a néhány évvel
ezelőtti megyei szerep jogos tagadásából táplálkozik; abból, hogy a tanács -
rendszerbeli megye a központi akarat kemény végrehajtója volt, uralta a helyi
tanácsokat, elosztotta a pénzeket, és a helyi szint mindenben a megyétől füg -
gött.”3

A törvényjavaslat következő érdemi vitanapja július 9-e volt. A törvény -
javaslat vitájának során a Kormány képviseletében az első felszólaló Gaál
Antal volt. Beszédében elmondta, hogy nagyon elkeserítőnek tartja a Kor -
mány az ellenzék azon álláspontját, hogy a törvényjavaslat egészét tekintve
alkalmatlan a célját illetően.4 Gaál Antal beszédében kiemelte a közvélemény
szerepének jelentőségét. Elmondta, hogy azért is nagyon veszélyes a törvényt
egészében rossznak nevezni, mert a magyar nép elégedetlen és bizalmatlan a
rendszerváltókkal szemben. Ameddig nincsen konszenzus, addig nincsen tör -
vény. Ha nincsen önkormányzati törvény, nincsen demokratikus önkormány -
zati választás. Ha nincsen demokratikus választás, akkor a rendszerváltozás
alapjaiban inog meg. Ennek alapján a Kormány képviselője kérte tehát az
ellenzék minimális bizalmát és érdemi kritikai észrevételeinek ismertetését. 

A Szabad Demokraták Szövetsége, mint a legnagyobb ellenzéki párt, számos
parlamenti ülésen, az általános viták és a részletes vita során is hangot adott
a legnagyobb félelmeinek az újonnan születő önkormányzati törvénnyel kap -

2 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 5. ülésnapja. 1990. július 2.-ai jegyzőkönyv, Horváth
Balázs felszólalása. 1175. o.

3 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 5. ülésnapja. 1990. július 2.-ai jegyzőkönyv, Horváth
Balázs felszólalása. 1178. o.

4 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Gaál
Antal felszólalása. 1355. o.
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csolatban. Először az sem volt egyértelmű, hogy a Kormány által beterjesztett
törvényjavaslatot a bizottsági vita és a látszólagos konszenzus ellenére a par -
lamenti vita során támogatni fogják. Az SZDSZ képviselői 1990. július 9.
napján, az önkormányzati törvényjavaslat általános vitájának kezdetén beje -
lentették, hogy elő kívánnak állni egy új, jobb, „európaibb” törvényjavaslattal,
melyet mindössze három hét alatt el is készítenek.5 A Kormány koncepcióját
több szempontból kifogásolják, és ennek hangot is adnak a viták során. A leg -
nagyobb problémának – és ez igaz szinte valamennyi ellenzéki pártra – a fő -
ispáni tisztség „visszaállítását” tartják. Ennek elsődleges oka, hogy vala -
mennyi párt fél az önkormányzatok feletti túlzott ellenőrzés kialakulásától,
valamint attól, hogy a kontroll szabályai nem egyértelműek, és az annyira
féltett autonómia létét veszélyeztetik. Kóródi Mária a főispáni tisztséggel kap -
csolatban az alábbi módon fogalmazza meg az SZDSZ fenntartásait: 

„Az nyilvánvaló és a törvényben sem titkolt, hogy a főispán a Kormány bi -
zalmi embere. Olyan személy, aki önmagában megtestesíti a megyei első titkár,
a megyei tanácselnök és a megyei vb-titkár összes jól ismert »erényét«.

Azt viszont tudjuk, hogy a főispán hierarchiába beépített törvényességi el -
lenőrzése milyen veszélyeket rejthet magában. Bízva abban, hogy felvetésem
csak elméleti, és ilyen a gyakorlatban soha nem fordulhat elő, kérdezem, hogy
ugyanolyan lojalitás várható-e el a kormánypárti főispántól az ellenzéki pol -
gár mesterrel szemben, mint a kormánypártival szemben?”6

Nagy félelme volt az ellenzéki oldalnak, hogy a Kormány által beterjesztett
törvényjavaslat nem alkalmas a benne foglalt államigazgatási és önkormány -
zati feladatok elválasztására. Úgy gondolták, hogy ezek a feladatok csupán
elméletileg különböznek egymástól, a gyakorlatban a feladatok elkülönítésére
nem lesz mód.

„Nyitott kérdés, hogy az önkormányzati szervek kettős funkciója, azaz az ön -
kormányzati és államigazgatási, milyen arányokban és felosztásban jelenik
meg a később ellátandó feladatok között.”7 Az általános vita elején az SZDSZ
egyik javaslata az volt, hogy a főispáni státus helyett talán átláthatóbb, „tisz -
tább” megoldás lenne, ha a főispánnak a törvényjavaslatban meghatározott,
az önkormányzatokat érintő feladatát – a törvényességi ellenőrzést – az ügyész
vagy a megyei főjegyző látná el. Ez természetesen a kormánypárt számára
elfogadhatatlan javaslatnak számított. Az ellenzék egyik legnagyobb félelme
az volt, hogy az új rendszer a vármegyei hivatal felállításával a régi apparátus
valamennyi tisztségviselőjét „pozícióban tartja”.8

A legnagyobb ellenzéki párt kétségeit fejezte ki a törvényjavaslattal kapcso -
latban az alapelvek szempontjából is. Ennek oka, hogy veszélyben érezték az
egyes községek önkormányzáshoz való jogát azzal, hogy a törvényjavaslat
szerint a közös tanács társközségének képviselő-testülete dönt arról, hogy a
székhelyközségtől különválik-e vagy sem. Ebben az esetben a község, amely

5 Fontos megjegyezni, hogy az SZDSZ által készített törvényjavaslat rendelkezéseinek kétharmad
része teljesen megegyezett a Kormány által beterjesztett javaslat lényegi rendelkezéseivel.

6 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Kóródi
Mária felszólalása. 1359. o.

7 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Horváth
Tivadar felszólalása. 1417. o.

8 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Bilecz
Endre felszólalása. 1399. o.
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leválási szándékát fejezi ki, esetlegesen polgármester nélkül marad. Az SZDSZ
javaslata szerint a legoptimálisabb megoldás az lenne, ha a törvény hatályba
lépése napján megadná minden községnek az önkormányzáshoz való jogot. Így
minden község maga tudná eldönteni, hogy él-e ezzel a jogával, vagy sem.
További kifogásként említi az ellenzék a kisebbségi jogok deklarálásának hiá -
nyát is.

Összefoglalva az SZDSZ kritikai észrevételeit a törvényjavaslattal kapcso -
latban, Tölgyessy Péter a következőket mondta a javaslatról: 

„Összegezve azt lehet mondani, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem9 két tan -
székvezető egyetemi tanára szerint ez egy kerettörvény, nagyon-nagyon sok lé -
nyeges elemet nem tartalmaz ez a törvény. Hozzá kell tennem, hogy ez a törvény
mozaikszerű törvény, vannak benne olyan elemek, amelyek igen részletezők, nem
igazán fontosak, valóban nem szükségszerű, hogy egy európai jogállamban a
kétharmad vonatkozzék rájuk. Mégis azt hiszem, hogy ennek a törvénynek a
túlnyomó többsége olyan szabályokat tartalmaz, amely a rendszerváltozás
korszakában kétharmados többségű kell, hogy legyen.”10 Végigolvasva az idé -
zett szövegrészt, láthatjuk, hogy némi ellentmondás feszül az SZDSZ képvi -
selőjének kijelentésében. Ennek oka a következő. Az 1990. július 9. napján
tartott parlamenti ülésen Orbán Viktor, a FIDESZ képviselője, felszólalásá -
ban nehezményezte a tényt, hogy a leendő önkormányzati törvény „feles”
törvényként készül el, és ez a felismerés az említett parlamenti ülésen érte.
Ennek okán kérte a Kormány képviselőit a magyarázat megadására. A Kor -
mány képviselői közül Salamon László a válasz jogán elmondta, hogy koráb -
ban született egy megállapodás a Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar
Demokrata Fórum között, melyben szigorúan politikai szinten, politikai dön -
téssel rendezték ezt a kérdést. Ennek értelmében az önkormányzati törvény -
nél a kétharmados szabály kizárólag az Alkotmányba kerülő rendelkezésekre
vonatkozik, azaz olyanokra, melyek az önkormányzatok szervezésére és mű -
kö désére vonatkoznak. Ehhez a megállapodáshoz csatlakozott a Keresztény
Demokrata Néppárt és a Független Kisgazdapárt is. Így már érthető a kérdés,
hogy miként kívánja a legnagyobb ellenzéki párt feloldani a korábbi meg -
állapodás és a jelenlegi parlamenti ülésen elhangzott felszólalás közötti ellen -
tétet. A vita Salamon László kormánypárti képviselő válaszával nem ért vé -
get, ugyanis Torgyán József, a Kisgazdapárt képviselője felszólalásában ma -
gya rázatra hívta fel a Szabad Demokraták Szövetségét az üggyel kapcsolat -
ban. Hivatkozott a pacta sunt servanda elvére a megállapodást illetően, és
döb benetét fejezte ki a Szabad Demokraták Szövetségéhez címezve, tekintet -
tel arra, hogy jelenlegi kijelentésük a témát illetően szöges ellentétben áll a
megállapodásban foglalt szabályokkal. Végül a vitát lezáró Tarnóczky Attila a
Kormány képviseletében előadta, hogy véleménye szerint a kialakult parla -
menti vita érdemi jelentősséggel nem bír, tekintettel arra, hogy a törvény el -
fogadásában, a rendelkezéseinek megalkotásában is az Országgyűlés dönt
majd. 

A következő párt, melynek kritikai észrevételeit ismertetni fogom, az a Fia -
tal Demokraták Szövetsége. A legalapvetőbb problémák, amelyek a törvény- 
9 Megjegyzem, hogy a Műszaki Egyetem két egyetemi tanárának neve az MDF képviselőinek kér -

dése ellenére sem derült ki. 
10 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Töl -

gyessy Péter felszólalása. 1432. o.
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javaslattal kapcsolatban elhangzottak az alábbiak voltak. Áder János felszó -
lalásában elmondta, hogy Verebélyi Imre közigazgatási államtitkár és Hor -
váth Balázs belügyminiszter is felvilágosítást adott neki a javaslatot illetően a
parlamenti vita előtt. Mindketten elmondták, hogy az Önkormányzati törvény
tervezete egy minden szempontból kiváló, gondosan előkészített tervezet, me -
lyet további törvények követnek és egészítenek majd ki. Áder János szerint
nem egyértelmű, hogy milyen lesz az új rendszerben az önkormányzatok és az
államigazgatás közötti munkamegosztás. Milyen államigazgatási feladatokat
látnak majd el az önkormányzatok? Mit jelent az önkormányzati hatósági ügy
fogalma, és hogyan lehet meghatározni az önkormányzati jogkört, és mikor
alkot rendeletet és határozatot az önkormányzat? Ugyancsak problematikus a
Fidesz szerint a tervezet azon része, mely szerint a képviselő-testület döntése
során, szavazategyenlőség esetén a döntés meghozatalának módját a képvi -
selő-testület szervezeti és működési szabályzatára bízza. Ebben az esetben
könnyedén előállhat olyan helyzet, hogy az egyes önkormányzatok végső so -
ron, eltérő módon hoznak döntést, amely egy demokratikusnak mondott, ki -
alakuló rendszerben nem túl szerencsés. Ugyancsak nagy problémát jelent a
jogszabálytervezet keretjellege. Nagyon sok helyen utal a tervezet „specifikus”
jogszabályokra, melyek akkor még el sem készültek, és a helyhatósági válasz -
tások tervezett időpontjáig nagy valószínűsséggel nem is fognak. Ebből adó -
dóan az ellenzék szerint a törvény hiteltelen.

A Magyar Szocialista Párt véleménye egyértelműen az volt, hogy a törvény -
javaslat egyes elemeiben használhatatlan, és a kerettörvényjelleg helyett sok -
kal szerencsésebb lett volna, ha egy törvénycsomagot alkot, tárgyal az Or -
szággyűlés. Kovács Pál szerint ahhoz, hogy az önkormányzatbarát környezet
megalakulhasson hazánkban, először jogi környezetre lenne szükség, ami
viszont hiányzik Magyarországon.11 Az MSZP egyöntetű véleménye szerint az
egyetlen élhető és hatékonyan működni képes közigazgatási egység, amely
önkormányzattal rendelkezik, az a „kis régió”. Ennek oka – Kovács Pál szavait
idézve – „a közösségszerveződésnek mindig az érdekazonosság az alapja…
ebben a tekintetben az önkormányzatiság természetes, életszerű alapja csak a
kis régió, a városkörnyék lehetne”. Békési László, az MSZP képviselője a legna -
gyobb problémát az önkormányzatok gazdálkodásának, finanszírozásának
megoldatlansága jelenti. Nincsen elegendő vagyona az önkormányzatoknak
arra tekintettel, hogy az sem egyértelmű, hogy mely és mennyi pénzeszköz
kerül az önkormányzatokhoz. Mit jelent az, hogy saját bevétel, mit jelent az,
hogy állami támogatás, és főleg mekkora annak mértéke? Ezek voltak a leg -
fontosabb és más párt által fel nem tett kérdések, amelyek a Magyar Szo -
cialista Párt képviselőit foglalkoztatták. 

A Kereszténydemokrata Néppárt képviselői közül Balogh Gábor a követke -
zőket mondta felszólalásában a törvényjavaslattal kapcsolatosan:

„Az élet, a végrehajtás oldaláról nézve a törvényjavaslat funkcionálisan hierar -
chikus településszerkezetre, szubszidiarisztikus tagozódásra épít, melyben ke -
ve  redik a horizontális és a vertikális elem.”12 Ezzel a tudományos mondattal a

11 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Kovács
Pál felszólalása. 1365. o.

12 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv, Balogh
Gábor felszólalása. 1371. o.
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kereszténydemokrata képviselő tulajdonképpen azt jelentette ki, hogy még a
felállítandó rendszer működésének megkezdése előtt, az önkormányzatok auto-
nómiája eleve meg van pecsételve, és tervezett demokratikus működése meg -
kérdőjelezhető. Ennek oka elsődlegesen az, hogy nem lehet megállapítani az
önkormányzati szervrendszer, valamint az államigazgatási szervrendszer el -
különülésének határvonalát. Ettől a kritikától eltekintve a kereszténydemok -
raták támogatása biztosított volt. Ez Seszták László képviselői felszólalásában
is egyértelművé vált, amikor etikai szempontból  erőteljesen kritizálta a Sza -
bad Demokraták Szövetségének magatartását. Véleménye szerint a legna -
gyobb ellenzéki párt jelenlegi viselkedése egyáltalán nem tekinthető konst -
ruktívnak, sőt éppen ellenkezőleg „rosszhiszemű” magatartásnak inkább ne -
vezhető a párt hozzáállása a törvényjavaslat vitájához. 

A Független Kisgazdapárt képviselői egyöntetűen elismerően nyilatkoztak a
törvényjavaslatról. Böröcz István felszólalásában elmondta, hogy a törvény-
előkészítés során számos európai ország példájából merítve, a magyar jel -
legzetességek megtartásával alakították ki az Országgyűlés előtti javaslatot.
Elmondása szerint szó nincsen arról, hogy félni kellene az önkormányzati jog
„visszavételétől”, tekintettel arra, hogy az önkormányzati jog Alkotmányban
biztosított joga valamennyi magyar településnek, mely nem „adományként
funkcionál”.13 Az önkormányzati és az államigazgatási szervrendszer tökéle -
tesen elválik egymástól, nem kérdés egymástól független működésük meg -
valósulása. A több alkalommal kerettörvénynek nevezett tervezetet Böröcz
István szerint sokkal szerencsésebb lenne szervezeti törvénynek nevezni, te -
kintettel arra, hogy a hozzá kapcsolódó jogszabályok, törvények létrehozása
folyamatos munka eredménye lesz. Annak, hogy miért nem az Önkor mányzati
törvénnyel együtt tárgyalja a Parlament az egyéb, specifikus törvé nyeket,
egyedüli oka az időhiány és a „szervezeti törvény” elsődlegessége. 

Áttekintve valamennyi érdemi szerepkörrel rendelkező párt véleményét, a
tanulmány következő részében rátérek a Parlament egyik legfontosabb bizott -
ságának, az Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizott -
ság – fentebb már említett – két nagyon fontos vitájára. 

3. Bizottsági munka

3.1. Középszint – megyei önkormányzatok

A Parlament a belbiztonsági bizottság megalakulásáról 1990. május 3-án
döntött, és a döntést követő 6. napon a bizottság már munkába is állt. Ter -
mészetesen a legfontosabb kérdés a territoriális decentralizáció elemeinek ki -
építése volt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló törvény első koncepcióját Verebélyi Imre és az általa összehívott szak -
értői csoport dolgozta ki, és ennek okán egy viszonylag tiszta és egyszerű kép
kerülhetett a parlamenti bizottság elé. A bizottság összetétele mellett ( MDF:
10 fő, SZDSZ: 6 fő, MSZP: 2 fő, FIDESZ: 2 fő, FKGP: 3 fő, KDNP: 2 fő) ki -
emelendőnek tartom a működésének gyakoriságát, tekintve, hogy valamennyi

13 Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapja. 1990. július 9.-ei jegyzőkönyv Böröcz
István felszólalása. 1383. o.
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érdemi kérdést részleteibe menően tárgyalva esetenként az éjjelekig tartó
ülésezés is előfordult a hét több napján. Néha naponta. 

A szervezet, a keret tehát adva volt, a kérdés a középszint meghatározása,
ezt követően intézményesítése, feladatkörének definiálása volt. Ötletekben
nem volt hiány, mindenki hozzátett valamit a rendszer kiépítéséhez. 

Először azt kellett eldönteni, hogy melyik az a szint Magyarországon, amely
képes hatékonyan ellátni a feladatokat, és képviselni a területén élők érde -
keit. Már akkor is versenyben állt a megye és a „nagyobb méretű területi egy -
ség” (régió) egymással. A kérdések és a következtetések már akkor is ha -
sonlóak voltak a jelenlegihez. Vajon lehet-e történelmi hagyományokat átírva,
a megyéről lemondva létrehozni egy feladataiban, berendezkedésében új ele -
met, és azt beiktatni a magyar közigazgatásba? Vajon elfogadható-e a nép
által ez az elképzelés? Az önkormányzati törvény végül létrehozta a megyei
önkormányzatokat, melyeknek szerepe – egyértelműen mondható – szubszi -
diá rius volt. Megyei önkormányzat kötelező feladatait jelentik azok a közszol -
gáltatások, melyek a megye egészét, vagy nagy részét érintik. Ugyancsak a
megye kötelező feladata lehet olyan kisebb jellegű körzeti közszolgáltatás meg -
szervezése, amely esetében az igénybevevők többsége nem a közszolgáltatást
nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik.
Ezen kötelező feladatok mellett természetesen a megyének lehetnek fakulta -
tív feladatai is, azonban ez nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 

3.2. Vita a megyei jogú városokról

Azért választottam ezt a vitát a tanulmányom utolsó, érdemi részéül, mert
nagyon érdekesnek tartottam az érdekek, vélemények ütköztetését. Tiszta,
kö vethető vita után egy véleményem szerint átgondolt döntés született. 

Ebben az ügyben a fő kérdés az volt, hogy vajon kell-e ez a cím bizonyos
városoknak, és ha megvalósul, vajon a gyakorlatban hogyan tud hatékony
maradni a megyék mellett? A bizottsági vita a plénum elé terjesztendő hatá -
rozati javaslat (858. sz.) mellől indult, melynek előadója Kara Pál volt a Bel -
ügyminisztérium képviseletében. A határozati javaslatban 21 város kérte a
megyei jogú várossá nyilvánítását. Ebből a 21 városból 20 megfelel a címmel
kapcsolatosan előzetesen kidolgozott követelményeknek. Az egyetlen, kérel -
met benyújtó, de a címet végül el nem nyerő város Esztergom volt. Attól füg -
getlenül, hogy ezen város történelmi múltja, egyházi és oktatási szempontból
kiemelkedő jelentősége miatt jogosult lehetett volna  a címre, a Országgyűlés
által alkotott egyedüli feltétel nem ad teret a megyei jogú városi cím elnye -
résére. A feltétel az objektív jellegű „ötvenezres” lakosságszámhoz kötődik. Ez
a szám határszámként is értékelhető. Ennek legfőbb oka, hogy kisebb lakos -
ságszám esetén a pályázó városok száma megsokszorozódhatott volna. 

A fő kérdések a következők voltak:
1. „Mi alapján állapítjuk meg, hogy mi az a megyei jogú város?”14 Ehhez

kapcsolódva a következő nagyon fontos kérdés az ellenzék oldaláról: Mi van
akkor, ha a lakossági limitet éppen elérő városok egyes részei önállósodni kí-

14 Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság 1990. november 26-án tar -
tott ülésének jegyzőkönyve, Wekler Ferenc felszólalása. 22. o.
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vánnak, és 50 ezer fő alá csökken a lakosságszám? Ezen kérdéshez azt a meg -
jegyzést fűzném, hogy a megyei jogú városi cím odaítélése gyakorlatilag mér -
legelés nélkül történik az Országgyűlés által. Ennek oka, hogy a mérlegelés a
települési önkormányzatban folyik. Az objektív limit megvalósulását követően
két, formális lépés következik a cím elnyerése érdekében. A települési önkor -
mányzatnak egy kérelmet kell benyújtania a törvényhozó felé, és ezt követően
az Országgyűlésnek pozitív döntést kell hoznia kérelmet illetően. A legfőbb
kérdés – melyet Wekler Ferenc is megfogalmazott – az, hogy vajon elegendő-e
ez az egyetlen, objektív feltételtűzés egy ilyen jelentőségű cím adományozását
megelőzően.

Az elnök  (Wekler Ferenc) szerint két lehetőség van:

• formálisan tárgyalnak róla, és akkor minden 50 ezernél nagyobb város
megyei jogú város lesz Ebben az esetben, azonban felmerül a kérdés, hogy
miért van mérlegelési joguk a bizottság tagjainak?

• Vagy kidolgoznak egy szempontrendszert, amely a megyei jogú városokat
érinti, és ezt tárják az Országgyűlés elé.15

2. Ugyancsak fontos kérdés, hogy kell-e általános határozat, amely rendezi a
megyei jogú városok és a megye feladatainak megosztását.

A Belügyminisztérium válasza a kérdésre az volt, hogy nem valószínű, hogy
az úgynevezett kiválás megtörténne, de természetesen mivel a cím szerzett
jog, melyet az Országgyűlés ad, így az vissza is veheti. Nem releváns azonban
a kérdés abban az esetben, ha azt vizsgáljuk meg, hogy a megyei jogú városok
miért is kapnak ilyen címet. A lakosságszám egy szempont, de nem szabad el -
felejteni a célzatot, amelyre létrehozták őket. Ugyancsak kiemelendő, hogy a
pályázó városok 99%-ban rendelkeznek mindazon feltétellel, amelyek ahhoz
szükségesek – a törvényben meghatározottaknak megfelelően –, hogy esetle -
ge sen elláthassák a megyei önkormányzat által kötelező feladatként előírt
köz szolgáltatásokat. 

„Itt minden város, mind a 20 város, amit javaslatba hoztunk, természetesen
nemcsak az 50 ezer lakosnak felel meg, hanem mindegyiknek van kórháza – ez
minimumfeltétel –, mindegyiknek van középiskolája, mindegyikek van művelő -
dési otthona vagy háza, mindegyiknek van könyvtára és így tovább. Az alapvető
középfokú intézményhálózattal tökéletesen ellátott saját és vonzáskörzete tekin -
tetében. Ez ténykérdés.”16 A megyei jogú városokat illetően a második legje -
lentősebb kérdés az volt, hogy milyen formában lesznek képesek ezek a vá-
rosok együttműködni a megyei önkormányzatokkal. Mindenképpen elkerü -
len dő egy esetleges versenyhelyzet a megyei jogú város és a megyei önkor -
mányzat között. Nem szabad, hogy az egyes intézmények és feladatkörök el -
határolása vitát generáljon a két önkormányzat között. A probléma megoldá-
sának a jelenleg is működő egyeztető bizottság intézményének bevezetése mu -
tatkozott.17

15 Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság 1990. november 26-án
tartott ülésének jegyzőkönyve, Wekler Ferenc felszólalása. 22.o.

16 Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság 1990. november 26-án
tartott ülésének jegyzőkönyve, Kara Pál felszólalása. 92–93. o.

17 A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat és Győr Megyei Jogú Városi önkormányzat bi -
zottságának működéséről, hatékonyságáról a tavaly, Győrben megrendezett „A középszintű
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Ugyancsak nagyon fontos megjegyezni, hogy a határozati javaslat indoko -
lásában három olyan javaslatot is említ a Belügyminisztérium, amelyek a me -
gyéket védik.

• nem igényelhető feladataik ellátásához bármiféle támogatás csak a cím
alapján,

• a Parlamentnek kell felhívnia figyelmet a megfelelő együttműködésre a
megye és a megyei jogú között,

• nem lenne szerencsés, hogy a megyei jogú város felmondaná a korábban
kötött egyezményeket, szerződéseket a településekkel, amelyek a kisebb
települések működését szolgálják.18

Kóródi Mária az SZDSZ képviseletében élesen bírálta a határozati javas -
latot, tekintettel arra, hogy elhamarkodottnak, összecsapottnak, és átgondo -
latlannak tartja a gyors döntést az ügyben. Kritikáját a megyei jogú városok
és a megyék feladatainak megszervezésének nehézségeiben, veszélyeire ala -
pozta. Egymásnak ellentmondó dolognak tartja a két rendszer bevezetését.
Elfogadható, hogy a megyei jogú város ellátja a saját területén a középfokú
feladatokat, és úgyszintén a megye is így jár el, de a fő kérdés úgy hangzik,
hogy vajon hol vannak a megye intézményei, melyekkel a feladatait el tudja
látni? A válasz, hogy a legtöbb a megye székhelyvárosában, azaz megyei jogú
városban van. Az SZDSZ képviselői szerint ez okozhat némi problémát a fel -
adatok megosztásának során. Egyértelmű megoldás – az SZDSZ szerint – eb -
ben a helyzetben egy taxatív szempontrendszer kialakítása lenne. 

Az MDF képviselői, mint Tóth Tihamér és Illésy István, valamint az MSZP
képviselőinek véleménye szerint a döntést halasztgatni nem szabad, és nem is
lehet. Meg kell bízni a szakértői gárdában, mely egy szigorú szempontrend -
szert felállítva, komoly vizsgálatot követő jellemzés készítése után döntött a
megyei jogú várossá nyilvánítható pályázatot benyújtott városok „sorsáról”.
Illésy szerint két lehetőségük van: 

• felállítják a rendszert, és később alakítják át, 
• vagy hagyják (kipróbáljuk működését), és később folytatják a gyakorlat

értékelése után.19

A kormánypárt szerint a jobbik lehetőség egyértelműen az első lehet.
Összefoglalva a vitát, a szavazás során három lehetőség, mint megoldási ja -

vaslat merült fel a megyei jogú városokat illetően. 

• a szempontrendszer kialakítása,
• a javaslat „csont nélküli” elfogadása, és 
• a halasztása. 

önkormányzás továbbfejlesztése, különös tekintettel a nagymegyés koncepcióra. A középszintű
területfejlesztés irányai” című konferencián számolt be dr. Lipovits Szilárd, a Győr Megyei Jogú
Város jegyzője. Előadásában kifejtette, hogy az együttműködés megvalósul a megye és város
között, azonban hiba lenne csak és kizárólag az egyeztető bizottságot az együttműködés „kul -
csa ként”nevezni.

18 A Belügyminisztérium 858. számú határozati javaslata egyes városok megyei jogú várossá nyil -
vánításáról. 3. o.

19 Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság 1990. november 26-án tar -
tott ülésének jegyzőkönyve, Illésy István felszólalása. 80. o.
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A vita végeredménye a Belügyminisztérium által beterjesztett határozati
javaslat változtatások nélküli elfogadása lett.

A megyei jogú városok címe valójában nem hasonlítható a korábbi, törté -
nelmi, kiemelt városi jogállások bármely formájához. Ennek legfőbb oka az,
hogy mind a törvényhatósági városok, mind a tanácsrendszer megyei városai
államigazgatási hatáskörök ellátásában is jelentős többletjogosítványokkal
bírtak.20 Az önkormányzati törvény államigazgatási, hatósági ügyekben felha -
talmazást nyilvánvalóan nem adhat, és nem is ad. A jelenleg is hatályos tör -
vényi rendelkezéseknek megfelelően a megyei jogú városok átvehetik a terü -
leti önkormányzatok feladat- és hatásköreit. Ez nem jelenthet alá-, föléren -
deltséget a megyei jogú város és egyéb települési önkormányzatok között, stá -
tusuk változatlan marad.

4. Összegzés

A tanulmány célja a rendszerváltás korabeli Országgyűlés törvényalkotó mun-
kájába való bepillantás volt az Önkormányzati törvény egy-egy részkérdését
illetően. Egyértelmű, hogy az általam kiemelt két téma csak egy egész kis ré -
szét jelentette a születendő új törvény megoldandó problémáinak. A kutatási
témám szempontjából nagyon tanulságos volt olvasni a különböző pártok ér -
velését az egyes közigazgatási, önkormányzati szintek, mint „opciók” mellett
és ellen. A konszenzus kitolódásának elsődleges oka az érdekellentét igen erős
léte volt a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt között. Annak érdeké -
ben, hogy a konszenzus és az új – és hangsúlyozandó –, halaszthatatlan, ön -
kormányzati rendszerről szóló törvény megszülessen, a korábban említett
kompromisszumot meg kellett kötni. Véleményem szerint, összességében el -
mondható, hogy 1990-ben kialakult az önkormányzatok majdnem végleges
szervezete, és a tervezett reformok egy hatékonyan működő önkormányzati
rendszer előképét vetítették elénk. Akkor még. 

20 A megyei jogú város. In: Az önkormányzati rendszer magyarázata (szerk: Verebélyi Imre).
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1999. 243. o.
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A felelős társaságirányítás 
Magyarországon

AUER ÁDÁM
Beosztás: PhD-hallgató, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1. Bevezetés

A XX. század folyamán végbement különböző intenzitású pénzügyi, gazda -
sá gi regressziók a társasági jogot is jelentősen befolyásolták, ennek egyik kö -
vetkezményeként az 1990-es évek elején megjelent a felelős társaságirá nyítás,
corporate governance jogi követelménye. A közvetlen kiváltó okai a világszerte
bekövetkezett pénzügyi válságok és vállalati botrányok voltak, amelyekre az
államnak, a jogalkotónak adekvát választ kellett adnia. Kér désként merül fel,
hol van az a határ, ahol a jognak mint eszközek be kell avatkoznia a gazdasági
szereplők életébe.

A corporate governance kérdése több irányból vizsgálandó. Ha Magyaror -
szág szempontjából nézzük, akkor a kiindulási pont a nemzetközi szabályozás.
Nemzetközi szinten több szervezet tett közzé a felelős vállalatirányítást elő-
segítő ajánlásokat, amelyek a jog szempontjából két külön, de egymást erősítő
okból nem eredményezik a kikényszeríthetőséget. Egyrészt ezek a nemzetközi
szervezetek a norma betartásának ellenőrzése során nem alkalmazhatnak hát -
rányos jogkövetkezményeket; másrészt a corporate governance-re vonatkozó
szabályok többnyire soft law formában jönnek létre. A nemzetközi szervezetek
alatti szinten helyezkednek el az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó és
közvetlenül hatályos normái. A közösségi joganyag jellemzője, hogy nem ír elő
egységes vállalatirányítási szabályokat, hanem annak egyes szegmenseire vo -
natkozó rendelkezéseket tesz közzé. Ezek a szabályok egy része már jogilag
kikényszeríthető formát ölt, így irányelv rendelkezik többek között az egyes
részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban.

A tagállamok szempontjából véleményem szerint három területe van a fe -
lelős vállalatirányításnak: a tőzsdén jegyzett, nyilvánosan működő társaságok,
a tőzsdén nem jegyzett, nyilvánosan működő társaságok, valamint az állami-
önkormányzati vállalatok. Ezek részterülete a bankszféra, amelyre speciális
előírások vonatkoznak. 

A jognak ebben a rendszerben kell reagálnia korunk kihívásaira, ebben a rend-
szerben kell megtalálnia az alkalmas eszközt a kívánt célok elérésére. A tanul -
mány első felében a corporate governance rendszerét vázolom fel, majd a tőzsdén
jegyzett, nyilvánosan működő gazdasági társaságokra irányadó ma gyar jog -
anya got vizsgálom jogszabálytani szempontból.

2. A felelős társaságirányítás fogalma

A corporate governance, vállalati kormányzás, felelős vállalatirányítás a tár -
sasági jog rendszerében nem elkülönülten, hanem több témakört érintve je -
lenik meg. Az egyes szervezetek, amelyek a definíció szabatos meghatározá-
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sára törekednek, sokszor eltérő tartalommal használják a corporate governance
kifejezést.

A párizsi székhelyű OECD volt az első olyan nemzetközi szervezet, amely
1999-ben nyilvánosságra hozta a felelős vállalatirányításhoz kapcsolódó irány-
elveit.1 Az irányelv szerint a corporate governance az igazgatóság, a tulajdo -
nosok és egyéb érdekeltek közötti viszonyok összessége.2 A vállalatirányítás
emellett meghatározza azt a folyamatot, amely a társaság célkitűzéseit rög-
zíti, ahogyan az eszközöket a cél elérése érdekében a társaság rendelkezésére
bocsátják, és ahogyan a teljesítmény ellenőrzését megszervezik. A megfelelő
vállalatirányítási struktúra végső soron ösztönzést ad az igazgatóság számá -
ra, hogy a társaság és a részvényesek érdekeivel egyező célokat kövessen.3

Az OECD-kiadvány alapján jelent meg a Bank for International Settlements
(BIS), a Basel Committee on Banking Supervision bankokra vonatkozó corpo rate
governance ajánlásait tartalmazó kiadványa.4 Ebben a dokumentumban nincs
eltérés az OECD általi fogalomhoz képest. A BIS által kimunkált, a bank -
szektorra vonatkozó ajánlásokat elfogadta, és irányadónak tekinti a Világ bank,
az International Monetary Fund (IMF) valamint a Financial Stability Forum is.5

Az OECD-kódex és a nemzetközi szervezetek ajánlásai több területet fognak
át, lényegében számos állam ezek alapján alkalmazza a corporate governance
szabályait. A corporate governance területei: az általános vállalatirányítási ke -
retrendszer, a részvényesek jogait és a tulajdonosi joggyakorlás, a részvé nye sek
érdekérvényesítési lehetőségei, a részvényesek egyenlő és méltányos kezelése,
egyéb érdekeltek szerepe, a közzététel és az átláthatóság, a vezető testületek fel -
adatai, a feladatmegosztás az igazgatóság és a vállalatvezetés között az igaz -
gatóság összetételének meghatározását (független igazgatósági tagok szerepe),
belső kontrollmechanizmusok rendszerének irányítása és mű ködtetése.6

3. A felelős társaságirányítás uniós koncepciója

A nemzetközi szervezetek mellett regionális szinten is fontos a vállalatirá -
nyítási stratégia összefogása. Ilyen összehangolási folyamat figyelhető meg az
Európai Unióban, amely az ezredforduló óta foglalkozik jogalkotási szinten a
felelős vállalatirányítás témakörével.

1 Az OECD először 2004-ben bírálta felül a kódexet, 2006-ban közzé tette az egyes irányelvek
alkalmazásának gyakorlatát, valamint 2009-ben tanulmányt tett közzé a gazdasági válság ta -
nulságairól a corporate governance tekintetében.

2 OECD: OECD-Grundsätze der Corporate Governance. Neufassung, 2004. 13. o. http://www.oecd.
org/document/48/0,3343,en_2649_34813_42192368_1_1_1_1,00.html (2011.01.25.).

3 Uo. 16–17. o., Czajlik István–Szombati Anikó: Kereskedelmi bankok vállalatirányítási gyakor -
lata. In: Jelentés a pénzügyi  stabilitásról MNB, 2004. június. 117. o.

4 Frankóné Alpár Andrea: Governance a jegybankokban. In: Hitelintézeti Szemle 2007/1. sz. 44. o.
A Bázeli Bankbizottság két ajánlást fogadott el: Framework for internal control systems in
banking organisations 1998., Enchancing corporate governance in banking organisations 1999.
A két kiadvány a bankrendszerre fókuszálva vizsgálja a vállalatirányítás kérdéseit.

5 IMF, World Bank: International Standards: Strengthening Surveillance, Domestic Institutions,
and International Markets. 2003. http://www.imf.org/external/np/pdr/sac/2003/030503.pdf (2011.
01.25.)

6 OECD: i. m. 1–2. o., Czajlik–Szombati: i. m. 121. o. Vö. Mohai György: Felelős vállalatirányítás –
divat vagy a piacok megmentője. In: BÉT elemzések 2003. 1. o. http://www.bet.hu/topmenu/be -
fektetok/elemzesek/elemzesek.html?query=corporate%20governance.
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Az Európai Unió vállalatirányítási szabályozásának három forrása van. Az
első a tagállami jogalkotás, amely létrejöttét tekintve megelőzte az Unióét. A
tagállamok közül elsőként Spanyolország, Németország, majd később Francia-
ország és Olaszország alkotott olyan jogszabályokat, amelyek bár az önkéntes -
ség elve alapján, de érintették a felelős vállalatirányítás kérdését.7 A második
forrás az Amerikai Egyesült Államok által elfogadott Sarbanes-Oxley Act, az -
az a Részvénytársaságok Számviteli Reformjáról és a Befektetők Védelméről
szóló 2002. évi törvény.8 A harmadik kiváltó ok az Európai Unión belül is
kirobbant vállalati botrányok voltak.9 A három ok együttesen járult hozzá ah -
hoz, hogy az Unió elgondolkodjon azon, milyen eszközökkel, milyen formában
reagál a vállalatirányítás aktuális problémáira: ennek érdekében 2001-ben
szakértői testületet állított fel, High Level Group of Company Law néven.

A High Level Group of Company Law 2002-ben nyújtotta be záró jelentését.
Ebben a szakértői csoport azt kezdeményezte, hogy egységesítsék a közös ér -
tékpiaci viszonyokat, vállalatirányítási szabályokat, pénzügyi szolgáltatáso -
kat, mert a közösség tagállamainak jogalkotása nagymértékben eltér egymás -
tól.10 A szakértők azonban nem irányelvi szabályozásra, hanem arra tettek
javaslatot, hogy alapelvek és nem kötelező erejű szabályok alkotásával ösztö -
nözzék arra a tagállamokat, hogy egymás jogalkotási technikáit közelítsék.11

Az Unió 2003-ban hirdette meg a jelentésen alapuló akciótervét.12

Az Akcióterv célja a felelős társaságirányítással kapcsolatos uniós politika
közös nevezőre hozása volt, amely jogalkotási szempontból az irányelveken és az
ajánlásokon keresztüli szabályozást tartotta alkalmasnak.13 Az Európai Unió
véleményem szerint eddig két irányban kísérelt meg lépéseket tenni a corporate
governance megvalósítása felé: – közvetlenül – a társasági jogi nor mák köze -
lítésével és – közvetve – a szupranacionális formák szervezeti elő írásaival.

3.1. A társasági jogi normák közelítése

A kategória részei a corporate governance tárgykörébe tartozó jogszabályok,
amely több alpontra bontható aszerint, hogy az EU milyen jogforrásban sza -
bályozta az adott területet. Az Unió joganyagát áttekintve megállapítható,
hogy a corporate governance szabályozása jogforrási szempontból folyama -
tosan változott: például a kezdeti ajánlásokat felváltották az irányelvek, így
véleményem szerint indokolt a corporate governance-t érintő jogszabályokat
jogforrások szerinti csoportosítani.

7 Kecskés András: Befektetővédelmi reformok az Egyesült Államokban és Európában. In: Magyar
Jog 5/2009. sz. 304. o.

8 Uo. 298. o.
9 Franciaországban a Vivendi Universal, Nagy-Britanniában a Marconi, német Deutsche Tele -

kom tartozási botránya. Kecskés: i. m. 304. o.
10 High Level Group: Moderne gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen in Europa. 2002. 21.

o. http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_de.htm#background (2011.01.25.)
11 Kecskés: i. m. 304. p
12 Modernisierung des Gesellschaftsrechts und Verbesserung der Corporate Governance in der

Europäischen Union – Aktionsplan Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Brüs -
sel, 2003. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0284:FIN:DE:PDF
(2011.01.25.)

13 Uo. 4–11. o.
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A közösség a Bizottság 1725/2003/EK rendeletével fogadta el egyes számvi -
teli elvek nemzetközi alkalmazását, amelynek indoka az volt, hogy a nagy -
méretű vállalati botrányok elsősorban ehhez a területhez kapcsolódtak.14

Az Európai Parlament és Tanács 2007/36/EK irányelve rendelkezik az egyes
részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban.15 Az irány -
elv a corporate governance tárgykörén belül a részvényesi joggyakorlás egyes
aspektusaival, különösen a határon átnyúló szavazás problémájával foglalko -
zik. Az irányelv legfontosabb cikkei a közgyűlésen való elektronikus részvé -
tellel, valamint a képviselő útján történő szavazással kapcsolatban állapíta -
nak meg szabályokat. Az elektronikus részvétel akadályainak lebontására az
irányelv három eszköz alkalmazását teszi lehetővé: a közgyűlés valós idejű
közvetítését, a valós idejű kétirányú kapcsolattartást, a közgyűlés előtt vagy
annak során a szavazatok leadására alkalmazott olyan mechanizmust, amely
révén nincs szükség a közgyűlésen személyesen jelen lévő képviselő kijelö -
lésére.16 A képviselő útján történő szavazásnál alapvető követelmény, hogy a
tagállamok helyezzenek hatályon kívül minden olyan jogszabályt, amely kor -
látozza vagy a társaság számára lehetővé teszi, hogy korlátozzák valamely
személy képviselőként történő kijelölését.17 Az irányelv rendelkezéseinek a
tagállamok 2009. augusztus 3-ig kellett, hogy megfeleljenek.

A részvényesi jogok szempontjából jelentős az Európai Parlament és a Ta -
nács 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról, amely ugyan speciális
területen, de mindenképp a hatékony részvényesi joggyakorlást segíti elő.

Az Európai Bizottság 2004. október 15-i 2004/706/EK határozata az európai
vállalatirányítási fórum létrehozását, a nemzeti jogalkotás közelítését tűzte ki
célul. Vállalatirányítási fórum néven szakértői csoport létesült, amely egy -
részt a nemzeti jogalkotást közelíti, másrészt a Bizottság részére stratégiai
tanácsokat ad szakpolitikai kérdésekben.18 A fórum legfeljebb tizennyolc tagú,
amely tagoknak a vállalatirányítási tapasztalata és szakértelme közösségi
szinten széles körű elismerést élvez. A fórum tagjait a bizottság nevezi ki, há -
rom évre.19 A fórumnak évente jelentést kell benyújtania a Bizottságnak.20

Az ajánlások szintje a felelős vállalatirányítás egy másik aspektusához, a
társaság szervezeti felépítéséhez kapcsolódik. Az Európai Bizottság Ajánlása
(2004. december 14.) egy megfelelő rendszer előmozdításáról a jegyzett társa -
ságok igazgatóinak díjazásához (2004/913/EK), amely ezen javadalmak közzé -
tételét írja elő. Az Európai Bizottság Ajánlása (2005. február 15.) a jegyzett
14 Összhangban az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel. Ezzel összefüggés -

ben: az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról rendel -
kezik az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve.

15 Ide tartozik tágabb értelemben a 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az ér -
tékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról köz -
zéteendő információkról, a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, amely a sza -
bályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó
átláthatósági követelményekről szól. Utóbbi irányelv minimumszabályok megalkotását teszi
indokolttá, a részvényesi jogok zavartalan és hatékony gyakorlásának céljából.

16 2007/36/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi
jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban.  8. cikk (1) bek.

17 2007/36/EK Irányelv 10. cikk. (1) bek. kivéve a jogképessége vonatkozó előírásokat.
18 Az Európai Bizottság 2004/706/EK (2004. október 15.) határozata az európai vállalatirányítási

fórum létrehozásáról. 1–2.cikk.
19 Uo. 3. cikk.
20 Uo. 7. cikk.
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társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelőbizottsági tagjai szere -
péről és az igazgatóság (felügyelőbizottság) által létrehozott bizottságokról
(2005/162/EK) pedig konkrét javaslatokat fogalmaz meg az igazgatósági/
igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági tagok függetlenségéről. 

Az Európai Unió tehát az elkülönülő részterületeket különböző jogforrások -
kal közelíti, végső soron nincs egységes nézőpont. A majdani közösségi jog -
szabály előfutárának tekinthető a Fórum megalapítása.

3.2. Irányítási modellek és a Societas Europea

A szervezeti felépítésre irányadó rendelkezések egységesítési törekvése vi -
szonylag korán, már 1972-ben megjelent, ugyanis ekkor került a Tanács elé a
részvénytársaságok szervezetének és irányításának harmonizálásáról szóló,
ún. struktúra-irányelv tervezete.21 A tervezettel kapcsolatban nézeteltérés
ala kult ki az irányítási modellekkel kapcsolatban.22 Az Európai Unió tagálla -
mainak társasági jogában két irányítási modell alakult ki: a dualista – azaz
kétszintű irányítás –, valamint a monista – egységes – irányítás.

A dualista rendszerrel szinonim kifejezés a nem egységes vagy kétszintű
rendszer, ennek eltérő használata nem takar tartalmi különbséget: az elvi
alap, hogy az irányító/operatív/ügyvezető szerv (Leitungsorgan; igazgatóság)
és a felügyeleti/ellenőrző szerv (Aufsichtsorgan; felügyelőbizottság) szétválik.23

A rendszerben koncentráltabb a részvényesi struktúra, és gyengébb az igaz -
gatók szerepe, a feladat- és jogkörök megosztásával, ahol a részvényesek köz -
vetlenül is érdekeltek a társaság eredményes irányításában.24 A duális szisz -
téma dominál Németországban, Ausztriában és Hollandiában.25

A monista, vagy egységes, egyszintű rendszer az ügyvezetést és az ellenőr -
zést egy szerven belül (Verwaltungsorgan, igazgatótanács) valósítja meg, amely
szervnek ügyvezetést ellátó és ellenőrzést végző, egymástól független tagjai
vannak.26 Ezt a struktúrát szétszórt részvényesi struktúra jellemzi, ahol a
tulajdonosi minőség kerül előtérbe, azaz a részvényes érdeke kizárólag a va -
gyoni gyarapodás, így ellenpólusként erős igazgatók irányítják a társaságot.27

Ez a rendszer dominál Angliában, Franciaországban és Olaszországban.28

A szupranacionális társasági formákban, a téma szempontjából elsősorban
az Európai Részvénytársaságban, testesül meg az Unió törekvéseinek másik
iránya. A Societas Europaea, az Európai Részvénytársaság részvénytársasági
formában létesített sui generis, szupranacionális társasági forma, amelynek

21 Papp Tekla: Az Európai Unió társasági jogi normái. Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár, Szeged,
2005. 11. o. Az irányelv ezen alpont alatti tárgyalása azért fontos, mert bár nem került elfoga -
dásra, de tekintettel arra, hogy 1972 óta több ízben átdolgozták, jelzi azt, hogy a kérdés eldön -
tése napirenden van.

22 Uo.
23 Administrative board-supervisory board Papp Tekla: Corporate govenance – társaságirányítási

rendszerek. In: Acta Conventus de Iure Civili X., 2009. 187–188. o.
24 Angyal Ádám: Vállalati kormányzás, corporate governance. Aula, Budapest, 2001. 207. o, 216. o

Vö. Papp: i. m. 2009. 190. o.
25 Papp: i. m. 2009. 186–187. o.
26 Management board Papp: i. m. 188. o.
27 Angyal: i. m. 216. o. Vö. Papp: i. m. 2009. 190. o.
28 Papp Tekla: i. m. 2009. 186–187. o.
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alaptőkéje a tőzsdén forgalmazható részvényekből áll.29 Az SE jogi személy,
szabályozása háromszintű: elsődlegesen az Európai Részvénytársaság alap -
szabályáról szóló 2157/2001/EK tanácsi rendelet szabályait kell alkalmazni,
kiegészítve a munkavállalói részvételről szóló 2001/86/EK irányelvvel; másod -
sorban az uniós joganyag szerint elfogadott nemzeti joganyag irányadó: Ma -
gyarországon a 2004. évi XLV. tv.; harmadsorban pedig a székhely szerinti
nemzeti jog részvénytársaságokra vonatkozó előírásai és a törvényi szabályo -
zás létesítő okirattal kapcsolatos rendelkezései irányadóak.30 Az SE-t a rende -
let értelmében valamennyi tagállamban úgy kell tekinteni, mintha a szék he -
lye szerinti tagállam jogával összhangban alapított részvénytársaság lenne.31

Az SE szervezeti felépítésénél az alapítók eldönthetik, hogy a monista vagy a
dualista irányítási rendszert választják. A SE rendelet preambulumában meg -
jelenik annak deklarálása, hogy az SE-t eredményesen kell igazgatni, és meg -
felelően kell felügyelni. A rendelet rögzíti, hogy az Unióban jelenleg két irá nyítási
rendszer működik, és az SE ezek közül választhat; mindösszesen egyet len kö -
vetelményt fogalmaz meg ezzel kapcsolatban: egyértelműen meg kell ha tározni
az irányításért és a felügyeletért felelős személyek elkülönült felelősségi körét.32

A rendelet a III. cím alatt szabályozza az SE szervezeti felépítését. Az SE
szervei: a részvényesek közgyűlése, valamint a monista rendszerben: egy ügy -
viteli szerv, a dualista rendszerben: egy felügyeleti szerv és egy irányító
szerv.33 Az SE esetén a rendelet meghatározza az egyes irányítási rendszerek
alapkövetelményeit, lehetőséget biztosítva arra, hogy a tagállamok bizonyos
pontokon saját szabályokat alkossanak. A szupranacionális európai részvény -
társaság koncepciója alkalmas arra, hogy bár formailag egységes társaságok
létrejöttével könnyebben valósuljon meg az EU-n belül a határon átnyúló
társaságok alapítása, a tagállami hatáskörbe tartozó kérdések szabályozási
lehetőségével azonban megmaradnak a tagállamok társasági jogi sajátossá -
gai. Az uniós jog a szervezeti felépítést illetően azonos szabályokat ír elő, azon -
ban az adott társaság alapszabálya dönt, hogy melyik irányítási rendszert
alkalmazza. A rendelet véleményem szerint hatékony lehetőséget biztosított
arra, hogy a tagállamok megfelelően alakítsák ki az SE irányítási rendszerét.34

Az Európai Unión belüli két rendszer kibékíthetetlenségét ezzel azonban az
SE nem oldotta meg.35 Az Európai Unió társasági formát érintő egységesítési

29 Továbbiakban: SE. Farkas–Jenovai–Nótári–Papp (szerk.): Társasági jog. Lectum, Szeged, 2009.
525. o.

30 Papp (szerk.): 525. o. A tagállami jogszabályok alkalmazása a rendelet preambuluma alapján
azért is indokolt, mert az európai részvénytársaság statútumáról szóló rendelet 1970-ben be -
nyújtott első javaslata óta, a tagállami jogszabályok közelítése már oly mértékben megvalósult,
hogy az  SE működéséhez nincs szükség egységes uniós jogszabályokra, hanem elegendő utalni
a társaság székhelye szerinti tagállam részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályára. A Ta -
nács 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság statútumáról. Preambulum (9) pont.
A dolgozói participáció kérdését a fent említett irányelv alapján létrejött szabályok alkotják,
amelyek a szervezeti felépítést kis részben befolyásolják, de a corporate governance tárgykörén
részben kívül esnek.

31 2157/2001/EK rendelet 10. cikk
32 2157/2001/EK rendelet Preambulum (14) pont.
33 2157/2001/EK rendelet 38.cikk
34 Például a német társasági jogba így alternatívaként szabályozásra került az egységes irányítási

rendszer. §§ 20-49 Gesetz zur Einführung der Europäisches Gesellschaft (SEEG) vom 22.
Dezember 2004

35 Papp: i. m. 2009. 188. o.
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törekvésénél véleményem szerint a rendeletből kitűnik két momentum, amely
az európai társasági formák jogi szabályozásának esendőségét jellemzi.36 A
rendelet két ponton, a szövegben bár megjelenő, de véleményem szerint nem
elegendően hangsúlyos helyeken, saját jogalkotási technikáját jellemzi. A 39.
cikk (5), valamint a 43. cikk (4) alapján, amennyiben az egységes/nem egy -
séges irányítási rendszerrel kapcsolatban a tagállam területén székhellyel ren -
delkező részvénytársaságokkal kapcsolatban nincs rendelkezés, a tagállam
megfelelő intézkedéseket fogadhat el az európai részvénytársaságra. Ezen ren-
delkezés alkalmazására a német példa kitűnő. A német részvénytársaságok -
kal kapcsolatban az egységes irányítási rendszerre vonatkozóan nincs ren -
delkezés, ezért a rendelet alapján lehetőség van arra, hogy ezt az SE-vel kap -
csolatban a német jogalkotó szabályozza.37 Az unió tehát tiszteletben tartja az
egyes tagállamok hagyományait, de az egységesítés céljával itt lehetőséget
biz tosít új irányítási rendszer bevezetésére.

A másik ilyen momentum a 39. cikk (2) bekezdésében, valamint a 43. cikk (1)
bekezdésében található, melyek szerint az irányító szerv tagjait a nem egy -
séges irányítási rendszerben a közgyűlés is kinevezheti, valamint az egységes
irányítási rendszerben a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy egy vagy több
ügyvezető igazgató felelős a folyó ügyek irányításáért. Ezekben az esetekben
ugyanolyan feltételek szerint van erre lehetőség, mint amely az adott tagál -
lam területén székhellyel rendelkező részvénytársaságokra vonatkoznak.

A rendelet így nem állapít meg szigorúbb szabályokat a tagállami társasági
szabályozásnál. Ebből következően, a kétségkívül meglévő közös európai rész -
vénytársasági szabályok alapján, túl azon, hogy tagállami nyrt-nek minősül -
nek, a tagállami szabályozás ilyen mértékű hatásával, azonos társasági for -
mában jönnek létre; olyan társaságok: amelyek Societas Europaea név „alatt”
az uniós jog és a tagállami jog sajátos alkalmazásával nem uniós, hanem je -
lentős kérdésekben tagállami jellemzőkkel bírnak.

4. A felelős társaságirányítás Magyarországon

A továbbiakban a horizontális szféra egyik területét: a tőzsdén jegyzett nyil -
vánosan működő gazdasági társaságokra irányadó magyar joganyagot vizs -
gálom. A corporate governance hatályos joganyagának jogszabályi alapja a Gt.
312. §-a, amely szerint ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Érték -
tőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a
számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a fe -
lelős társaságirányítási jelentést.38 Ebben a jelentésben az igazgatóság/igaz -
gatótanács összefoglalja a részvénytársaság előző üzleti évében követett fele -
lős vállalatirányítási gyakorlatát, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérések -
36 Tágabb értelemben magára az uniós jogalkotásra is jellemző lehet.
37 Az egységes irányítási rendszer a SEEG §§ 20–49-okban került szabályozásra.
38 Gt. 312. § (1) bek. Ezzel összefüggésben iktatta be a 2009. évi CXXI. tv., hogy a szabályozott

piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a honlapján évente, az éves rendes
közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzé kell tegye az igazgatóság vagy igazgatótanács, va -
lamint ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagok -
nak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és
jogcím szerint részletezve. A részvénytársaságnak biztosítania kell az adatoknak a honlapon
való folyamatos elérését. Gt. 312/A. §.
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kel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlá -
sait. Ezt a jelentést a részvénytársaság honlapján kell közzé tenni.

A BÉT először 2004-ben hozta nyilvánosságra a felelős vállalatirányítást érin-
tő ajánlásait, majd az első átfogó módosítás 2008. május 16-án lépett hatály -
ba.39 Az ajánlás bevezetője kimondja, hogy a dokumentumban foglaltakhoz
való igazodás ajánlott, de nem kötelező. Az FTA alapján a társaságoknak két -
féle módon kell nyilatkozniuk irányítási gyakorlatukról. A jelentés első ré szé -
ben átfogóan kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott válla lat -
irányításukról, kitérve az esetleges különleges körülmények ismertetésére.
Ezt követően kell nyilatkozni az FTA egyes pontjainak való megfelelésről, a
comply or explain elvnek megfelelően.40

Az FTA szabályozási technikája kétszintű. Első szinten ajánlásokat fogal maz
meg, amelyeket „A” betűvel jelöl, második szinten pedig javaslatokat tesz,
ezeket „J” betűvel jelöli. Az FTA a könnyebb megértés végett az egyes helye ken
magyarázatokat is tartalmaz az ott leírtaknak való megfelelés módjáról. Az
FTA két részből áll. Az első rész 4 fejezetében egy részletes áttekintés található
arról, hogy az ajánlás milyen kérdéskörökre terjed ki. A második rész mellék -
letekből áll, amelyben útmutató áll a cégek rendelkezésére, segítve a szöveges
értékelés elkészítését, ezek közül az első az ajánlásban foglaltak alkalmazását
méri fel.41 A felelős társaságirányítási jelentés második felében kell nyilatkozni
ezen ajánlásoknak és javaslatoknak való megfelelésről. Az ajánlások tekinte -
tében irányadó a comply or explain-elv, a javaslatoknál az FTA ezt nem követeli
meg, itt eldöntendő kérdések formájában kell a vállala toknak nyilatkozni.

Az FTA négy témakört érint: a részvényesek jogai és a részvényesekkel kap -
csolatos eljárásokat, az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság ha -
tásköreit, bizottságokat, az átláthatóságot és a nyilvánosságra hozatalt.

4.1. A BÉT felelős társaságirányítási ajánlásai

A jogszabálytan fő kérdése: a szabályalkotó miként tekint a szabály tárgyá -
ra; ennek megfelelően milyen mozgásteret enged a jogviszonyban részt vevő
jogalanyoknak.42 A társasági jogi jogviszonyok szabályozási módszerére a Gt.
9. § (1) bekezdése az irányadó, amely megfogalmazását tekintve nem minősít -
hető sem diszpozitívnak, sem kógensnek: a társasági törvény rendelkezéseitől
csak a Gt. adta lehetőség esetén lehet eltérni meghatározott irányba.43 A sza -
kasz részletes értelmezése a dolgozat tárgyát nem érinti, ugyanis álláspontom
szerint az FTA szabályozási módszerét az autonómia két szélsőértékéhez való
viszonylatban kell elemezni.44

39 Felelős Társaságirányítási Ajánlások, Budapesti Értéktőzsde Zrt., 2008. Továbbiakban: FTA. A
dokumentum elérhető a http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/tarsasagiranyitas/felelos_tars_ir.
html?pagenum=2 linken. (2011.01.26.)

40 FTA 6–7. p.
41 A többi melléklet tartalmaz egy tájékoztatót a szöveges értékelésről, egy igen szűkszavú foga -

lomtárat és egy mellékletet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó
szakaszairól.

42 Kisfaludi András: Társasági jog. Complex, Budapest, 2007. 65. o.
43 Farkas–Jenovai–Nótári–Papp (szerk.): i. m. 16. o., v. ö. Nochta Tibor: Társasági jog. Dialóg-

Campus, Budapest–Pécs, 2007. 94. o., Kisfaludi: i. m. 66–67. o.
44 A 9. § (1) bekezdéshez lásd: Papp (szerk.): i. m. 16–18. o.
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Az ajánlások és javaslatok a kógens szabályokkal – mint a magánautonómia
részbeni korlátaival45 – véleményem szerint nem kerülhetnek kapcsolatba.
Azokban a kérdésekben, amelyekben a feleknek teljes a magánautonómiájuk
– felhatalmazó magánjogi jogszabályok46 – a corporate governance norma-
mód szere csak kevés kérdést érinthet.

A szélső határok között azonban még további két distinkciót kell tenni, ame -
lyeket a jogirodalom összefoglalóan kötött tartalmú eltéréseknek nevez.47 A
Gt. szabályozási technikájában ez „ha a társasági szerződés eltérően nem ren -
delkezik”48 és „a társasági szerződés ettől eltérhet”49 terminológia jelzi. A tör -
vényi szabályozástól való eltérésnél vannak olyan szabályok, amelyek eseté -
ben az eltérés csak a törvényben szabályozott irányba történhet: ez azt jelenti,
hogy a törvény nem utalja a tagok autonómiájába a normák kialakítását, ha -
nem alternatív szabályokat nyújt az eltérés esetére. Erre példa az egységes és
kétszintű irányítás közötti választás lehetősége. Amennyiben a társaság nem
a dualista rendszert követi, lehetőség van a monista rendszer alkalmazására:
azonban az erre vonatkozó törvényi szabályokat kötelezően alkalmazni kell.50

A tagok a törvényi szabályozástól eltérhetnek pozitív és negatív irányba is. A
pozitív eltérés azt jelenti, hogy a tagok létrehozhatnak olyan alanyi jogo sultsá -
got, amelyet a törvény nem szabályoz; például kft. esetében az üzletrész a tár -
saság tagjaira szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok egy -
másnak elővásárlási jogot biztosíthatnak.51 A negatív irány azt jelenti, hogy a
törvény által biztosított alanyi jogot zárhatja ki vagy korlátozhatja a tagok aka -
rata; például az üzletrész harmadik személyre történő átruházása esetében,
ugyanis ekkor a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt –
ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kí vánt üzletrészre
elővásárlási jog illeti meg. Ezt a lehetőséget a társasági szer ződés kizárhatja
vagy korlátozhatja.52 A tagoknak ebben az esetben lehető ségük van eltérni, de
csak meghatározott irányba. A kötött tartalmú eltérés nek így különböző fokoza -
tai lehetnek abból a szempontból, hogy a társaság tagjai milyen fokú szabad -
sággal rendelkeznek. A következő problémakör: a felelős társaságirányítás
szabályai dogmatikai szempontból hova illeszthetők be ebbe a rendszerbe.

4.1.1. A jogszabályhelyek kapcsolata

Kérdéses, hogy a jogszabályhelyek kapcsolata szerint a felelős társaságirá -
nyítás normái önálló vagy önállótlan normaként illeszthetők be a társasági jog
szabályozási struktúrájába. Kisfaludi András önálló normaként illeszti be a
rendszerbe, mert ennél a technikánál „bizonyos rendelkezéseket nem kell fel -
tétlenül betartaniuk a feleknek, de az eltérés törvényességéhez az is szüksé-
45 Lábady Tamás: A magyar magánjog általános része. Dialóg-Campus, Budapest–Pécs, 1998.

201. o.
46 Szladits Károly. (főszerk.): A magyar magánjog I. Általános rész Személyi jog. Grill Károly,

Budapest, 1941. 134. o.
47 Kisfaludi: i. m. 67. o.
48 Pl.: Gt. 22. § (3), 319. § (1) „vagy a társasági szerződés másképp nem rendelkezik”.
49 Pl.: Gt. 93. § (3), 142. § (2).
50 Gt. 308. § (1). Kisfaludi: i. m. 67. o.
51 Gt. 123. § (1) Uo.
52 Gt. 123. § (2) Uo. 68. o.
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ges, hogy az eltérés tényét nyilvánosságra hozzák.”53 Álláspontom szerint ezt a
kérdést külön-külön kell vizsgálni a két normatípust illetően.

Az ajánlások jogszabálytani elemzését az FTA egyik ajánlásán keresztül
mutatom be. Az FTA szerint a közgyűlésen való részvétellel kapcsolatban a
társaság nem támaszthat olyan feltételeket, melyek bizonyos tulajdonosok
részvételének akadályozását célozzák.54 A közgyűlésen való részvétel a Gt.
214. §-ába foglalt joga a részvényesnek; jogait képviselő útján is gyakorol -
hatja, amelyre a Gt. kógens és mögöttes rendelkezéseket is előír.55 A közgyűlés
helyéről és a meghívóról a tagok rendelkeznek, itt a Gt. mögöttes szabályokat
nyújt.56 A legfőbb szerv ülésének speciális esetei is ide tartoznak: a konfe -
rencia-közgyűlés és a levélszavazás intézményei; amelyekkel kapcsolatban a
tagok autonómiája korlátozott.57 Az FTA ajánlásait a felek kötött tartalmú
eltérésére vonatkoznak és csak azokkal együtt értelmezhetők.

A javaslatok szintje a diszpozitív normákra vonatkozik. Jogszabálytanilag
ezek már minősíthetők önállónak, mert ezekről a Gt. nem rendelkezik. Ilyen
javaslat, hogy a közgyűlés elnökének személyét a közgyűlés még a napirendi
pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el.58

A jogszabályhelyek kapcsolatát illetően így a két szabálytípus eltérő kategó -
riába tartozik, az FTA rendelkezéseit nem lehet differenciálás nélkül önálló
normának minősíteni.

4.1.2. A jogkövetkezmény

A másik kapcsolódási pont a norma szerkezete szerinti besorolás, azaz a jog -
szabálytani megítélése a corporate governance rendelkezéseknek: ezzel kap cso -
latban a lex imperfecta problematikája kerül előtérbe. Vizsgálódásom kiin du -
lópontja Szladits Károly által hozott példa: „az 1885:VI. 10. § és gyám törvény 42.
§ szerint, ha a gyám- vagy gondnokrendelésnek esete áll elő, kö telesek a gyám -
ság vagy gondnokság alá helyezendőek rokonai vagy más vele közel viszonyban
álló egyének az esetet a gyámhatóságnak bejelenteni. Szank ciót a törvény nem
fűz hozzá, ám azért ez a szabály sincsen közvetett szankció nélkül; az efféle
kötelességmulasztó rokon vagy más egyén esetleg megbízha tat lanság címén a
gyámságból vagy gondnokságból kizárható, meghallgatása mellőzhető, vagy nyi -
latkozata figyelmen kívül hagyható (gyámt. 42., 43., 142., 276.).”59 Szladits véle -
ménye szerint ez nem lex imperfecta, mert van közvetett szankció, jogkö vetkez -
mény, ugyanis ha ilyen nem kapcsolódik a tényálláshoz, akkor ezek nem is jog -
szabályok, hanem jogi kötelezettség nélküli kívánalmak.60 Ez a felelős tár saságirá -
nyítási jelentéssel (FT) kapcsolatban álláspon tom szerint két irányban vizsgálható:
53 Kisfaludi: i. m. 68. o.
54 FTA 1.2.8.
55 Gt. 213. §.
56 Gt. 232. § (3) (5).
57 Gt. 239. § (2) (3), 240. §. V. ö. 304. § (4)–(6).
58 FTA 1.3.1.
59 Szladits: i. m. 143–144. o.
60 Uo. 144. Szladits ezzel elsősorban Szászy-Schwarz Gusztávot bírálta: Uo.: Ugyanis alapvetően

véleményük abban tért el, hogy Szászy-Schwarz a lex imperfecta esetében is jogi erőt tulajdonít
a normának. V. ö. Lábady: i. m. 189. o., Asztalos László: Polgári jogi alaptan. Akadémiai, Buda -
pest, 1987. 88–90. o.
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• az FT-jelentéssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az ajánlásoktól való
eltérés önmagában nem jogellenes, de a jelentés nyilvánosságra hoza -
talának elmulasztása a Gt. 312. §-ba ütközik.61 Közvetlen szankció tehát
nem kapcsolódik a normához, ilyen lehetne példának okáért a tőzsdei re -
gisztráció törlése. Az FT jelentés esetében azonban közvetett szankció vé-
leményem szerint mégis lehetséges, mert a közzétételi kötelezettség meg -
szegése lehetőséget biztosít a Ctv. alapján a törvényességi felügyeleti eljá -
rás lefolytatására: ugyanis ebben az esetben a társaság működése a Gt.
312. §-ba foglalt előírásokat sérti.62

• Az előbbi logikát követve a két normafajtának a jogkövetkezményeit vizs -
gálom.

1. Az ajánlások esetét egy példán keresztül szeretném megvilágítani. Az
FTA kimondja, hogy a társaság részvénystruktúrájában az „egy részvény
egy szavazat elvet” alkalmazza.63 Hipotézisem szerint a társaság az FT
jelentésében azt nyilatkozza, hogy ezt az elvet követi, de elhallgatja azt a
tényt, hogy a társaságban van különleges vétójogot biztosító részvény. A
későbbi tag így befektet a társaságba, és részvényesként az első közgyű -
lésen konstatálja, hogy a társaság részvénystruktúrája nem a nyilatkoza -
tának megfelelően épül fel.
A példát végigvezetve több ajánlással kapcsolatban is megfogalmazható
hasonló eset, amely a jogkövetkezményeket is involválja: a törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatásának ugyanolyan jogalappal helye lehet eb -
ben az esetben is.
Emellett a közgyűléssel kapcsolatos ajánlások esetén megnyílnak a ki -
sebb ségvédelmi eszközök alkalmazásának lehetőségei64, és adott esetben
a választottbírósági eljárás lefolytatására is sor kerülhet.65 Ezen közvetett
szankciók alkalmazására véleményem szerint a jogszabályi lehetőség
adott.
2. A javaslatok megítélése több problémát vet fel. A javaslatok önálló nor -
maként a felek autonómiáját érinti, az FTA alapján az ezektől való elté -
rést nem kell indokolni. A jogkövetkezmények szempontjából véleményem
szerint nem a magyarázat léte vagy hiánya eredményezi a „jogi erőt”, így
ha a társaság nyilatkozik róla, akkor ténylegesen is ugyanazok a jogkö -
vetkezmények alkalmazhatók mint az ajánlások esetében (lásd 1. pont).

61 V. ö.: Kisfaludi: i. m. 69. o.
62 Ctv. 74. § (1) d).
63 FTA 1.1.2.
64 Gt. 49. §.
65 1994. évi LXXI. tv. 3. § (1).
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5. Befejezés

A jogszabálytani elemzés után véleményem szerint a felelős társaságirá -
nyítás szabályozási módszere tekintetében a társasági jogi normák egy új ka -
raktere figyelhető meg, amely a későbbi gyakorlat során a társasági jog rend -
szerében több elvi tételt átalakítására is alkalmas lehet. A felelős társaság -
irányítás normái a magyar társasági jog rendszerében a közvetett jogkövet -
kezmények majdani alkalmazása révén véleményem szerint már nem lehet -
nek „jogi kötelezettség nélküli kívánalmak.”66

A téma magánjogi megítélése még korai szakaszban jár, így a társasági jog
ezen kihívásokra adott hathatós reakciója még várat magára. A 2000-es évek
elején megindult soft law rendszer kiépítése az évtized közepére alakult ki; a
társasági jogszabályokban a vállalati jelentések közzététele az évtized máso -
dik felében került sor. Meglátásom szerint a társasági jog lényegétől nem len -
ne idegen a nyilvánosan működő gazdasági társaságokra irányadó szabályok
árnyalása. A szabályozási tendencia utóbbi két évtizedben követett gyakorlata
alapján ez az irány egyaránt kimutatható a jogalkotásban és a jogalkalma-
zásban.

66 Szladits: i. m. 144. o.
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A kiskorúak védelme
az audiovizuális médiaszolgáltatásokban

a társszabályozás tükrében1

BAKOS ESZTER
SZTE ÁJTK Doktori Iskola
PhD ösztöndíjas hallgató

1. Bevezetés

1989-ben a Határok nélküli televíziózásról szóló irányelv először fektette le a
televíziós sugárzásra vonatkozó közös szabályokat, amely már ekkor kiemelte,
hogy a programok és a televíziós hirdetések szabályozását a kiskorúak testi,
lelki és erkölcsi fejlődésének védelmére tekintettel kell kialakítani. Ezt az
irány elvet egészítették ki a később elfogadott, a kiskorúak és az emberi mél -
tóság védelméről szóló közösségi ajánlások.2 Így született meg és lépett ha -
tályba 2007. december 19-én a tanulmány első részében elemzésre kerülő
Audio vizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv3 (Irányelv), amely kor -
szerű szabályokat fogalmaz meg a médiaszolgáltatások teljes körére azok gaz -
dasági és kulturális aspektusára figyelemmel. A szabályozás során egyszerre
érvényesül a versenybarát megközelítés és a magas szintű fogyasztóvédelem e
szolgáltatások egyre erősebb társadalmat befolyásoló hatása miatt. A közössé -
gi joganyag a kiskorúak védelme, mint közérdekű cél4 megvalósítása érdeké -
ben az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal szemben speciális elvárásokat is
megfogalmaz, amellyel teljesítette az Európai Parlament előírását: ,,minden
audiovizuális és információs szolgáltatás tartalmára vonatkozóan közösségi
szinten kell jogi eszközöket elfogadni, és emellett intézkedéseket hozni az ille-
gális tartalom terjesztésének megakadályozására, és védeni kell a kiskorúakat
a felnőtteknek szóló műsorokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől”5.

1 Az előadás és a tanulmány a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutató -
egyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt támoga -
tásával készült.

2 98/560/EC: Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competi-
tiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national
frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and hu-
man dignity.
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 20.) a kiskorúak és az emberi
méltóság védelméről és a válaszadás jogáról az európai audiovizuális és on-line információs szol-
gáltatási ipar versenyképességével összefüggésben. (Továbbiakban: 2006-os ajánlás.)

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU Irányelve (2010. március 10.) a tagállamok
audio vizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigaz -
gatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irány -
elv) (kodifikált változat).

4 Preambulum (12).
5 Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai audiovizuális és információs szol -

gáltatások iparának versenyképessége tekintetében a kiskorúak és az emberi méltóság vé -
delméről, valamint a válaszadás jogáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra tett ja -
vaslatról.
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Az Irányelv implementálása során a minimumszabályok kötelező átülteté -
sén túl a nemzeti hatóságok gondos elemzést követően szabadon dönthetnek
egyéb alternatív megoldások alkalmazásáról a részletes előírások kidolgozása
során. Élve ezzel a lehetőséggel az Egyesült Királyság a tanulmány második
részében bemutatott társzabályozás mellett döntött, felismerve, hogy a gyer -
mekvédelem és egyes szolgáltatások szabályozása során ez eredményesnek
bizonyulhat az állam és a hatóságok aktív szerepvállalása miatt.

2. Az Irányelv kiskorúak érdekében megfogalmazott rendelkezései

2.1. Az audiovizuális médiaszolgáltatások köre

Az Irányelv megalkotta az audiovizuális médiaszolgáltatatás fogalmát6, amely
többek között azon televíziós (linear) és lekérhető (non-linear)7 tömegkommu -
nikációs szolgáltatásokat foglalja magában, amelyeket a közvélemény széles
rétegeinek szánnak, és amelyek azt egyértelműen befolyásolják.8 Az Irányelv
a fogalmat kiterjeszti minden gazdasági tevékenységi formára és közszol -
gálati vállalkozásra, de a fogalom nem terjed ki a nem gazdasági jellegű te -
vékenységekre, és azokra sem, amelyek nem állnak versenyben a gazdasági
jellegű szolgáltatásokkal9. Továbbá nem tartoznak e kategóriába azon műso -
rok sem, amelyek elsődleges célja nem a műsorszolgáltatás, vagyis az online
játékok, a szerencsejáték-szolgáltatások és a keresőmotorok. Végül kiveszi az
Irányelv a hatálya alól a hírlapok, folyóiratok elektronikus változatait is.

Az audiovizuális kereskedelmi közlemény fogalmát az Irányelv 1. cikkének
h) pontja adja meg: ,,olyan hangos vagy néma képek, amelyek célja gazdasági
tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásá -
nak vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen ké pek
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljá ból
kísérnek egy műsorszámot, vagy szerepelnek abban. Az audiovizuális keres -
ke delmi közlemény formái közé tartozik többek között a televíziós reklám, és a
televíziós vásárlás, a támogatás, illetve a termékmegjelenítés.”

6 Az audiovizuális médiaszolgáltatás a Szerződés 56. és 57. cikkének értelmében vett olyan szol -
gáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges
célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés céljából a közönséghez történő
eljuttatása a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő
hálózaton keresztül. Az ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy az ezen cikk e) pontjában
meghatározott televíziós műsorszolgáltatás, vagy az ezen cikk g) pontjában meghatározott
lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás, és/vagy audiovizuális kereskedelmi közlemény.

7 Preambulum (27): A lineáris szolgáltatás magában foglalja az analóg és a digitális televíziót, az
élő strea-minget, a webtelevíziót és a közel igény szerinti lekérhető videót. A nem lineáris
szolgáltatás például a lekérhető videó.

8 Preambulum (21).
9 Preambulum (21) szerint ilyen például a magáncélú weboldal vagy a magánszemélyek által

hozzáférhetővé tett vagy terjesztett tartalom azonos érdeklődésű közösségen belül.
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2.2. A hagyományos és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokkal
szemben támasztott követelmények 

Az Irányelv a szabályozási hatálya alá vont területekre normatív, azaz tör -
vényben implementálandó és nem normatív, ösztönző előírásokat fogalmaz
meg.10

A hagyományos audiovizuális médiaszolgáltatás esetén az Irányelv a 27.
cikkében normatív jelleggel írja elő, hogy ,,a tagállamok megfelelő intézkedé -
seket hoznak annak biztosítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó műsorszol -
gáltatók által nyújtott televíziós adások ne tartalmazzanak olyan programo -
kat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi
fejlődését, különösen pornográfiát vagy indokolatlan erőszakot tartalmazó mű -
sorokat.”

Tehát a cikk (1) bekezdése azon műsorokra vonatkozik, amelyek súlyosan
károsíthatják a kiskorúak fejlődését. Ezt az előírást a cikk (2)–(3) bekezdése
kiterjeszti azon műsorokra is, amelyek valószínűleg károsíthatják a kiskorúak
fejlődését, kivéve, ha az adásidő megválasztásával vagy más technikai intéz -
ke déssel biztosítható, hogy az adáskörzetben a kiskorúak szokásos körülmé -
nyek között ne hallják vagy ne lássák az ilyen adásokat. Továbbá, abban az
esetben, ha az ilyen műsorok kódolatlan formában kerülnek sugárzásra, ak -
kor akusztikus figyelmeztetésnek kell előttük szerepelni vagy azonosításukat
teljes időtartamuk alatt egy vizuális jelképnek kell biztosítani. Azaz fel kell
hívni a nézők figyelmét a műsor tartalmának jellegére, vagy egy piktogramot
kell a műsor alatt láthatóvá tenni, amely arra utal.

A lekérhető (on-demand) audiovizuális médiaszolgáltatások területe ,,ma még
alakulóban van, sajátosságai nem egyértelműek és kiforrottak”11. Emiatt az
Irányelv tartózkodik a szigorú szabályozástól, de a kiskorúak védelme ezen a
téren is kiemelt figyelmet és prioritást élvez. Ennek megfelelően a 12. cikk a
tagállamok számára kötelezővé teszi megfelelő intézkedések meghozását, hogy
,,azok a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek súlyosan káro -
sít hatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly módon
legyenek elérhetők, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem láthatják
vagy hallhatják az ilyen lekérhető szolgáltatásokat.”

Tehát a nemzeti szabályozó hatóságokra van bízva, hogy milyen eszközökkel
valósítják meg az előírást. Maguk döntik el, mi számít súlyosan ártalmas ka -
tegóriának megkülönböztetve a közvetítés tilalma alatt álló jogellenes tartal -
maktól. A 2006-os ajánlás a tagállamok számára számos, a kiskorúak védel -
mét szolgáló lehetőséget kínál, mint a szűrőrendszer vagy jelölés alkalmazása
a gyermekek súlyosan károsító tartalmaktól történő ,,távoltartására”. Ugyan -
akkor a lekérhető szolgáltatásokban megjelenő egyéb tartalmak szabályozá -
sára a tagállam szabad kezet kap.”12

10 Gellén Klára: Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az
1996. évi I. törvény. In: ATKI Füzetek 43. Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Buda -
pest, 2009. december. 43. szám. 14–15. o.

11 Gellén: Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi
I. törvény… 15. o.

12 Gellén Klára: Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv főbb intézményei a tagál -
lami jogalkotó implementációs mozgástere tükrében. In: Infokommunikáció és Jog, 36. sz. 6. o.
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2.3. Az audiovizuális kereskedelmi közleményekkel szemben támasztott
követelmények

Az Irányelv a kereskedelmi közlemények szabályozása során is követi a mi -
nimumelvárások alkalmazását kiegyensúlyozott jogi környezetet teremtve, mert
egyrészt a médiaszolgáltatók érdeke a kereskedelmi közlemények verseny -
szemléletű környezetben történő kommunikálása, másrészt az üzenetek be -
folyásoló hatása miatt különösen a kiskorú fogyasztókat kell védeni egyes rek -
lámtechnikáktól, egyes termékek reklámjától. 

Az Irányelv a fogyasztók védelme érdekében már Preambulumában is meg -
fogalmaz alapvető követelményeket, de a részletes rendelkezések lefekteté -
sére a 9–11. cikkében kerül sor. Ezek között találunk olyan előírásokat, ame -
lyek szövegezése utal arra, hogy kifejezetten a kiskorúak egészséges fejlődése
érdekében születtek meg különös fogékonyságuk, fogyasztási szokásaik és a
napjainkban tapasztalható gyermekkori elhízás problémájára tekintettel. Így
minden audiovizuális kereskedelmi közleménnyel szemben támasztott köve -
tel mény, hogy amennyiben alkoholtartalmú italokra vonatkoznak, nem céloz -
hatnak kifejezetten kiskorúakat (9. cikk e)) és audiovizuális kereskedelmi köz -
lemény nem okozhatja kiskorúak fizikai vagy erkölcsi romlását. Ennek megfe -
lelően közvetlenül nem buzdíthatja őket termék megvásárlására hiszékeny -
ségük kihasználásával, közvetlenül nem bátoríthatja őket arra, hogy rábeszél -
jék szüleiket vagy másokat a reklámozott termék vagy szolgáltatás megvásár -
lására, nem használhatja ki a kiskorúak szüleik, tanáraik és más személyek
iránti bizalmát, és indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyze -
tekben. [9. cikk g).]

Ahogy már az audiovizuális kereskedelmi közlemény fogalmánál jeleztem,
ez magában foglalja a támogatást és a termékmegjelenítést, amely ,,az új sza -
bályozás egyik legtöbb kérdést felvető, parázs vitákat generáló új területeként
említhető”13. Ezekre  a 10–11. cikkek adják meg a szabályozási keretet, ame -
lyektől maga az Irányelv kínál lehetőséget az eltérésre a tagállamok számára.
Támogatás esetén az Irányelv enyhít a tájékoztatási kötelezettségen, és a
nem zeti jogszabályok kizárhatják a logó megjelenítését a gyermekműsorok
közben, amely ,,annál is inkább indokolt, mivel a támogatói logónak a gyer -
mek műsorokban való alkalmazása esetén azt később könnyedén felismerik, és
komolyan befolyásolhatják a gyermekek ,,vásárlási szokásait”.14 A termékmeg -
jelenítés főszabály szerint tiltott, de ha a tagállam eltérően nem határoz, bi -
zonyos feltételek mellett engedélyezhető15, amellyel egyidőben az Irányelv
megtiltja a termékelhelyezés alkalmazását a gyermekműsorokban, kivéve in -
gyenesség esetén. Meglátásom szerint ez nemcsak idegen az Irányelv által
követett szemlélettől, de befolyásoló hatással is bírhat, mert a gyermekek a
leginkább megcélzott fogyasztói kör, akiket a termékek látványa magával ra -
13 Gellén. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv implementációja és az 1996. évi

I. törvény… 34. o.
14 Gellén Klára: A kiskorú fogyasztók védelme a közösségi és nemzeti médiaszabályozás terén. In: A

média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. (Szerk. Gabos Erika). Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Magyar Egyesület, Balatonalmádi, 2009. 46. o.

15 L. 11. cikk: Egyrészt a filmszínházakban bemutatásra kerülő filmalkotásokban, audiovizuális
médiaszolgáltatások céljára készült filmek és sorozatok, sportműsorok, illetve könnyű szóra -
koz tató műsorok esetén. Másrészt engedélyezett ingyenesség esetén, amikor nem kerül sor
fizetésre, csak termékek vagy szolgáltatások ingyenes rendelkezésre bocsátására.
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gad, és a ,,fogyasztói szokásaik irányítása” nem függ az ellenszolgáltatás meg -
lététől.

Végül a közösségi joganyag a televíziós hirdetésre és vásárlásra is külön kö -
vetelményeket fogalmaz meg a kiskorú fogyasztók érdekében. Egyrészt, e ke -
reskedelmi kommunikációs formákkal a gyermekműsorok minden egyes, mű -
sorrend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer szakíthatók
meg, feltéve hogy a műsorszám műsorideje meghaladja a 30 percet (20. cikk
(2). Másrészt, az alkoholos italok televíziós hirdetése és televíziós vásárlási
műsorai nem szólhatnak kifejezetten kiskorúakhoz, illetve különösen nem
ábrázolhatnak kiskorúakat ezen italok fogyasztása közben. [22. cikk a).]

Az eddig bemutatott kötelezettséget teremtő szabályok mellett az Irányelv
két ajánlással is él, amelyekkel a kiskorúak egészséges életvitelét és média -
tudatosságát kívánja előmozdítani.

2.4. Kiskorúak testi egészségének védelme és a médiatudatosság
(media literacy)

A közösségi szakemberek a tagállamok és a Bizottság közös feladatává te -
szik olyan magatartási kódexek ösztönzését, amelyek garantálják a nem meg -
felelő táplálkozási és élettani hatással bíró élelmiszerek, italok kereskedelmi
kommunikációjának gyermekektől távoltartását.16 Miután a Bizottság megfo -
galmazása szerint a ,,magatartási kódexek” kifejezés önkéntesen elfogadott
szabályokra utal, e termékek kommunikálásának keretek közé szorítását ön -
szabályozási szinten kell megvalósítani.17 A gyermekkori elhízás megállításá -
hoz, a gyermekek aktív életmódra ösztönzéséhez az üzleti (élelmiszeripar,
reklámozók) és a civil szféra összefogására van szükség, tudva, hogy ,,a fejlődő
audiovizuális médiaszolgáltatási ágazatban a közérdekű célok elérését célzó
intézkedések hatékonyabbak lesznek, ha azokat a szolgáltatók aktív támoga -
tásával hozzák meg.”18 Az Irányelv rendelkezéséből annak egyértelmű célja is
kiolvasható kifejezett rögzítése ellenére. Tekintve, hogy az audiovizuális ke -
res kedelmi közlemények nem bátoríthatnak egészségre, biztonságra ártalmas
magatartásra19, a rendelkezés végső célja, hogy minél több alacsony zsír- és só -
tartalmú, egészséges termék jelenjen meg az audiovizuális kereskedelmi köz -
le ményekben, felelős marketing tevékenység (minőségi reklámozás) alakuljon
ki a gyermekek irányába és a reklám negatív befolyásoló hatása csökkenjen a
megfelelő élelmiszer kiválasztását biztosítva.

A médiatudatosság szükségessége abban gyökerezik, hogy mindennapjaink
során információk sokaságával, a legkülönfélébb médiatartalmakkal találkoz -
hatunk, amelyek megfelelő megértése nélkül nem képes a fogyasztói társada -
lom a digitális média lehetőségeit kihasználni és csökkenteni az azokból eredő
16 9. cikk (2) ,,A tagállamoknak és a Bizottságnak ösztönözniük kell a médiaszolgáltatókat arra,

hogy magatartási kódexeket dolgozzanak ki az olyan élelmiszerekre és italokra vonatkozó, gyer -
mekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közle -
ményeket illetően, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb
anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, ame -
lyeknek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott”. 

17 http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/advertising/codes/index_en.htm (2010.12.30.).
18 Preambulum (44).
19 9. cikk c) iii.
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kockázatot.20 Ezért az Irányelv is célként határozza meg a médiatudatosság
fejlesztését a társadalom valamennyi szegmensében és a haladás figyelemmel
kísérését.21

A médiatudatosság az Irányelv szerint olyan készségeket, ismereteket és ér -
telmezési képességeket jelent, amelyek alapján a fogyasztók hatékonyan és
biztonságosan tudják használni a médiát.”22 Így a tudatos médiafogyasztó tá -
jékozott választási képességgel rendelkezik, képes a tartalom és a szolgáltatás
jellegének megértésére, az új kommunikációs technológiák adta lehetőségek
hasznosítására és a káros vagy sértő anyagoktól való tartózkodásra. Ennek el -
érése érdekében az Irányelv mellett a 2006-os ajánlás is intézkedéseket ajánl,
mint a tanárok és a nevelők képzése, iskolai tanterv részét képező integrált
oktatás vagy az állampolgárokat célzó nemzeti kampányok minden kommuni -
kációs média bevonásával. A kezdeményezések végrehajtása a Bizottságra és
a tagállamokra hárul, hogy elősegítsék az egész társadalomban a megfelelő
médiaismeret létrejöttét és folyamatosan figyeljék annak fejlődését. Az álla -
moknak közös módszerek kialakítására, globális lépésekre kell elszánniuk
magukat a hatékonyság érdekében, szükséges az információk, a bevált gya -
kor latok cseréje. Ezzel a sajátos médiafogyasztó-védelmen keresztül szerepet
vállalnak, illetve kellene vállalniuk a tudatos médiafogyasztás kialakítása ér -
dekében, és a szakemberek a felsorolt intézkedésekkel ,,a korábbi, közlési ti -
lalmakon és korlátokon alapuló szabályozási megoldások helyett, illetve azok
kiegészítéseként a felhasználói készségek erősítésével”23 tehetnek eleget a Bi -
zottság által rájuk rótt feladatnak.

3. Kiskorúak védelme az Egyesült Királyságban

Az UK-ban az Irányelv törvényi szinten rögzítendő követelményeit a Com -
munication Act 2003 (CoA) tartalmazza, amelyeket az Office of Communic -
ation (Ofcom), mint szabályozó- és versenyhatóság és más szervek részletez -
nek, létrehozva ezzel egy világszerte elismert társszabályozási rendszert.

A társszabályozás az állami és nem állami hatóságok együttműködése az
állami célok megvalósítása érdekében, amelyben így külső szervek is szerepet
vállalnak. Az állam hatást gyakorol a szabályozási folyamatokra meghatá -
rozva a garanciális kereteket, amellyel hozzájárul a hatékony és elfogadott
eredmény produkálásához. E megoldás előnye a gyorsabb döntéshozatal, az
egyértelmű jogi alap és a munkamegosztás. Egy ilyen rendszer működését
jelentősen befolyásolja az adott állam szabályozási kultúrája, az iparág felé
tanúsított ösztönzése és az állami források, hiszen társszabályozás esetén
maga az állam ismer el egy nem állami szervet, jogosítványokkal felruházva,
amelyeket végső soron meg is vonhat, ha a szabályozásba bevont szerv nem
nyújt hatékony megoldást vagy nem kellő időben cselekszik.

20 Polyák Gábor: A médiarendszer kialakítása. A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, kö -
zösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése. HVG–ORAC, Budapest, 2008. 71. o.

21 Preambulum (47).
22 Preambulum (47).
23 Polyák: A médiarendszer kialakítása. A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi

jogi és összehasonlító jogi elemzése…71. o.
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A társszabályozási rendszerek nem minden szabályozási kérdéskörre hasz -
nálhatóak, de a kiskorúak védelmére, a reklámszabályozásra igen, illetve ered -
ményes lehet a lineáris és nem lineáris műsorok esetén is. Ugyanakkor, mi -
után a gyermekek védelme alapvető jogokat érint, a közhatalmi garanciákat
fenn kell tartani, de a részletes szabályokat nem állami szervek is kidolgoz -
hatják. Így az alapvető jogok védelme átruházható társszabályozó szervekre
az állami beavatkozás fenntartásával, amely feltétel mellett az Irányelv is
ösztönzi a társszabályozás igénybevételét.24

3.1. Televíziós műsorszolgáltatás: CoA és a Broadcasting Code

A törvény meghatározza az Ofcom alapvető feladatait. Ezek egyike a televí -
ziós szolgáltatásokra vonatkozó olyan szabályok elfogadása, amelyek megfele lő
védelmet jelentenek a sértő és káros tartalmakkal szemben.25 A CoA alap ján a
megalkotott szabályok egyik célja a 18 éven aluliak védelme, amelyek kialakí -
tása során olyan, a törvény szerint figyelembe veendő tényezőre kell tekin tettel
lenni, mint a közönség összetétele, mérete vagy a káros tartalom mértéke.26 A
szabályok lefektetése a CoA 319 alapján készített kódex(ek)ben történhet.

A Broadcasting Code (Műsorszolgáltatási Kódex) első fejezete kifejezetten a
18 év alattiak védelméről szól,27 amely tiltja a kiskorúak fizikai, mentális vagy
erkölcsi fejlődését súlyosan sértő tartalmak közvetítését. A kiskorúakra való -
színűleg sértő tartalmak elkerülése érdekében a kódex külön figyelmet szentel
a gyermekekre, azaz a 15 éven aluliakra, akiket ,,megfelelő idősávokkal” véd,
és ennek tényleges érvényesülése érdekében megadja a ,,megfelelő” kitétel meg-
ítélésének szempontjait.

Tehát a kódex a ,,vízválasztó” (watershed) alkalmazásával, a műsorok köz -
ve títési idejének meghatározásával igyekszik távol tartani a nem megfelelő
tartalmakat a gyermekektől. Főszabály szerint 21.00 előtt és 05.30 után nem
közvetíthető számukra nem megfelelő tartalom azzal a szigorítással, hogy a
nem kódolt emelt díjas csatornák (premium rate film services) esetén 20.00 a
határ. Ugyanakkor a kódex tartózkodik a túlszabályozástól és kódolás alkal -
mazása esetén, illetve a fizetős szolgáltatásoknál (pay per view) nem várja el a
,,vízválasztó” alkalmazását. 

Az időkeretek felállítása egyrészt a klasszifikált filmek, másrészt egyes tar -
talmak – mint a drog és az alkohol, az erőszakos vagy veszélyes magatartás,
illetve a sértő nyelvezet megjelenítése – közösségi elvárásoknál részletesebb
szabályozása kapcsán nyer jelentőséget, amelyek megjelenítését nem engedi ki -
fejezetten gyermekek számára készült műsorokban komoly szerkesztői indok
nélkül, illetve más műsorokban a ,,vízválasztó” előtt szerkesztői indok nél kül.28

24 Preambulum (44).
25 CoA 3 (2) (e).
26 319 (2), (4).
27 Ugyanakkor a kódex a kifejezetten a kiskorúakkal foglalkozó fejezetén kívül más részeiben is

külön figyelmet szentel e korosztály hátrányos helyzetére és speciális igényeire. Így a ,,Sérelem
és bűncselekmény”, a vallásos műsorokat szabályozó fejezetében külön rendelkezéseket épít be,
illetve a magánélet tiszteletben tartásával foglalkozó része előírja a 16. év alattiak speciális
figyelemmel történő kezelését, akik műsorban való szerepeltetéshez elsősorban a szülők és a
gyermek saját beleegyezése is szükséges, mint a magánéletet érintő kérdésekhez is.  (8.20-8.22.)

28 1.10-1.16, 1.21, 1.27.
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1. sz. táblázat:
A filmműsorok klasszifikációs minősítése és az idősáv

3.2. Lekérhető médiaszolgáltatások: CoA és a Rules and Guidance 

A törvény alapján az Ofcom által kijelölt szerv feladata tartalommal meg -
tölteni a keretszabályokat és előmozdítani a szolgáltatók kötelezettségei tel-
jesítését.30 E szerv az Association for Television On-Demand (ATVOD), amely
iránytűként alkalmazható javaslatokkal és megfelelő panaszkezelési eljárás -
sal biztosítja, hogy a lekérhető szolgáltatások összhangban álljanak a törvényi
követelményekkel. Így a kijelöléssel létrejött társszabályozás keretében egy
speciális szerv fókuszál a kérdéskörre nagyobb szakmaiságot képviselve, de az
Ofcom, mint állami szerv megtart egyes hatásköröket, mint a szankciók al -
kalmazása a vonatkozó követelményeket áthágókkal szemben. 

Az ATVOD a Statutory Rules and Non-Binding Guidance for Providers of On-
Demand Programme Services (Törvényi szabályok és nem kötelező irány mu -
tatás a lekérhető szolgáltatást nyújtóknak) elnevezésű dokumentumában a CoA
követelményei értelmezését tűzte célul a szolgáltatók előírásokkal össz hangban
álló tevékenysége érdekében, szem előtt tartva azt a szabad válasz tási lehető-
séget, amit az on-demand szolgáltatások kínálnak a fogyasztóknak. Így elővi -
gyázatosan közelít a tartalmak minősítéséhez, szabályozásához, ame lyek lekér -
hető szolgáltatásokban való megjelenítése három csoportba sorol ható.

a) Az illegális tartalmak nem foglalhatók lekérhető szolgáltatásokba. 
b) Az R18 és azzal egyenértékű tartalom, mint a kiskorúak fejlődését súlyo -

san sértő tartalmak, illetve a dokumentum által nem taxatív felsorolással
megjelölt egyéb súlyosan sértő tartalmak közvetése esetére a kiskorúak
távoltartása érdekében az ATVOD egy Tartalom Hozzáférési Ellenőrzési
Rendszert ajánl, amely technikai eszközökkel azonosítja a felhasználó fel -
nőtt korát, ennek hiányában pedig jelszóval vagy PIN-kóddal ellenőrzi az
ilyen tartalmakhoz való hozzáférést. A rendszer megfelelőségének, haté-
kony ságának megítélése és felülvizsgálata az ATVOD kompetenciája.

29 1.22-ben meghatározott feltételek esetén lehetőség van közvetítésre.
30 368B, C.
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c) Az előbbiekből eltérő, a klasszifikációs testület által minősített vagy a
Műsorszolgáltatási Kódexnek megfelelő tartalom nem minősíthető súlyo -
san sértő kategóriának. 

3.3. Kereskedelmi közlemények

3.3.1. Ofcom

A CoA tartalmazza azokat a reklámozást és szponzorálást érintő kérdéskö -
rö ket, minimumkövetelményeket, amelyek részletes szabályozása az Ofcom
feladata.31 A kérdéskör szabályozási céljának egy része azonos a televíziós
szol gáltatások esetén is érvényesítendő célokkal, mint például a 18 éven alu -
liak védelme. Az Ofcom a reklámszabályozási kötelezettségének egyrészt a
már említett Műsorszolgáltatási Kódexben, másrészt a televíziós reklám ide -
jére vonatkozó kódexében (Code of scheduling of television advertising) tesz
eleget. Előbbi 10. fejezete a termékelhelyezés kapcsán említi a gyermekmű -
sorokat32, amelyekben még külföldről vásárolt programokban sem engedi e
kereskedelmi kommunikációs formát.33 A reklámok időbeli elhelyezését sza -
bá lyozó dokumentum a 16. b) pontjában a reklámok és a televíziós vásárlás
gyermekműsorokban történő megjelenítését a közösségi elvárásoknak megfe -
le lően korlátozza. Ezen túl az iskolai műsorokban egyáltalán nem, csak az
ilyen műsorok között engedi a megszakításokat. 

3.3.2. Broadcasting Committee of Advertising Practise (BCAP)

Az Ofcom a részletes reklámszabályok kidolgozását két szervre bízta, me -
lyek egyike a BCAP. Feladata a televíziós reklámokat szabályozó kódex meg-
alkotása azzal a céllal, hogy a reklámok ne legyenek megtévesztőek, károsak
és ne lépjék át a jó ízlés és illem határát.

A minden kereskedelmi kommunikációs formát34 tárgyi hatálya alá vonó
Code of Broadcast Advertising (Televíziós Reklámkódex) 5. része kifejezetten a
gyermekek35 védelmét hivatott garantálni, a közösségi elvárásokon túlmutató
reklámtartalmi szabályokat tartalmaz a fizikai, erkölcsi vagy mentális sérel -
met okozó üzeneteket elkerülése végett.36 E részben tekintettel a gyermekek
személyes biztonságára kimondja, hogy a reklámok nem ösztönözhetik őket
idegenekkel való kapcsolatteremtésre, erőszakos magatartásra, méltóságuk 
tiszteletben tartása érdekében reklám nem mutathat gyermeket szexuális kon  -
31 319, 321 és 322.
32 A kódex szerint ezek a 16. éven aluliaknak szánt, kifejezetten őket célzó műsorok.
33 A termékelhelyezés legújabb, 2010-ben elfogadott szabályozása – 2010 No. 831 Electronic Com -

munications Broadcasting, The Audiovisual Media Services (Product Placement) Regulations
2010 – kategorikusan kizárja az alkalmazását a televíziós és lekérhető szolgáltatásban megje -
lenő gyermekműsorokban egyaránt, megismétli az Irányelv minden kereskedelmi közlemény -
nyel szemben támasztott elvárásait.

34 Televíziós vásárlás, önreklámozó csatornák, interaktív televíziós reklámok, teletext.
35 A kódex szerint a 16 év alatti személyek.
36 Ugyanakkor a kódex e részén kívül is igyekszik előmozdítani a gyermekek védelmét tekintve a

reklámtartalmak széles palettáját.
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textusban vagy alsóbbrendűnek másoknál, különösen, ha valamely terméket
vagy szolgáltatást nem vesz igénybe. A kódex a megtévesztéstől is védeni kí -
vánja a fiatal generációt a gyermekek szerepeltetésével és a gyermekeknek
történő reklámozás során egyaránt, és rögzíti, hogy egy gyermekeknek való
termék vagy szolgáltatás reklámja, amennyiben árat tartalmaz, nem foglal-
hatja magában a ,,csak” kifejezést, hogy olcsóbbnak tűnjön. Végül a kódex
kifejezetten távol kívánja tartani a gyermekeket az olyan reklámoktól, ame -
lyek közvetlen válaszadási lehetőséget kínálva ösztönöznek vásárlásra vagy
közvetlenül a vásárlásra felszólítva, attól teszik függővé a promóciókban való
részvételt.

A kódex a reklámtartalom szabályozásán és egyes speciális kérdéseken37 túl
megfelelő időkeret felállításával is védeni kívánja a kiskorúakat. Ennek során
figyelembe veszi, hogy egyes üzenetek idősebb gyermekek számára megfele -
lőek lehetnek, de a fiatalabbakban visszás érzelmeket kelthetnek. Tehát az
idő  keret felállításakor körültekintően jár el, tekintve, hogy általában a 7 vagy
8 évnél fiatalabb gyermekek kritika nélkül szemlélik a reklámokban meg -
jelenő információkat valósnak elfogadva azokat.38 Ennek megfelelően az ijesz -
tő vagy szorongást kiváltó, a gyermekek számára valamely okból nem meg -
felelő reklámok nem jeleníthetőek meg gyermekműsorokban, azok körül vagy
olyan műsorok környékén, amelyeket valószínűleg jelentős számú gyermek
néz.39 Egyes termékek reklámjának közvetítését pedig a kiskorúak eltérő élet -
kora szerint tiltja.

2. sz. táblázat
Nem reklámozható termékek az életkor figyelembevételével.

37 Külön szabályokat épít be a televíziós gyermekcsatornákra, egyes termékek gyermekek szere -
peltetésével és a gyermekműsorok szereplőivel történő reklámozására, illetve a kereskedelmi
közlemények új fajtáira, a teletextre és az interaktív televíziós reklámra, minimalizálva annak
kockázatát, hogy ezeken keresztül a nem megfelelő tartalmakkal és termékekkel kapcsolatba
kerüljenek a gyermekek. 

38 Stuart Elliott: Report Criticizes Effects of Ads on Children. In: The New York Times, 2004. feb -
ruár 24. 1. o.

39 Code of Broadcast Advertising, General Sections, 05 Children, Background.
40 Olyan műsorokban vagy azokhoz időben közel, amelyek 18/16/10 év alattiaknak készültek,

amelyeket elsősorban nekik szánnak vagy valószínűleg ezen korosztályokat szólítják meg.
41 Magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszerek.
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Nem reklámozható
termékek40

Megfelelő időkeret felállítása

18 év alattiak 

16 év alattiak 

10 év alattiak higiéniai szerek, óvszer

alkohol                                 (>1,2%),
fogyasztószerek,
szerencsejáték 
(kivéve: totó, lottó)

alkohol                                 (<1,2%),
totó és lottó, gyógyszerek 
és vitaminok, számítógépes játék
(>15+), HFSS41

sértő, szorongást kiváltó,
nem megfelelő tartalom



3.3.3. ATVOD

A szerv a már hivatkozott dokumentumában rögzíti a kiskorúak érdekében
e kérdéskörben megfogalmazott ajánlásait. Ezek a lekérhető szolgáltatások -
ban megjelenő kereskedelmi közlemények vonatkozásában a következőkre
nyúj tanak értelmezési segítséget: az alkoholos italok támogatása és termék -
elhelyezése, utóbbinak a gyermekműsorokból való kizárása és a támogatásra
levetítve a kereskedelmi üzenetek teljes körére megfogalmazott közösségi elvá -
rások. Ami az első kérdéskört illeti, azaz, hogy e kommunikációs formák nem
szólhatnak közvetlenül 18 év alattiakhoz, az iránymutatás szerint annak
megítélésekor, hogy kifejezetten kiskorúakat megcélzó tartalomról van-e szó,
a műsor tartalmán túl annak szerkesztését, előadását, fogyasztókhoz való eljut -
tatását és a termékelhelyezés kontextusát is figyelembe kell venni. A má sodik
kérdéskör tekintetében az ATVOD kiterjesztené a tilalmat a tengeren túlról
érkező műsorokra is, kivéve ez alól az eredetileg filmszínházi előadásra szánt
filmeket. Végül a támogatási bejelentésnek, de a szabályozószerv szerint min -
den támogatási és más közleménynek, a támogató vagy támogatás azo nosítása
érdekében alkalmazott technikának is meg kell felelnie az Irányelv által, min -
den kereskedelmi kommunikációval szemben támasztott feltétel nek.

Véleményem szerint pozitív jellemzője az angol rendszernek, hogy külön
szabályozza a televíziós és a lekérhető szolgáltatásokon keresztül érkező rek -
lámüzeneteket, hiszen a ,,hagyományos műsorszolgáltatás tolakodóbb és ke -
vésbé  biztosítja a tájékozott fogyasztói döntést; továbbá olyan kérdések, mint
a reklámok időbeli megjelenítése (amely egy rendkívül fontos vitatott kérdés a
gyermekek és ,,junk food” kontextusában) valójában alkalmazhatat lan a le -
kér hető szolgáltatások terén”42

3.4. HFSS élelmiszerek kereskedelmi közleménye
és a médiatudatosság

A HFSS-termékek kommunikálásának kereteit a BCAP kódexének az élel -
miszerreklámokat szabályozó része tartalmazza. A megfogalmazott elvárások
négy csoportba sorolhatók. Az első három az óvódás és általános iskolás gyer -
mekeket célzó HFSS-termékek reklámjára vonatkozik. Ezekben nem jelenít -
he tők meg promóciós ajánlatok, gyermekek körében népszerű karakterek és
sztárok, tápanyagra és egészségre vonatkozó állítások. Ezen tartalmaknak
idősebbek számára történő közvetítése során pedig meghatározott követelmé -
nyeknek kell eleget tenniük.43 A negyedik szabálycsoport azt a célt szolgálja,
hogy a reklámok ne befolyásolják a gyermekeken keresztül a szülők vásárlá -
sát, ezáltal pedig a gyermekek által fogyasztott élelmiszereket44.

42 Regulation on Advertising Aimed at Children in Europe, The Legal Framework Provided for by
Overarching European Rules and the Laws of 26 European Countries. United Kingdom. 69. o.

43 Így a reklámok nem ösztönözhetnek túlzott és ésszerűtlen táplálékbevitelre a fogyasztás gya -
koriságát és mennyiségét tekintve. A kedvelt szereplőknek tényszerű és releváns általános
megállapításokat kell közölniük a táplálkozásról, a biztonságról, az oktatásról és más hasonló
témák vonatkozásában. Végül a harmadik kérdéskört illetően a gyermekek fejlődésére és
egészségére vonatkozó állítások csak a nem HFSS termékek reklámjában jeleníthetők meg az
Európai Bizottság jóváhagyásával.

44 13.12.
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A CoA a médiaismeret, azaz ,,a kontextusok sokféleségében megjelenő kom -
mu nikációs üzenetek hozzáférésére, megértésére, létrehozására való képesség”45

előmozdításával kapcsolatos feladatokat az Ofcomra bízza, amelyet e tekin -
tetben kettős feladat terhel. Egyrészt a televíziós szolgáltatásban érintettek
jobb felkészítését kell elősegítenie46, hiszen maguk a szolgáltatók ismerik az
általuk nyújtott tartalom, kereskedelmi kommunikáció valós célját és hatását.
Így nekik kell aktív szerepet vállalniuk a társadalom informálásában a lá -
tottak megfelelő kezelését elősegítve. Másrészt a társadalom érdekét szem
előtt tartva kell cselekednie. Meg kell tennie a szükséges lépéseket a követ -
kezők előmozdítása érdekében:

• a médiatartalmak természete és jellege jobb megértése, 
• kiválasztásuk során nagyobb tudatosság és megértés, 
• olyan rendszerek megismerése, amelyekkel a tartalomhoz való hozzáférés

szabályozva van, illetve amelyekkel az egyének ellenőrizhetik a tartal mat,
• végül a tartalmakhoz való hozzáférést szabályozó technológiák fejlesztése,

használata.47

Terjedelmi korlátok miatt csak utalni kívánok arra, hogy az Ofcom téma -
körben ismeretes dokumentumai alapján elmondható, hogy a szerv három pil -
lérre alapozott48 komoly munkát folytat a médiatudatosság kialakítása, minél
magasabb szintjének megvalósítása érdekében.49

45 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/media-literacy/about/whatis/
(2010.12.21.)

46 27 (1).
47 11.
48 Kutatás: a médiatudatosság szintje az egyes társadalmi rétegekben. Kapcsolat, partnerség,

iránymutatás: a meglévő kezdeményezések hangsúlyozása, a társadalom számára információ
az új technológiákkal kapcsolatban.
Minősítés: a problémát generálható tartalmakról a nézők által kapott információk módja.

49 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/media-literacy/about/OfcomPromotion/
(2010.12.21.)
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4. Zárszó

Napjaink audiovizuális médiaszolgáltatásai számos kihívást generálnak amel -
lett, hogy megannyi lehetőség rejlik bennük a médiaipar és a fogyasztók szá -
mára egyaránt.

A kiskorúak megfelelő, egészséges fejlődése szükségessé teszi, hogy az audio-
vizuális médiaszolgáltatások szabályozására uniós szinten szülessenek jogi
eszközök. Ennek érdekében került elfogadásra a bemutatott Irányelv, amely
implementálásával, keretszabályai kiegészítésével létrejöhet egy gyermek-
barát médiakörnyezet. Véleményem szerint az UK tömören bemutatott sza -
bályrendszere alátámasztja, hogy a tagállam prioritásként kezeli a fiatal ge -
neráció védelmét. A társszabályozás keretén belül a törvényi szinten rögzített
alapvető követelmények részletezése a szakirodalom által elméleti szinten is
támogatott alternatíva,50 de a megoldás pozitív aspektusát az angol gyakorlat
is megerősíti. A vállalt szabályok hatékonyak, hiszen azon szolgáltatók aktív
részvételével kerültek, kerülnek megfogalmazásra, akik rendelkeznek az új
technikák világában szükséges naprakész ismeretekkel. Az UK szabályrend -
szerét az egész világon nagy tisztelet övezi az önkorlátozó szabályozó és el -
lenőrzési mechanizmusa miatt. Az előírt követelmények tiszteletben tartása
kötelező és a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt született ítéleteknek
szigorúan érvényt szereznek. Ennek következtében a rendszert, mint a fo -
gyasztóvédelem magas szintjét garantáló eszközt, a kormány, az ipar, a fo -
gyasz tók, a hatóságok és minden partner szabályozószerv messzemenőkig tá -
mogatja.

50 Tony Prosser: Self-regulation, Co-regulation and the Audio-Visual Media Service Directive. Jour  -
nal of Consumer Policy, 2008/31. sz. 111. o.
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A fogyasztói csoportok
igényérvényesítésének problémái
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Témavezető: Dr. Papp Tekla PhD, habilitált egyetemi docens

1. Bevezetés

Az állam és a jog alapvető értékei között szerepel a fogyasztóvédelem (bár
Alkotmányunk erre vonatkozó kifejezett rendelkezést nem tartalmaz), vala -
mint a jogbiztonság, kiszámíthatóság követelménye és a hatékony jogvédelem-
hez való jog. Az előadás ezen alapvető értékekhez kapcsolódóan a fogyasztói
csoportokban részt vevő fogyasztók, valamint a fogyasztói csoport egésze által
igénybe vehető jogvédelmi lehetőségek anomáliáira kíván rávilágítani. Ha -
zánk ban a fogyasztói csoportok működése nem problémamentes, így célunk
az, hogy a fogyasztói csoportokra fókuszálva megvizsgáljuk a jogszabályok
alap ján rendelkezésre álló, egyébként széttagolt és sokrétű fogyasztói érdek ér -
vényesítési lehetőségeket – bemutatva a fentiekben említett értékekhez kap-
csolódóan azok hatékonyságát, alkalmazási lehetőségeit és ellentmondásait.

2. Hatósági eljárások

2.1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása az Fgytv. alapján

Az Fgytv.1 45/A. § értelmében a hatóság hatásköre a fogyasztóvédelmi ren -
delkezések hatósági, közigazgatási jellegű ellenőrzésére terjed ki. Eljárása so -
rán a jogsértés megállapításának jogalapja az Fgytv. és a végrehajtására ki -
adott jogszabályok, valamint a külön jogszabályban meghatározott fogyasztó -
védelmi rendelkezések megsértése lehet.2 A fogyasztói csoportok esetében az
Fgytv-ben foglalt szabályozási tárgykörök közül (a biztonságosság követelmé -
nye, a forgalmazással összefüggő követelmények, a csomagolás, a fiatalkorúak
védelmére vonatkozó szabályok) egyiket sem tartjuk relevánsnak és alkal -
maz hatónak a konzorciós szerződés tárgyának specialitása miatt. A fogyasztói
csoportokkal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának jogalapja -
ként egyetlen esetben jelenhet meg az Fgytv. rendelkezéseinek a megsértése:
ha a vállalkozás a panaszkezelésre, valamint az ügyfélszolgálat működtetésé -
re irányadó szabályokat megszegi. A panaszkezelésre vonatkozó rendelke -
zése ket a fogyasztói csoportot szervező vállalkozásoknak is be kell tartani -
uk,3 megjegyzendő azonban, hogy a fogyasztói csoport szervezője nem minősül

1 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
2 Complex Jogtár – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényhez fűzött magyarázat

45/A. §-hoz.
3 Fgytv. 17/A. §.
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olyan, az Fgytv. 17/B. §-ában megkövetelt pénzügyi szolgáltatást nyújtó (a
Hpt. fogalom-meghatározását figyelembe véve és alkalmazva4), valamint olyan
vállalkozásnak, amely ügyfélszolgálat működtetésére külön jogszabály vagy
törvény alapján egyébként köteles lenne. A másik lehetséges jogalap, ahol a
külön jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések be nem
tartását jogosult ellenőrizni a hatóság, szintén nem jöhet számításba, hiszen a
fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó külön jogszabály,
a fogyasztói csoportok működését rendező kormányrendelet még nem lépett
hatályba.5

A fenti rendelkezés elemzéséből levezethető az is, hogy az Fgytv. alapján a
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása nem irányulhat az egyéni fogyasztói érdek -
sérelmek orvoslására, magánjogi és polgári jogi jellegű jogviták elbírálására.
Eljárása során a törvény 47. § (1) bekezdésében foglalt közigazgatási jellegű
jogkövetkezményeket alkalmazhatja, polgári jogi igényt vagy kártérítést jog -
alap hiányában semmilyen esetben sem ítélhet meg. 

2.2. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása az Fttv. alapján

2.2.1. Hatásköri szabályok

Az Fttv.6 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
vonatkozásában megosztotta a hatásköröket az eddig fogyasztóvédelmi ügyek-
ben eljáró hatóságok között. Főszabály szerint a fogyasztóvédelmi hatóság,
illetve az általa felügyelt tevékenységekkel összefüggő jogsértés tekintetében
a PSZÁF jár el a törvény rendelkezéseinek a megsértése esetében. Ez alól ki -
vétel, ha az eljárás alá vont vállalkozás kereskedelmi gyakorlata a versenyt
érdemben befolyásolhatja, mert ebben az esetben a GVH rendelkezik hatás -
körrel a jogsértés elbírálására.7

Az új jogszabályi rendelkezések a hatásköri megosztottságra tekintettel a
versenyérintettség fennállása (tehát a hatáskörök elhatárolása) érdekében a
törvényben meghatározott feltételek megvalósulását követelik meg, amelye -
ket a fogyasztói csoportok esetében is figyelembe kell vennünk.8 Ennek ke -
retében a fogyasztói csoportok szervezőivel szemben meghozott korábbi dön -
téseket elemezve9 a reklám közzétételének helyét vizsgálva az Fttv. 11. § (2)
bekezdés b) pontjában megjelölt „országos terjesztésű időszakos lap vagy leg -
alább három megyében terjesztett napilap” (például Metro, Blikk, Szuperinfo

4 Fgytv. 2. § i) pont.
5 Bakos Kitti: A fogyasztói csoportok igényérvényesítése. In: Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010/2. sz.

37–42. o., 37. o.
6 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal -

máról.
7 Fttv. 10. § (1)–(3) bek.; Complex Jogtár – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényhez fűzött magyarázat 10. §-hoz; Magyar
fogyasztóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel (szerk. Szikora Veronika). Center Print,
Debrecen, 2010. 316–317. o.

8 Fttv. 11. §; Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 317–318. o.
9 163/2007. VJ, 207/2005. VJ, 189/2005. VJ, 183/2005. VJ, 150/2005. VJ, 149/2005. VJ, 1/2005. VJ,

61/2001. VJ, Vj–115/2008/140. sz. versenytanácsi döntés.
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több megyében megjelentetve, megyei hirdetési magazinok stb.) kritériumai
minden esetben, minden egyéb körülmény további vizsgálata nélkül teljesítik
(teljesítették) a verseny érdemi érintettségének a meghatározásához szüksé -
ges követelményeket.10

Az Fttv. rendelkezésein alapulva a GVH több döntést is hozott már a fo -
gyasztói csoportok megtévesztő reklámozási gyakorlatával kapcsolatban 2008.
szeptember 1-jét követően. Ezekben a határozatokban az eljáró versenytanács
megállapította hatáskörének és ehhez kapcsolódóan a versenyérintettségnek
a fennállását egyrészt a fentiekben már említett Fttv. 11. § (2) bekezdésének b)
pontjára hivatkozva, azaz hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat rész -
ben országos terjesztésű időszakos lap útján valósult meg, másrészt pedig az
Fttv. 11. § (1) bekezdésében foglalt körülmények közül a kommunikációs esz -
köz jellege (a fogyasztók széles körét érintette), a jogsértéssel érintett terület
(az ország egész területe) és annak hosszabb időtartama is említésre került.11

Álláspontunk szerint azonban, hogyha az Fttv. 11. § (2) bekezdésében megha -
tározott esetkörök közül bármelyik is fennáll, akkor nem szükséges vizsgálni
az (1) bekezdésben meghatározott, a versenyérintettség megállapításánál irány-
adó és segítő szempontokat, mert a (2) bekezdésében foglalt feltételek pozitív
meghatározottságukkal megdönthetetlen törvényi vélelmet állítanak fel a
Gaz dasági Versenyhivatal hatáskörét megalapozva.12 Jelen esetben és általá -
ban a fogyasztói csoportok szervezőinek hirdetési gyakorlatát tekintve a ver -
seny érdemi érintettsége az országos terjesztésű lapokban történő közzététel
és megtévesztő reklámozási gyakorlat miatt minden további körülmény vizs -
gálata nélkül fennállónak tekinthető. Ennek következtében a hivatkozott (1)
bekezdésben foglalt, egyébként a „szürke zóna” megítélésénél irányadó szem -
pontok figyelembe vétele és vizsgálata a fogyasztói csoportok esetében a hatás -
köri szabályok alkalmazásánál nagy valószínűséggel irreleváns lesz – megje -
gyezve természetesen azonban, hogy ezen feltételek megvalósulását a jövőben
minden esetben külön-külön kell vizsgálni.

A GVH eljárása természetesen nem zárja ki, hogy a sérelmet szenvedett fo -
gyasztó polgári jogi igényét bíróság előtt is érvényesítse.13 Az eljárás során
egyéni jogsérelmek orvoslására egyébként sincs lehetőség, hiszen csak az Fttv.
16. §-ában meghatározott, valamint a 17. § (2)–(3) bekezdése által körülírt
jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor. 

2.2.2. A jogalap vizsgálata

A fogyasztói csoportokkal kapcsolatban a GVH gyakorlatában korábban
felmerült megtévesztő és hiányos tartalmú tájékoztatásra és reklámra az Fttv.
6. § (1) bekezdésének b) pontját (tevékeny megtévesztés), valamint 7. § (1) be -
kezdését (mulasztásban megnyilvánuló megtévesztés) egyaránt alkalmazható -
nak tartjuk, ha a fogyasztó ügyleti döntésének hátrányos befolyásolása meg -

10 Bakos: i. m. 39. o.
11 Vj/111–114/2009. sz. versenytanácsi döntés; Vj/013–037/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/045

–036/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/018–038/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/028–
049/2010. sz. versenytanácsi döntés.

12 Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 318–319. o.
13 Fttv. 15. § (1) bek.
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állapítható, vagy a döntés torzítására a közlés vagy a magatartás egyébként
alkalmas.

A 6. § (1) bekezdésének b) pontja megtévesztőnek nyilvánítja azt a kereske -
del mi gyakorlatot, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt olyan
módon jelenít meg, hogy az áru lényeges tulajdonságait tekintve megtéveszti
vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót és ezáltal olyan ügyleti
döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg, vagy ez utób -
bi elérésére egyébként alkalmas.14 Ez a tevékeny megtévesztés valósul meg
abban az esetben, ha a szervező olyan, a hitelügyletekhez kapcsolódó termi -
nológiát alkalmaz (például BAR listásoknak, önerő nélkül, kezes és jövedelem -
igazolás nélkül, banki kamat nélküli részletfizetési lehetőség), amelyből a fo -
gyasztó a reklám összhatását tekintve arra a következtetésre juthat, hogy
kedvező feltételekkel vesz igénybe hitelt vagy kölcsönt, és az általa igényelt
pénzösszeg már a futamidő legelején rendelkezésére állhat, holott fennáll
annak a lehetősége is, hogy a kívánt dolgot (és nem a pénzösszeget) csak a
futamidő legvégén, akár 10–15 év múlva szerzi meg. Emellett álláspontunk
szerint ide tartozik az az esetkör is, ha a szervező saját szolgáltatását a ke -
reskedelmi bankok által nyújtott szolgáltatásokkal összevetve jelentősen elő -
nyösebb fényben tünteti fel arra hivatkozva, hogy a piacon elérhető lehetősé -
geknél kedvezőbb feltételekkel nyújt hitelt.15

A törvény nem csak a megtévesztés tevéssel megvalósuló formáját, hanem
annak mulasztással elkövetett változatát is tiltja. A fogyasztói csoportok ese -
tében ez a mulasztásos megtévesztés valósul meg abban az esetben, ha a szer -
vező egyáltalán nem tünteti fel, azaz elhallgatja szolgáltatásának lényeges
elemeit. Lényeges elemnek kell tekinteni mindenképpen a szerződéses konst -
rukcióban szerepet játszó, a kiválasztásnál jelentkező szerencseelemet mind a
sorsolás, mind pedig az előtörlesztés vállalási lehetőségének tekintetében.
Emellett szintén fontos az, hogy a fogyasztói csoportban történő részvételre
irányuló szerződés keretében nem meghatározott pénzösszeg átadása történik
a fogyasztó részére, hanem a szerződés – annak célját tekintve – meghatáro -
zott ingó vagy ingatlan dolog megvásárlására irányul.16 Amennyiben tehát a
szervező nem utal tájékoztatásában és reklámjaiban a szerződéses konstruk -
ció ban szerepet játszó fenti két elemre (a szerencseelemre és a dolog megszer -
zésére), azt a 7. § (1) bekezdése alapján jelentős információ elhallgatásának
tekinthetjük. Az áru lényeges jellemzői minden esetben, tehát a vásárlásra
történő felhívás esetében is jelentős információnak minősülnek.17 Ameny -
nyiben a tájékoztatásban vagy a reklámban a szervező nem nevezi meg azt,
hogy fogyasztói csoportot működtet, akkor magatartása a 7. § (1) bekezdésének
„nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját” kitétele
14 V. ö. 83/2009. VJ; Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 309. o.
15 Vj/111–114/2009. sz. versenytanácsi döntés; Vj/013–037/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/045

–036/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/018–038/2010. sz. versenytanácsi döntés; Vj/028–
049/2010. sz. versenytanácsi döntés; Bakos: i. m. 39. o.

16 A szerződés lényeges elemeire vonatkozóan lásd: 186/2001. Korm. rend. 2. § (1)–(2) bek., 19. § (1)
bek.; Papp Tekla: Atipikus szerződések. Lectum, Szeged, 2009. 102–103. o., 106. o., 109. o., 113.
o., 115. o.; Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex, Budapest, 2007. 190–191. o.; Gyar -
mati Sándor: A konzorciós szerződésekről. In: Magyar Jog. 1997/3. sz. 147–150. o.; BDT 2009.
1998.; ÍH 2009. 20.; FIT-H-PJ-2008-264. bírósági határozat; FIT-H-PJ-2009-378. bírósági ha -
tározat; 163/2007. VJ; 207/2005. VJ; 189/2005. VJ; 183/2005. VJ; 1/2005. VJ; 61/2001. VJ.

17 Fttv. 7. § (5) bek.
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alapján is minősülhet az előbbiek mellett. Az aktív megtévesztő tájékozta -
tásnál már említett hitelezési tevékenységgel történő összevetés, és a hitelter -
mékekhez kapcsolódó terminológia használata a 7. § (1) bekezdése alapján is
elbírálható, amelyet olyan információnak tekinthetünk, melyet a vállalkozás
félreérthető és homályos módon bocsát a fogyasztó rendelkezésére.18

2.3. A PSZÁF eljárása a PSZÁFtv.19 alapján

Annak ellenére, hogy az a jogszabály, amely a Felügyeletet a fogyasztói
csoportok szervezésére és működésére általános felügyeleti jogkörrel ruházta
volna fel, nem került megalkotásra,20 a PSZÁF mégis aktív tevékenységet fejt
ki a fogyasztói csoportok, valamint a fogyasztói csoportokat szervező vállalko -
zások ellenőrzése, továbbá a fogyasztók széles körű tájékoztatása érdekében.

A Felügyelet törvényben megfogalmazott feladata a pénzügyi közvetítőrend -
szer stabil, zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, vala -
mint az ügyfelek védelme.21 Ennek jegyében a Felügyelet hatásköre a fo -
gyasztócsoportok vonatkozásában jelenleg az engedély nélkül folytatott betét -
gyűjtő és hitelezési tevékenység ellenőrzésére és szankcionálására terjedhet
ki.22

A fogyasztói csoport szervezését és a betétgyűjtést, valamint a kölcsönnyúj -
tási tevékenységet, mint pénzügyi szolgáltatást csak egy-egy elem megléte,
vagy éppen hiánya határolja el egymástól. A Felügyelet többször rávilágított
arra, hogy ha a szervező a kedvezményezettként történő kiválasztás után a
pénzeszközt a felhasználás ellenőrzése nélkül bocsátja a fogyasztó rendelke -
zésére, vagy előtörlesztés vállalása esetén az előtörlesztés összegével csök -
kentett összeget fizeti ki a részére, akkor tevékenysége pénzügyi szolgáltatás -
nak, pénzkölcsönnyújtásnak minősül. Emellett a szervező kötelezettsége, hogy
a fogyasztói csoportok pénzeszközeit a saját, valamint más fogyasztói csoport
pénzeszközeitől elkülönítetten kezelje, ennek hiányában magatartásával en -
ge dély nélkül végzett betétgyűjtési tevékenységet valósít meg – nélkülözve
ennek keretében minden olyan garanciát, amelyet a Hpt. egyebekben az ilyen
jellegű tevékenység végzéséhez előír.23 Szintén engedély nélkül végzett pénz -
ügyi szolgáltatásnyújtás valószínűsíthető abban az esetben is, ha a konzorciós

18 Bakos: i. m. 39. o.
19 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről.
20 Papp Tekla: A konzorciós szerződés sajátos alanya - a fogyasztói csoport. In: Papp Tekla: Ati -

pikus jelenségek szerződési jogunkban. Lectum, Szeged, 2009. 25–37. o., 36. o.; Tájékoztató a fo -
gyasztói csoportok felügyeletével kapcsolatosan. http://www.pszaf.hu/topmenu/sajto/pszafhu_
sajtokozlemenyek/pszafhu_sajtokozlem_20060906_1.html?query=fogyaszt%C3%B3i%20csoport
(2010.09.05.).

21 PSZÁFtv. 1. § (3) bek. a) és e) pont; Tájékoztató a fogyasztói csoportok vizsgálatáról. http://www.
pszaf.hu/topmenu/sajto/pszafhu_sajtokozlemenyek/pszafhu_sajtokozlem_20070111_1.html?qu
ery=fogyaszt%C3%B3i%20csoport (2010.09.05.).

22 PSZÁFtv. 75. § (1) bek.; Osváth Piroska: Szabályozásra váró vásárlói klubok. In: Gazdaság és
Jog, 1998/4. sz. 13-14. o., 13. o.

23 Tájékoztató: i. m. (20. lábjegyzet); Tájékoztató a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatókkal és a fo -
gyasztói csoportszervezőkkel szembeni felügyeleti fellépésről. http://www.pszaf.hu/topmenu/
sajto/pszafhu_ sajtokozlemenyek/10_11_23-jogosulatlan_pu_szolg.html?query=fogyaszt%C3%
B3i%20csoport (2010. 12. 30.)
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szerződés keretében megvásárolható dolog legalább árucsoport szerint történő
meghatározása elmarad, valamint a szervező részéről történő kifizetés teljesí -
té séhez sem történt meg a dolog megnevezése.24 A fenti esetek megvalósulása
esetén a Felügyelet a fogyasztói csoportok szervezőivel szemben is élhet a ren-
delkezésére álló eszközökkel és megtilthatja a jogosulatlan pénzügyi szolgál -
ta tási tevékenység végzését, valamint a PSZÁFtv. 77. §-ában foglalt jogkövet -
kezményeket is alkalmazhatja.25

Mindent egybevetve tehát megállapítható, hogy bár a PSZÁF teljes felügye -
leti tevékenysége erre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezés hiányában nem
terjed ki a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokra, a fentiekben kifej -
tettek értelmében azonban mégis folyamatosan figyelemmel kíséri e csoportok
tevékenységét. Bár a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban az egyéni fogyasz -
tói érdeksérelmek orvoslására nem alkalmas a Felügyelet eljárása, az általa
hozott határozat, amelyben a fogyasztói csoportot szervező vállalkozást jogo -
sulatlan és engedély nélkül végzett betétgyűjtési vagy kölcsönnyújtási tevé -
kenység miatt elmarasztalja, bizonyítási eszközként használható fel egy
későbbi peres eljárásban, amely hatékonyan szolgálhatja és segítheti elő az
egyéni fogyasztói érdekek érvényesítését is.26

3. Egyéni igényérvényesítési lehetőségek

3.1. A békéltető testületi eljárás

Az Fgytv. 18. § (1) bekezdése értelmében a békéltető testületek hatáskörébe a
fogyasztó és a vállalkozás között felmerülő polgári jogi természetű jogviták
bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.27 A polgári jogi jellegű jogviták
közül azonban csak az Fgytv. 18. § (1) bekezdésében nevesített esetkörök va -
lamelyikének fennállása esetében járhat el a testület. A fogyasztói csoportok
esetében a hatásköri szabály első három kitétele (a termék minősége, biztonsá -
gossága, a termékfelelősségi szabályok alkalmazása) fel sem merül, hiszen a
szerződés tárgya nem dolog, hanem a szervező vállalkozás meghatározott, speciá lis
megbízási jellegű tevékenységek kifejtésére köteles. A konzorciós szerződés
konstrukciójában dolog, mint termék csak az adásvételi szerződés megkötésé -
nek a következtében jelenik meg, itt azonban már nem a fogyasztó és a szer -
vező, hanem a fogyasztó és az eladó között létrejött jogviszonyról beszélhe -
tünk. Ebben az esetben a fogyasztó a megvásárolt ingó vagy ingatlan dolog
esetleges hibája esetén, hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét nem a szerve -
zővel, hanem az eladóval szemben érvényesítheti. 

A fogyasztói csoportok esetében a békéltető testületek hatáskörét a szabá -
lyozás második fordulata, azaz „a felek közötti szerződés megkötésével és tel -
jesítésével kapcsolatos vitás ügy”, ez utóbbiba értve a „szolgáltatás minőségét”
is, kitétel alapján állapíthatjuk meg. E körbe tartozhatnának elméletileg azok
az esetek, amikor a szervező a szerződésben foglalt, tevékenységben megnyil-
vánuló kötelezettségeinek nem tesz eleget, például nem segíti elő az adásvételi

24 FIT-H-KJ-2008-71.; 1-H-KJ-2007-333. bírósági határozat. 
25 Tájékoztató: i. m. (21. lábjegyzet); Bakos: i. m. 40. o.
26 Bakos: i. m. 40. o.
27 Complex Jogtár: i. m. Fgytv. 18. §-hoz; Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 333. o.
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szerződés megkötését, nem látja el a kapcsolódó adminisztratív feladatokat,
vagy nem szervez a kiválasztáshoz szükséges közgyűléseket. Ezek az esetkö -
rök azonban a bírói gyakorlatban eddig egyáltalán nem fordultak elő, amelyet
azért tartunk említésre méltónak, mert a békéltető testületi eljárás legfőbb
célja a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése, a bírói út elke -
rülése.28

A békéltető testületi eljáráshoz kapcsolódóan meg kell még említenünk, hogy
2010 decemberében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének új státus -
törvénye felállította a pénzügyi békéltető testületeket, hatáskörükbe utalva
azon pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését,
amelyek a PSZÁFtv. 4. §-ában meghatározott szervezetek és a fogyasztó kö -
zött a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződések megkötéséhez és tel -
jesítéséhez kapcsolódnak.29 A fogyasztói csoportok esetében ez az igényérvé -
nye sí tési fórum nem vehető igénybe, hiszen a szervező vállalkozás által nyúj -
tott szolgáltatás nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, valamint vonatkozó
jogi szabályozás hiányában nem kerül említésre a törvény 4. §-ában foglalt
felso rolásban sem.

3.2. A bírói úton történő igényérvényesítés

A Ptk.30 7. § (1) bekezdésének értelmében a polgári jogi jellegű jogviták elbí -
rálása bírói útra tartozik. Ez igaz a konzorciós szerződésekkel kapcsolatban
felmerülő, azok megkötésével, teljesítésével, megszegésével, érvénytelenségé -
vel kapcsolatos vitás ügyekre is. A bírói úton történő igényérvényesítés lehe -
tősége a hatályos jogszabályok keretei között csak az egyes fogyasztók részére
áll nyitva, a csoport egészének azonban nem nyújt védelmet, hiszen szerződé -
ses kapcsolat csak az egyes fogyasztók és a szervező között áll fenn, a csoport -
tagok között pedig nem.31 Szűk kivételként említhetjük meg a közérdekű ke -
reset megindításának lehetőségét, amelyre a későbbiekben, a közérdekű igény-
érvényesítési lehetőségek bemutatásánál és elemzésénél térünk ki.

3.2.1. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

A fogyasztói csoportokkal kapcsolatban a bírói gyakorlatban felmerülő
tipikus ügyek első nagy csoportját a GVH és a PSZÁF által hozott közigazgatási
határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indított perek adják.32 Ezen perek
azonban azok elsődleges célját tekintve nem a fogyasztói érdekek védelmére
irányulnak, hiszen a per felperese a fogyasztói csoport szervezője, alperese pe -
dig a fentiekben már említett két hatóság valamelyike.

28 Bakos: i. m. 37–38. o.; Papp: A konzorciós szerződés sajátos alanya… 34. o.; A szerződés lényeges
elemeire vonatkozóan: l. 16. jegyzet.

29 PSZÁFtv. 78. § (1) bek.
30 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
31 Papp: A konzorciós szerződés sajátos alanya… 34. o.
32 VEF 2007. 10.; VEF 2007. 23.; VEF 2007. 18.; FIT-H-KJ-2008-71. bírósági határozat; 1-H-KJ-

2007-333. bírósági határozat.
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3.2.2. Az általános szerződési feltételek tisztességtelensége

A következő tipikus esetkör az általános szerződési feltételek, jelen esetben
a Részvételi Szabályzat tisztességtelenségének, és ebből következően az ér -
vénytelenségének a megállapítására irányuló perek, ezen belül is a fogyasztót
megillető rendes felmondás, valamint a szervezőt megillető azonnali hatályú
felmondás kérdése. A fogyasztói csoportok esetében mind az egyéni, mint pe -
dig a közérdekű igényérvényesítésre találunk példát. 

Ezen egyéni igényérvényesítési forma keretében csak a fogyasztói csoport -
ban részt vevő egyes fogyasztók kérhetik a tisztességtelen általános szerződési
feltételek semmisségének a megállapítását.33 A megtámadás eredményessége
esetén azonban az ítélet hatálya kizárólag a peres felekre, jelen esetben a szer -
vezőre és az egyes fogyasztóra terjed ki, a fogyasztói csoportban résztvevő más
fogyasztókra nem. Az érvénytelenség megállapítása emellett nem hathat ki a
felek között a konzorciós szerződés egyéb, meg nem támadott rendelkezéseire,
a tisztességtelen feltétel alkalmazója által kötött más szerződésekre, tehát a
fogyasztói csoportban résztvevő más fogyasztókkal kötött szerződésekre sem.34

3.2.3. A szerződések érvénytelenségének megállapítására irányuló perek

A szerződések (teljes szerződés) érvénytelenségének megállapítására irá -
nyu ló perek esetében a felperesek legfőképpen két jogalapra hivatkoznak: a
perek tárgya a szerződés jogszabályba ütközés vagy tévedés, megtévesztés
jogcímén történő megtámadása volt.

Az eljáró bíróságok a fenti ügyekben valamennyi esetben arra a következ -
tetésre jutottak, hogy arra tekintettel, hogy a fogyasztó a szerződést, a rész -
vételi szabályzatot valamint az arról szóló nyilatkozatot aláírta, hogy a szer -
ződések és a hozzá kapcsolódó mellékletek tartalmát megismerte, nem állapít -
ható meg a szerződés érvénytelensége a Ptk. 210. § (1) és (4) bekezdésére (meg -
tévesztésre és tévedésre) hivatkozva. Ennek keretében a fogyasztót terheli
annak bizonyítása, hogy aláírásával szemben nem kapott teljes körű tájé -
koztatást vagy a szerződés valamely lényeges elemét tekintve tévedésben
volt.35 E kötelezettségének a fogyasztó a megvizsgált ügyeket tekintve egyet-
len esetben sem tudott eleget tenni.36

A másik jogalap, amely a szerződések érvénytelenségének megállapítására
irányuló kereseteknél a fogyasztói csoportok esetében tipikusan megjelenik, a
Ptk. 200. §-ának (2) bekezdése. A rendelkezés szerint semmis az a szerződés,
amely jogszabályba ütközik. Ez két aspektusban jelenik meg a Fővárosi Bí -
róság 1-H-PJ-2008-187. szám alatt közzétett határozatában. Egyrészt ameny -
nyiben a PSZÁF piacfelügyeleti eljárása során hozott határozatában a fogyasz -
33 Ptk. 209/A. § (2) bek.
34 FIT-H-PJ-2008-264. bírósági határozat; FIT-H-PJ-2009-378. bírósági határozat; FIT-H-PJ-

2009-587. bírósági határozat; A Polgári Törvénykönyv magyarázata III. kötet – Kötelmi jog
általános rész. Magyar Közlönykiadó, Budapest, 2007. 139. o.; A Polgári Törvénykönyv magya -
rázata 1. Complex, Budapest, 2007. 761. o., 799. o.

35 Pp. 164. § (1) bek.
36 1-H-PJ-2008-303. bírósági határozat; 1-H-PJ-2008-254. bírósági határozat; FIT-H-PJ-2008-

264. bírósági határozat; 1-H-PJ-2006-152. bírósági határozat; FIT-H-PJ-2009-587. bírósági
határozat.
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tói csoport szervezőjét jogosulatlan hitelezési vagy betétgyűjtési tevékenység
folytatása miatt elmarasztalta, a Felügyelet által kiadott engedély hiányában
magatartása a Hpt. rendelkezéseibe ütközik, amelynél fogva az egyes fogyasz -
tóval kötött konzorciós szerződés is jogszabályba ütközőnek minősíthető, azaz
semmisnek tekinthető. Másik aspektusban a GVH által hozott határozatok
jelennek meg, azonban az eljáró bíróság álláspontja szerint annak ellenére,
hogy a reklám közzététele jogszabálysértő módon történt (megtévesztésre al -
kalmas volt), a fogyasztót nem egyedül a szervező által közzétett reklám ve -
zette arra, hogy a fogyasztói csoportban történő részvételre irányuló szerző -
dést megkösse. A reklám alapján mindössze csak a figyelemfelhívás történt
meg, és a fogyasztó a szervezőnél vagy annak üzletkötőjétől kapott konkrét
tájékoztatás alapján dönthette el azt, hogy kíván-e szerződést kötni vagy sem,
az alperes részéről nyújtott szolgáltatás megfelelő lesz-e pénzügyi gondjainak
enyhítésére vagy sem. Ezen indokokra hivatkozva a bíróság tehát elutasította
azt a fogyasztói kérelmet, amely a GVH által hozott határozatra alapozva
kérte a konzorciós szerződés érvénytelenségének a megállapítását.37

3.2.4. A pertársaságról

A felperesi pertársaság esetében több, a fogyasztói csoportban résztvevő
fogyasztónak nyílhat lehetősége a szervező vállalkozással szembeni egyidejű
igényérvényesítésre, ha a Pp.38 51. § c) pontjában foglalt feltételek, az ugyan -
azon ténybeli és jogi alap követelményei fennállnak. Tekintettel arra, hogy a
konzorciós szerződések esetében nem találunk arra vonatkozó külön jogsza -
bályi rendelkezést, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása csak egymás -
ra tekintettel történhet meg, így a Pp-ben foglalt keresethalmaz-fajták közül a
fogyasztói csoportok esetében csak az egyszerű pertársaság szabályai ke -
rülhetnek alkalmazásra.39 Hátránya azonban a hatékony jogérvényesítésnek,
hogy a pertársaság ezen fajtája csak célszerűségi, perökonómiai és pergazda -
sá gossági szempontokat szolgálhat.40 Ez azt jelenti, hogy mintegy megtöbb -
szörözött önálló eljárások keretében az eljárásban résztvevő felperes fogyasz-
tók minden esetben a saját nevükben járnak el a szervezővel szemben, cse -
lekményeik nem hatnak ki a másik pertárs joghelyzetére és mulasztásaira.41

Tekintettel tehát arra, hogy a konzorciós szerződés esetében csak a Pp. 51. § c)
pontjában foglalt egyszerű pertársaság alapítására van lehetőség, ez csak
korlátozott, nem valódi csoportos jogérvényesítési lehetőséget rejt magában
ellentétben például a jövőben esetlegesen bevezetendő, kollektív igényérvénye-
sítési eszközként funkcionáló csoportos perlés jogintézményével. Ezen negatív
vonások mellett azonban előnyei is lehetnek a pertársaság alapításának: kép -
viseleti oldalról a fogyasztók közös képviselő útján vehetnek részt az el járás -
ban (költségkímélés).42

37 1-H-PJ-2008-187.; Bakos: i. m. 41. o.
38 1952. évi III. törvény a Polgári Perrendtartásról.
39 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, Budapest, 2008. 146. o.; A Polgári Per -

rendtartásról szóló törvény magyarázata I. kötet (szerk. Szabó Imre). Magyar Hivatalos Köz -
lönykiadó, Budapest, 2007. 174. o.

40 Kengyel: i. m. 146. o.
41 Kengyel: i. m. 147. o.; A Polgári Perrendtartásról szóló törvény magyarázata: i. m. 180. o.
42 A Polgári Perrendtartásról szóló törvény magyarázata: i. m. 164. o.
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4. Közérdekű igényérvényesítési lehetőségek

4.1. Az Fgytv., a Tpvt. és a PSZÁFtv. alapján

A fogyasztói csoportok esetében a gyakorlati életben felmerülő tipikus ese -
teket vizsgálva a megtévesztő tájékoztatási gyakorlat, valamint az engedély
nélkül végzett hitelezési és betétgyűjtési tevékenység miatt kerülhetne sor
közérdekű kereset megindítására. A megtévesztő tájékoztatási gyakorlat ese -
tében az Fgytv. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az NFH, a fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek és az ügyész (bármely jogszabályba ütköző tevékenység
esetén), a Tpvt. 92. § (1) bekezdése alapján a GVH (mert a versenyérintettségre
tekintettel az Fttv-be ütköző jogsértő magatartás elbírálása a Gazdasági Ver-
senyhivatal hatáskörébe tartozik), valamint a PSZÁFtv. vonatkozó rendelke -
zése szerint a PSZÁF (Fttv-be ütköző magatartás esetén),43 tehát mindhárom
fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró hatóság rendelkezhet keresetindítási jogo -
sultsággal. Ki kell azonban emelnünk, hogy a hatásköri szabályozásból követ-
kezően az említett hatóságok és szervezetek közül csak a GVH rendelkezik a
fogyasztói csoportok szervezőinek megtévesztő tájékoztatási gyakorlatára vo -
natkozó megfelelő információkkal, így az NFH, a PSZÁF és a többi szervezet
csak megfelelő bejelentés alapján szerezhet tudomást a kereset alapjául szol -
gáló jogsértő cselekményekről. Az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgálta -
tási tevékenység szankcionálására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye -
lete rendelkezik hatáskörrel, azonban ezen jogsértő magatartások vonatkozá-
sában nem illeti meg a Felügyeletet a közérdekű kereset megindításának a
joga arra tekintettel, hogy a kereset jogalapja csak az Fttv. rendelkezéseinek a
megsértése lehet,44 és az engedély nélkül végzett hitelezési és betétgyűjtési te -
vékenység nem az Fttv., hanem a Hpt. rendelkezéseibe ütközik. Közérdekű
kereset benyújtására ebben az esetben az Fgytv. 39. § (1) bekezdése alapján
csak az NFH, az ügyész és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek lehet -
nek jogosultak akkor, ha valamilyen úton tudomást szereznek a jogsértő tevé -
kenységről, hiszen eljárásukat egyébként bármely jogszabályi rendelkezés meg-
sértése megalapozhatja.

További problémákat vethet fel a közérdekű kereset alapján érvényesíthető
polgári jogi igények kérdése, amely két konjunktív feltétel fennállását követeli
meg a marasztaló határozat meghozatalához: a sérelmet szenvedett fogyasz -
tók körének pontos megállapítását és a kártérítés összegének egzakt megha-
tározását.45

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban nyitva marad annak a kérdése, hogy
hogyan határozható meg azon fogyasztók köre, akik a marasztaló ítéletnek
megfelelően kártérítést követelhetnek. A fogyasztói csoportok esetében ilyen
fogyasztó kör lehet például az adott fogyasztói csoportban résztvevő fogyasz -
tók összessége vagy a szervezővel szerződő valamennyi fogyasztó. Problema-
tikussá válik azonban a személyi kör kérdése abban az esetben, ha a köz-
érdekű keresetet megtévesztő tájékoztatási gyakorlat miatt nyújtják be, ahol 

43 PSZÁFtv. 116. § (1) bek.; PSZÁFtv. 64. § b) pont.
44 PSZÁFtv. 116. § (1) bek.; PSZÁFtv. 64. § b) pont.
45 Fgytv. 39. § (4) bek.; Fazekas : i. m. 248. o.; Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 349. o.;

Tpvt. 92. § (4)-(5) bek.; PSZÁFtv. 116. § (3)-(4) bek.
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a potenciálisan károsult fogyasztók köre nem állapítható meg (bárki lehet, aki
a megtévesztő reklámot olvasta, hiszen megtévesztő jellege miatt az jogsér -
tőnek tekinthető), vagy ha a konzorciós szerződés megkötésére már sor került,
és a fogyasztói csoport nem minden tagja szenvedett sérelmet (azaz a szerző -
déses konstrukciót alkalmasnak tartja céljainak elérésére).

Nem találunk jogszabályi iránymutatást arra nézve sem, hogy pontosan
hogyan határozható meg a kártérítés mértéke, valamint hogy ennek alapján
az egyes fogyasztók miként és milyen módon érvényesíthetik kártérítési igé -
nyüket a jogsértővel szemben. A fogyasztói csoportok esetében azon túlme -
nően, hogy már az érintett személyi kör meghatározása is számos bizonyta-
lansági tényezőt hordoz magában, a megtévesztő tájékoztatási gyakorlat vagy
az engedély nélkül végzett hitelezési és betétgyűjtési tevékenység esetében az
okozott kár mértéke sem számszerűsíthető egységesen. Amennyiben azonban
ezek a feltételek (a személyi kör és a kártérítés mértékének az egyértelmű
meghatározása) hiányoznak, a bíróság a Tpvt. 92. § (4) és a PSZÁFtv. 116. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a benyújtott közérdekű kereset követ -
keztében marasztaló ítéletet nem hozhat, hanem csak a jogsértés megállapítá -
sára szorítkozhat. Ez utóbbi azonban megkérdőjelezi a közérdekű keresetek
ezen formájának a hatékonyságát, és felmerül a kérdés, hogy a közérdekű ke -
reset benyújtására jogosult hivatalok miért indítsák meg a bírósági eljárást,
ha a jogsértés megállapítását saját hatósági eljárásuk keretében maguk is
megtehetik, sőt emellett jogkövetkezményként jövőbeni jogsértéstől való eltil -
tást is alkalmazhatnak, valamint bírság kiszabását is elrendelhetik, amelyre
azonban a bíróság nem jogosult.

4.2. A Ptk. alapján

A közérdekű keresetek ezen csoportja kiforrott bírói gyakorlattal rendelke -
zik, amelyre a fogyasztói csoportok esetében is találunk példát: a Fellebbviteli
Főügyészség által benyújtott közérdekű kereset elbírálása során szintén a
Rész vételi Szabályzatban foglalt, mind a fogyasztót, mind pedig a szervezőt
megillető rendes, valamint az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó ren -
delke zések kerültek górcső alá.46

Az ítélet hatályát tekintve azt érdemes megemlítenünk, hogy a sikeres köz -
érdekű kereset következtében hozott ítélet hatálya eltér az egyéni igény -
érvényesítés keretében ismertetett döntésekétől, hiszen az eljárás eredménye -
ként a bíróság a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő
hatállyal állapítja meg az érvénytelenséget.47 Az eltérés abban mutatkozik,
hogy az ítélet hatálya nem csak a peres felekre és meghatározott konkrét
szerződésekre terjed ki, hanem a feltételek alkalmazójával, jelen esetben a
szervezővel szerződést kötő valamennyi fogyasztóra is. E közérdekű kereset -
indítási lehetőséget meghatározott aspektusokból alkalmasnak találjuk a fo -
gyasztói csoport egészének a védelmére, még akkor is, ha ennek alkalmazha -

46 BDT 2009. 1998.; FIT-H-PJ-2008-18.
47 Ptk. 209/B. § (1) bek.; BDT 2005. 1257.; BDT 2008. 1828.; A Polgári Törvénykönyv magyarázata

1.: i. m. 794. o.; Fazekas: i. m. 150–151. o., 246. o.; Magyar fogyasztóvédelmi magánjog: i. m. 352
–353. o.
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tósági köre csak szűk körű, hiszen csak az általános szerződési feltételek vizs -
gálatára terjed ki, és egyebekben nem alkalmas az egyéni sérelmek or vos -
lására, kártérítési jellegű követelések érvényesítésére. A magánjogi igény ér -
vényesítés ehhez kapcsolódóan később csak az egyes fogyasztók részéről tör -
ténhet meg külön pert indítva a szervezővel szemben. Pozitívuma azonban,
hogy az ítélet hatálya a szervezővel szerződést kötő valamennyi fogyasztóra,
tehát valamennyi csoporttagra és a szervezővel szerződéses kapcsolatban álló
más fogyasztói csoportok tagjaira is kiterjed.

5. Összegzés

Bár a fogyasztói csoportok esetében igénybe vehető igényérvényesítési lehe -
tőségek köre igen széles spektrumú, hatékonyságuk azonban nagy számuk
ellenére is megkérdőjelezhető. A problémák forrása sokrétű. Ez egyrészt a spe-
ciális jogi szabályozás hiányából vezethető le, másodsorban pedig a széttagolt
fogyasztóvédelmi intézményrendszer, a heterogén igényérvényesítési lehető -
sé   gek, valamint a jogi szabályozás ellentmondásai is gátolják a sérelmet szen -
vedett fogyasztó hatékony jogvédelmét.
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Alkalmasak-e a békéltető testületek
a fogyasztók védelmére?

FEKETE ORSOLYA
tanársegéd

SZTE ÁJTK
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

1. Bevezetés

Az alternatív vitarendezési fórumok körébe tartozó békéltető testületre vo -
natkozó szabályozás alapjait a Fogyasztóvédelemről szóló törvény fektette le.
A jogszabály 1998. január 1-jén lépett hatályba, kivéve éppen a békéltető tes -
tületekre vonatkozó fejezetet. A hatályba léptetés egy évvel történő eltolása
annak elismerését jelentette, hogy a jogalkotói szándék ellenére a gyakorlati
megvalósítás még akadályokba ütközött. 

Jelen tanulmányban célom annak áttekintése, hogy melyek a békéltető tes -
tületek működésének azon esetleges „gyenge” pontjai, amelyek generális jel -
leggel, vagy egyes specifikus területeken (elsősorban a pénzügyi fogyasztói vi -
tákban) akadályát jelent(het)ik a hatékony működésnek; illetve, hogy valóban
indokolt-e a pénzügyi fogyasztói viták elbírálására külön fórum létrehoza -
tala?1

2. A békéltető testületekről részleteiben

2.1. Az eljárás célja

A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti
polgári jogi természetű jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. E körben
az elsődleges cél a vita egyezséggel történő lezárása. Ennek sikertelensége
esetén pedig gyors, hatékony, költségkímélő eljárás keretében a testület eljáró
tanácsa dönti el a kérdést.

Az eljárás törvényben meghatározott ismérvei is arra utalnak, hogy az való -
ban a hosszú, költséges és bonyolult bírósági eljárás alternatívája akar lenni. 

2.2. A békéltető testület jogállása, működtetése

Jogállását tekintve a testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparka ma -
rák mellett működő független szerv. A működtetésben elvileg korábban az ag -
rárkamara is részt vett, a jogalkotó azonban praktikus okokból megszün tette
ezt a lehetőséget; figyelemmel a gyakorlatra, azaz arra tényre, hogy a keres -
kedelmi és iparkamarákon kívül más kamarák nemigen vettek részt ebben.

1 A tanulmány lezárásának időpontja 2010 decembere. Az ezt követő jogszabály módosítások nem
képezték vizsgálatom tárgyát.
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Ezen szervezeti megoldást sok vita övezi, időről időre fölvetve az átalakítás
lehetőségét. A reformirányzatok egyike a hatósági szervezetrendszer keretében
való elhelyezést tartaná szükségesnek, az NFH-t vagy a közigazgatási hivata -
lokat megjelölve „gazdaként”. Indokul a döntések szakmai színvonalának ja -
vulását, megalapozottabbá válását hozzák föl. (Gyakori tapasztalat volt ugyan-
is, hogy a korábban még NFH hatáskörébe tartozó nyilvánosságra hozatal aka  -
dálya a tartalmilag pontatlan, hiányos döntés volt.) A megoldás nyilvánvaló
hátránya, hogy a hatósági szervezetrendszerhez való tartozás esetén is meg -
kérdőjelezhetővé válna a függetlenség, továbbá, hogy az alapvetően polgári
jogi jellegű viták feloldására hivatott szervezet hatóságok melletti léte a
fogyasztókat is megzavarná. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy szakmai
színvonal növelése sokkal egyszerűbben, a békéltető testületi tagokkal szem -
ben támasztott szakmai követelmények változtatásával is elérhető. Ezt a meg -
oldást tehát elvetném. 

Önmagában a kamarák (legyen az bármely kamara) mellé való telepítés kér -
dése sem aggálytalan. E körben szintén a függetlenséget hozzák föl fő okként.
Ennek a kérdésnek különös hangsúlyt adott a kötelező kamarai tagság meg -
szűnése, figyelemmel arra, hogy a kamara szankcionálási lehetőségei a tag -
sággal nem rendelkező vállalkozók irányában megszűntek, és így valóban „csak”
az infrastruktúra, a működési hely biztosításával tudnak hozzájárulni a tes -
tület működtetéshez.2 Ez sem probléma nélküli, ha belegondolunk, hogy a
tech nikai, adminisztratív személyzet biztosítása (munkáltatói jogok gyakor -
lása, munkabér utalása) is e körbe tartozik, ami növeli a békéltető testület ki -
szolgáltatottságát. A kamarák mellett működő független testülettel kapcsola -
tos további elvi probléma, hogy a fogyasztók szubjektíve úgy érezhetik, hogy a
vállalkozások érdekképviseleti szerve mellett működő testület nem lehet el -
fogulatlan az irányukban. Ezt a bizalmi válságot azonban csak a gyakorlati
tapasztalatok oldhatják föl. Megjegyzem, a gyakorlatban a fogyasztók bizal -
mának hiánya helyett sokkal inkább a vállalkozói oldal bizalmatlanságáról
beszélhetünk. Ennek oka az a nemrégiben megváltoztatott korábbi szabály
lehetett, hogy a testületnek kodifikációs hiányosság miatt nem volt lehetősége
a fogyasztói panasz alaptalanság esetén történő elutasítására, így a vállal -
kozók úgy érezhették, hogy a „fogyasztónak úgyis mindig igaza van”.

A jogalkotó a helyi önkormányzatok számára is megteremti a lehetőséget,
hogy a békéltető testület működtetésének feladataiból részt vállaljanak. Ez
pénzügyi forrásokkal, technikai eszközökkel való támogatást, helyiség rendel -
kezésre bocsátását jelenthetné. Az önkormányzatok szerepe a fogyasztóvéde -
lem ezen szegmensében sem mondható azonban kielégítőnek. 

A függetlenséget, mint minden más szerv esetében a vezető választásának
mikéntje, a személyi állomány rekrutációja és utasíthatósága, a finanszírozás
kérdésköre határozza meg. Ehelyütt csupán a központi szerepű finanszírozás
kérdésére térek ki. A törvény az állam feladatává teszi a költségvetési forrá -
sokból történő finanszírozást, aminek mértékét a költségvetési törvény hatá -
rozza meg. Az Fgytv. az összegnek a testületek között az ügyek számaránya
szerinti differenciálását írja elő. Ez utóbbi rendelkezés a kamara és az ille -
tékes minisztérium általi eseti megállapodásban rögzített forrásmegosztás

2 A problémát megoldhatja az ismét kötelezővé teendő kamarai tagság, ami – amint arra már
fentebb utaltam – napirenden lévő kérdés.
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miatti elégedetlenség került a törvénybe. Korábban ugyanis csak az összeg tö -
redéke került ügyszámarányosan felosztásra, így a nagyobb ügyforgalmú tes -
tületek hátrányba kerültek. Szintén éveken keresztül hangoztatott gond volt a
minisztériumi források hónapokkal későbbi utalása. Emiatt nem egy szerve -
zet működésének „visszafogására”, szüneteltetésére kényszerült, miután a ka -
marák sem előlegezték számukra a szükséges összeget.

2.3. A békéltető testület hatásköre és illetékessége

A testület hatáskörébe tartozik a felek közötti szerződés megkötésével és tel -
jesítésével kapcsolatos vita, a termék vagy a szolgáltatás minőségével, a
termék biztonságosságával, valamint a termékfelelősség körében felmerült
problémák rendezése. 

A testület illetékességét az eljárást kezdeményező fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye (közös kérelem esetén bármelyiküké), ennek hiányában az
érintett vállalkozás (képviseletére feljogosított szerv) székhelye alapozza meg.
A fogyasztó számára kedvező szabály, hogy az általános illetékességi szabá -
lyok mellett speciálisakat is felhívhat; a szerződés teljesítésének helye, illetve
a vállalkozás székhelye szerint békéltető testülethez is fordulhat.3 A testület
illetékességi területe az őt működtető kamaráéhoz igazodik.4

2.4. A békéltető testület összetétele, szervezete

A békéltető testület elnökből (szükség szerint elnökhelyettesből) és tagokból
áll. Tagjainak száma minimálisan tíz fő. A konkrét létszámról az elnök dönt az
ügyek számának és jellegének figyelembe vételével.5 Az ügy jellege, mint a
tagok számát potenciálisan befolyásoló tényező a 2010. május 1-jei módo -
sítással került be a tagok kijelölésének részletszabályait rögzítő jogszabály -
ba.6 Ennek pontos jelentését illetően – törvényi magyarázat hiányában – azon -
ban csak találgathatunk. Az ügyek bonyolultsága mindenesetre az eljárások
időbeni elhúzódásához, így a testület leterheltségének növekedéséhez vezet -
het, ami igényelhet magasabb tagi létszámot.

A tagok megbízatása három évre szól,7 újraválasztás is lehetséges. Ez utóbbi
azért lényeges, mert indokolt, hogy a megbízatás alatt felhalmozott szakmai
tapasztalat a következő testület munkájának színvonalát is növelje. Nem sza -
bad elfeledni azt sem, hogy az eljárás elsődleges célja az egyezség létrehozása
a vitás felek között. Ennek létrejöttében pedig ez eljáró tagok eljárások során
csiszolódott emberismeretének és konfliktuskezelő képességének is nagy sze -
repe van. 

3 Ez utóbbi nyilván csak akkor jöhet szóba, ha lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendel -
kező fogyasztóról van szó.

4 Az Fgytv. fogyasztó fogalmának természetes személyekre való leszűkítése miatt a békéltető tes -
tület eljárását is csak ilyen személyek kezdeményezhetik. 

5 Az ügyszám, mint tagok számát meghatározó tényező vita nélküli. Erre tekintettel törölte el az
országgyűlés a korábbi 30, illetve 40 fős maximum létszámot.

6 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól.
7 2012. január 1-jétől a megbízatás időtartama 4 évre nő.

272



A testület tagjainak megbízatását megelőzően 100 nappal az elnök meghatá -
rozza az új testület létszámát és kezdeményezi annak megalakítását. A tagok
jelölésére paritásos alapon a fogyasztók érdekeinek képviseletét ellátó társa -
dalmi szervezetek és a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák, vala -
mint a megyei agrárkamarák jogosultak.8 A fogyasztóvédelmi szervezetek hir -
detmény,9 míg a kamarák közvetlen írásos felhívás útján szereznek tudomást
a jelölés lehetőségéről, amire 30 illetve 45 napjuk áll rendelkezésre. 

A tagnak jelölni felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves igazolt szakmai
gyakorlattal rendelkező személyt lehet, aki nem lehet korlátozottan cselek -
vőképes vagy cselekvőképtelen, büntetett előéletű, nem állhat a végzettségé -
nek megfelelő foglalkozástól (szakmai gyakorlattól) eltiltás hatálya alatt. Bi -
zonyos bűncselekmények elkövetése esetén a jogalkotó szigorúbb feltételeket
támasztva a büntetlen előéletet sem tekinti elegendőnek.10 Ezen esetekben a
mentesítés beálltától még további, a törvényben meghatározott időnek kell
eltelnie a potenciális jelöltséghez.

Új elem, hogy a jelöltek között lennie kell jogász végzettségű és a jelölő szer -
vezettel, vagy kamarával (annak tagjával) munkaviszonyban vagy munkavég -
zésre irányuló egyéb jogviszonyban a jelölést megelőző három évben nem álló
személynek. Ennek oka, hogy egyedül, tehát nem tanácsban kizárólag ilyen
paraméterekkel rendelkező személy járhat el.

A pénzügyi szervezetek képviselőinek kifogásaira reagálva a jogalkotó meg -
próbálta továbbá a pénzügyi természetű jogviták elbírálására alkalmasabbá
tenni a békéltető testületet. Ennek érdekében előírás, hogy valamennyi (!)
pénz ügyi szolgáltatási ágazat képviseltesse magát egy megfelelő végzettséggel
és szakképzettséggel, továbbá szakismerettel rendelkező jelölttel. A pénzügyi
szolgáltatási tevékenységgel összefüggő fogyasztói jogviták rendezéséhez szük-
séges végzettségnek és képzettségnek elsősorban egyes gazdasági tárgyú alap
és mesterképzések minősülnek, továbbá a jogász végzettség.11 Önmagában ez
nem elég; a PSZÁF-nál, az MNB-nél vagy a PSZÁF felügyelete alatt álló sze -
mélyként, tevékenységgel, vagy felügyelete alá tartozó szervezetnél betöltött
munkakörben eltöltött hároméves szakmai tapasztalat szükséges. Hiányolom,
hogy bár a jogalkotó valamennyi pénzügyi szolgáltatási ágazat képviselőjét
látni szeretné a testületben, nem határozza meg, melyek azok. E körben ele -
gendő lenne utaló szabályként hivatkoznia a hitelintézetekről és pénzügyi 

8 2012. január 1-jétől a kamarák mellett a vállalkozások szakmai érdekképviseleti szervei is
jogosulttá válnak a jelölésre. 

9 Egy megyei (fővárosi) napilapban, a Magyar Közlönyben és az illetékes minisztérium honlapján
kell közzétenni.

10 Pl.: hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, gazdasági bűncselekmények, stb.
11 Ezek pontosan: az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak, a gazdaságelemzés alapkép -

zési szak, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, a kereskedelem és marketing alap -
képzési szak, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak, a pénzügy és számvitel alapképzési
szak, az üzleti szakoktató alapképzési szak, a jogász, a közgazdasági elemző mesterképzési
szak, a Master of Business Administration (MBA)  mesterképzési szak, a nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás mesterképzési szak,a pénzügy mesterképzési szak, a számvitel, mesterképzési
szak, a vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak, a biztosítási és pénzügyi matematika mester -
képzési szak, a gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak. Az alap- és mesterképzési
szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. számú mel -
léklet, VII. fejezet 1–2., 4–5., 7–8. és 10. pontjában foglalt alapképzési szakon, továbbá 3. számú
melléklet, V. fejezet 3. pontjában, valamint XI. fejezet 1–2., 4–5., 7., 9. és 12–13. pontjában fog -
lalt mesterképzési szakon szerzett szakképzettség.
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vállalkozásokról szóló törvény fogalommeghatározására.12 Problémásnak lá -
tom továbbá a jogászvégzettség szerepeltetését a felsorolásban, figyelemmel
arra, hogy akár még a PSZÁF-nál is betölthető olyan munkakör, ami jogász -
ként nem feltétlen jelent elégséges pénzügyi ismereteket. E tekintetben tehát
a felsorolt gazdasági tárgyú végzettségek megfelelő gyakorlattal való párosí -
tását tartom szükségesnek. A pénzügyi végzettségre vonatkozó követelménye -
ket a módosító törvény 2010. május 10-től rendelte alkalmazni; tehát a kérdés
jelentőségére – különösen a pénzügyi válság által felszínre hozott nagyszámú
fogyasztói panaszra − való tekintettel nem elégedett meg azzal, hogy a spe -
ciális ismeretek csak a testületek tagjainak 2012-ben történő újabb választá -
sá tól kezdve legyenek reprezentálva.13

A megfelelő szakértelemmel rendelkező tagok jelölése azért is különösen
fon tos, mert az eljáró tanács a 2004. évi XVI. törvénnyel bevezetett módosítás
eredményeként szakértőt nem vehet igénybe az eljárás során. Erre és a fent
ismertetett szigorításokra tekintettel, joggal merül föl az egyéb szakmák gya -
korlóival szemben is szigorúbb képesítési előírások, illetve gyakorlat előírá -
sának lehetősége, illetve amennyiben a pénzügyi terület valóban a többitől
elkülönülő, speciális kezelést igényel, úgy annak kivétele a békéltető testületi
eljárások hatálya alól.

Az eredményes jelöléshez legalább két fogyasztói szervezetnek kell jelöltet
javasolnia összesen annyi számban, ahány tag választására a hirdetmény sze -
rint jogosultak. Közöttük lennie kell a speciális képzettségi szabályoknak (jo -
gász, pénzügyi szakember) megfelelő jelöltnek is. A fogyasztóvédelmi szerve -
ze tek előre meghatározott képviselői szavaznak a jelöltek személyéről, annyi
szavazatot adva le, ahány tag megválasztása szükséges. A szakismerettel kap -
csolatos többletkövetelmények megjelenését a szavazás végkimenete utánra is
biztosította a jogalkotó. Jogász és az említett pénzügyi szakemberek kijelö lésé -
nek elmaradása ugyanis a kijelölés érvénytelenségét vonja maga után, a szava -
zást meg kell ismételni. A kamarák jelöltállítása tartalmilag hasonló, azzal a
különbséggel, hogy ott a szavazási procedúra helyett írásbeli kijelölés történik.

A békéltető testületi tag megbízatását a megbízatási idő lejártán túlmenően
a kizáró okok valamelyikének bekövetkezte, a lemondás, a halál és az alkal -
matlanná válás szüntetheti meg. A tag alkalmatlanságáról az elnök egyedül
jogosult dönteni, míg az ő személye vonatkozásában a tagok közül, a jelölő
szervezetek által választott háromfős testület dönt. Ez utóbbi logikus is, hi -
szen az elnök a testületi tagok közül éppen azok általi megválasztása révén
emelkedik ki. A tag alkalmatlansága vonatkozásában is helyesebb volna a pá -
ratlan számú tagból álló döntéshozó grémium előírása, mert a jelenlegi sza -
bály függelmi viszonyt teremthet a tag és az elnök között, ami a tag független 
eljárást veszélyeztetheti.
12 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. 2. számú melléklet

II/8. pont. A banki, a befektetési szolgáltatási, a biztosítási szolgáltatási ágazat, illetve a vegyes
pénzügyi holding társaság került felsorolásra.

13 A pénzügyi tárgyú fogyasztó vitákkal kapcsolatos megfelelő szakképzettség problémája 2011
júliusától más színtérre helyeződik át, mivel a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe kerül a
pénzügyi fogyasztói viták elintézése.  A 2010. évi CLVIII. törvény jogi végzettséget és jogi szak -
vizsgát vagy közgazdasági egyetemi diplomát ír elő a tagság feltételeként. Ez a feltételrendszer
a PSZÁF szervezeti és működési szabályzatában tovább bővíthető, de ennek jelenleg - a 2011.
július 1-jétől kezdődő működésre tekintettel – még nyilván nincs nyoma, így a kérdés újbóli
vizsgálata szükséges.
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Az elnökhelyettes személyét az elnök jelölheti ki a testületi tagok közül, aki
annak akadályoztatása esetén helyettesi funkciót tölt be. 

A tagokkal szemben követelmény a független, pártatlan eljárás, az eljárás
alatti és az azt követő időszakra is kiterjedő titoktartás. Nem lehetnek a felek
képviselői, továbbá nem fogadhatnak el utasítást eljárásuk során. Minderről
írásban nyilatkoznak a kijelölés elfogadásakor. Az utasíthatóság tilalmát sze -
rencsésebb lett volna a másik oldalról (is) rögzíteni, azaz, úgy, hogy „a tagok
eljárásuk során nem utasíthatóak”. Feltételezve, de meg nem engedve például
egy elnök részéről történő utasítás elhárításának lehetőségét, a tag kerülne
kényelmetlen helyzetbe, utalva itt például alkalmassága kérdésének az elnök
általi megítélhetőségére.

2.5. A békéltető testület eljárása, döntései

A békéltető testületi eljárást maga a jogalkotó nem tagolta részekre, a szak -
irodalomban azonban többféle csoportosítás is ismeretes. Ezek egyike Fazekas
Judité, aki szerint az eljárás megindítása, a jogvita megvizsgálása, a határo -
zat hozatal, valamint a határozat utóélete kérdéskörök különíthetőek el.14

A testület eljárásának szabályait illetően 2008. szeptember 1. napján ha -
tály ba lépő módosítás számos korábbi kodifikációs pontatlanságot orvosolt. A
módosítások másik részét (főként a határidők módosítását) a megnövekedett
ügymennyiség indokolta.15

A békéltető testület főszabály szerint háromtagú tanácsban jár el. Az eljáró
tanács egyik tagját az eljárást indító fogyasztó, a másik tagját a bepanaszolt
vállalkozás jogosult kijelölni a tagok elnök által vezetett listájáról.16 A tanács
elnökét a testület elnöke jelöli ki.17 Ha a felek bármelyike nem él a jelölés
jogával, akkor azt az elnök teheti meg. 2012 januárjától a tanács tagjai között
jogász végzettségűnek is kell lennie. Az elnök által egyszerűnek ítélt ügyekben
jogosult egyedül eljáró tagot kijelölni.18 Neki az említettek szerint már most
jogász végzettségűnek kell lennie.19

A pártatlan eljárás a felek érdekeltségének kizárásával biztosítható. Ennek
okán nem járhat el az a tag, akinek vagy aki hozzátartozójának személyi vagy
vagyoni érdeke fűződik a vitás ügyhöz, vagy egyéb okból elfogult.
14 V. ö.: FAZEKAS Judit: A békéltető testületekről, avagy a vitarendezés másként. Magyar Keres -

kedelmi és Iparkamara, Budapest, 2002. 19–31. o.
15 Jelen tanulmányban a terjedelmi korlátokra figyelemmel mellőzöm az eljárás részletszabá -

lyainak ismertetését. Az érdeklődő olvasó a szerző más tanulmányaiban találkozhat ezzel. 
16 Ez tartalmazza a szakképesítésüket is, így a feleket az ügy tárgya és a képzettség közötti

kapcsolat nyilvánvalóan orientálja a kiválasztásban.
17 Tekintettel arra, hogy elviekben magát is kijelölheti, szerencsésebb volt a korábbi szabályozás

megoldása, amely szerint a felek által kijelölt két tag jelöli a harmadikat. A jogalkotó szándéka
nyilvánvalóan az volt a módosítással, hogy egy olyan személy kezébe tegye az eljáró tanács
elnöke kijelölésének a jogát, aki a teljes tagságra rálátással rendelkezik. Figyelembe kell azon -
ban venni, hogy az eljárásért kapott díjazás tekintetében különbség van a tagi és az elnöki
minőség díjazása között (7 000 Ft illetve 10 000 Ft.), így ez visszaélésre ad lehetőséget. Bár nem
jelentős, de kétségtelen anyagi előnyre tehet szert, aki gyakrabban jár el a tanács elnökeként.
211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet a békéltető testületi tagok díjazásáról 2.§ (1) bekezdés 

18 Korábban a felek megítélése döntött az egyszerűség kérdésében. A szabályozás azonban
kevéssé volt szerencsés, hisz a döntést laikusok kezébe helyezte, akiknek megítélését sokszor
személyes sérelmeik is torzították.

19 A felek azonban ilyen esetekben is kérhetik, hogy tanács folytassa le az eljárást.
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A fentiek szerint az eljárás elsődleges célja a felek közötti egyezség létrehozá -
sa. A tanács ezt határozatával akkor hagyhatja jóvá, ha megfelel a jogszabá -
lyoknak. Ennek oka, hogy a határozattal jóváhagyott egyezség esetén állami
kényszereszköz vehető igénybe.

Az egyezség elmaradása esetén a tanács határozatot hoz. Ez lehet eljárást
megszüntető határozat, ha a fogyasztó a kérelmet visszavonja, a felek az eljá -
rás megszüntetésében állapodnak meg, az eljárás folytatása lehetetlen, vagy a
tanács megítélése szerint nincs szükség döntéshozatalra (pl. megalapozatlan -
ság esetén). 

A szótöbbséggel hozott érdemi döntés alávetési nyilatkozat esetén kötelezést
tartalmazó határozatot jelent, ennek hiányában pedig ajánlást. A döntésben
ki kell térni a kérelemben szereplő valamennyi indítványra, továbbá azt in -
dokolni is kell. Az eljárási költségek összegéről és viseléséről csak a kötelezést
tartalmazó határozatban kell rendelkezni. Egyezség esetén ez a kérdés a felek
territóriuma, míg ajánlás esetén a törvény indokolása a költségviselésre köte -
lezés értelmetlenségéről beszél, mivel az nem kikényszeríthető. Ezt a logikát
követve magát az ajánlást megtenni is értelmetlen, hisz az sem kikénysze -
ríthető. Álláspontom szerint tehát kívánatos lenne a költések kérdésének az
ajánlásban való rendezése is. A lehetséges költségtételek felsorolásában egyéb-
ként a meghatalmazotti képviselet költségei nem szerepelnek, tehát a jogal -
kotó megadva minden szükséges segítséget és információt a személyes eljárást
preferálja.

A tanács a határozatát, illetve ajánlását a meghozatala napján kell kihir -
detni, továbbá 15 napon belül írásba foglaltan megküldeni a feleknek.

2.6. Jogorvoslat, nyilvánosságra hozatal, végrehajtás

A tanácstól a határozat vagy ajánlás kézbesítésétől számított 15 napon belül
bármely fél kérheti annak kijavítását, az ügy érdemét nem érintő, azaz elírás
jellegű, szám- vagy számítási hibák esetén. Szintén mindkét fél kezdeményez -
heti az ajánlás vagy kötelezés valamely részének értelmezését. A kihirdetésen
jelen lévő feleknek a tanács nyilvánvalóan megadja a szükséges szóbeli tájé koz -
tatást, így ennek az eszköznek a távolmaradó felek esetében lehet jelen tősége. 

A jogorvoslatok köréből a fellebbezést kizárva mind az ajánlás, mind a köte -
lezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezése kérhető a kézbesítéstől
számított 15 napon belül, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg
az Fgytv. ismertetett előírásainak, a békéltető testület hatáskör hiányában
vagy a meghallgatás nélküli elutasítási ok fennállta ellenére járt el. A kere -
setet a békéltető testület ellen kell megindítani a székhelye szerint illetékes
megyei bíróságon.20

Kizárólag a vállalkozás kezdeményezheti az ajánlás hatályon kívül helyezé -
sét, ha annak tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. Ebben az esetben
tehát nem eljárási jellegű hibákról, hanem az anyagi jogszabályok helytelen
alkalmazásáról van szó. Érthetetlen azonban, hogy miért csak a vállalkozás, és
miért csak az ajánlás tartalmával lehetne jogszabálysértés esetén elégedetlen. 

20 A látszat ellenére a per nem minősül közigazgatási pernek, amit a KGD 2006. 67. számú bírói
döntés meg is állapított.
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A tanács határozata nem jelent „ítélt dolgot”, a fogyasztó igényét polgári pe -
res eljárásban is érvényesítheti, a hozott döntéstől függetlenül. 

A békéltető testületek eljárásának eredményessége nagymértékben függ az
alávetési nyilatkozatok számától. 2008 szeptemberétől erre általános jelleggel,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál tett írásos nyilatkozat formájában
is sor kerülhet. Ezekről a nyilatkozatokról a kamara nyilvántartást vezet. Az
alávetési nyilatkozat megtétele alól nem lehet visszakozni, azaz, ha a vállal -
kozás a kereskedelmi kommunikációjában igazoltan vállalta az alávetést, ak -
kor ehhez kötve van függetlenül attól, hogy a konkrét eljárás során ezt nem
ismétli meg. A törvény mindemellett lehetőséget biztosít a megtétellel azonos
módon történő visszavonásra. 

A nyilatkozatok csekély száma részben a kereskedelmi kultúra hiányossá -
gaira vezethető vissza, részben pedig arra a többször említett tényre, hogy a
kamara tagi körön kívül eső vállalkozásokra nem tud hatni. E vonatkozásban
a kötelező kamarai tagság, valamint az alávetési nyilatkozatot tevőknek nyúj -
tott esetleges kedvezmények lehetnének kedvező hatásúak. 

Hatósági jogosítványok hiányában a békéltető testületek korábban gyakran
küzdöttek azzal a nehézséggel, hogy nem kaptak visszajelzést határozataik
utóéletéről. 2004. május 6-át követően hatályba lépő módosítás a fogyasztó kö -
telezettségévé tette, hogy a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést
tartalmazó határozat, illetve az ajánlásban foglaltak elmaradásáról értesítse
a testületet. Más kérdés, hogy ez egy lex imperfecta, azaz egy olyan kötelezett -
ség, amely elmaradásának semmiféle szankciója nincsen.

Általános vagy egyedi ügyben tett alávetési nyilatkozat hiányában a dön -
tésben foglaltak teljesítését az önkéntességen túlmenően csak a nyilvánosság
ereje segítheti. A fogyasztóvédelmi hatóság helyett immár a békéltető testület
jogosult az ajánlást nem teljesítő vállalkozás adatait, az ügy rövid leírásával, a
fogyasztó adatai nélkül nyilvánosságra hozni. A módosításban sokan a függet -
lenség egyik részelemét látják, látni kell azonban, hogy a nyilvánosságra ho -
zatal is a békéltető testület szűkös költségvetési forrásait apasztja, így ez a
változás a nyilvánosságra hozatal ellenében is hathat. 

Az olyan ajánlás, amelynek bármely okból hatályon kívül helyezését kérték,
a bírósági eljárás jogerős lezárásáig nem hozható nyilvánosságra. Mindez az
adatvédelmi ombudsman fogyasztók jogait érintő adatok nyilvánosságának
tárgyában született ajánlásában21 foglaltakkal ellentétes. Álláspontom sze -
rint tehát a tájékoztatáshoz való jogot előtérbe helyezve, a jogorvoslat tényét
sem elhallgatva lehetőséget kellene biztosítani a nyilvánosságra hozatalra. A
jelenlegi szabályozás ugyanis arra ösztönöz, hogy akár időhúzási célzattal is
megindítsa a vállalkozás a bírósági eljárást. Jól ismert jelenség ugyanis, hogy
a fogyasztói közönség figyelme mindig a „botrány” kipattanásakor a legna -
gyobb, amely az idő múlásával lankad.

Az Fgytv. lehetővé teszi a válaszirat visszaküldését elmulasztó és a meg -
hallgatáson meg nem jelenő, tehát a közreműködés bármilyen formáját meg -
ta gadó vállalkozás adatainak közzétételét is. A törvény indokolása szerint ez
azonban nem az alapvetően önkéntességen alapuló eljárás negligálásának, ha-
nem a panaszkezelési hajlandóság hiányának szankciója. (A válaszirat ugyan -
is lényegileg azonos a fogyasztói panaszra küldendő írásos válasszal.)

21 http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=aktualis/ajanlasok&dok=11559 (2010. 10.03.19.58.)
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A határozatba foglalt egyezségben vagy a kötelezést tartalmazó határozat -
ban foglaltak önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a fogyasztó az okirat
végrehajtási záradékkal való ellátását kérheti, amelyet követően bírósági vég -
rehajtási eljárás megindítása, tehát állami kikényszerítés lehetséges.

2.7. A békéltető testület szerepe a pénzügyi fogyasztói viták intézésében

A békéltető testületek hatásköre a korábban említettek szerint a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
vitára, a termék vagy a szolgáltatás minőségével, a termék biztonságosságá -
val, valamint a termékfelelősség körében felmerült problémák rendezésére
terjed ki. Ebbe a körbe sok más mellett (építőipari szolgáltatás, közüzemi szol -
gáltatás, termékszavatosság, utazási szerződés, egyéb szolgáltatás) a pénz -
ügyi fogyasztói viták is beletartoznak. Az ilyen tárgyú viták nem jelentkeznek
kiemelt számban a többi ügyhöz viszonyítva Az alábbi ábra a kezdetektől
fogva szemlélteti a békéltető testületek összügyszámát, és azon belül néhány
évre visszatekintve a pénzügyi viták összügyszámhoz viszonyított arányát.

1. ábra.
A békéltető testületek ügyeinek száma 1999 és 2008 között, és 2003-tól kezdve 

a pénzügyi viták aránya a békéltető testületek előtt folyamatban lévő összes ügyhöz
viszonyítva22

Egészen 2010 kezdetéig semmi sem utalt arra, hogy a jogalkotó a vitás vi -
szonyok egy részét kiemelten kezelné, ez a helyzet azonban a pénzügyi fogyasz-
tóvédelem jelentőségének növekedésével arányban kezdett megváltozni.

2010 januárjától a Budapesti Békéltető Testületet részévé vált az Európai Gaz -
dasági Térségben működő FIN-Net-nek (Financial Dispute Resolution Net work),
miután az Fgytv. kizárólagos illetékességgel kijelölte a pénzügyi szol gál tatási te -
vé kenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitákban való eljárásra.23

22 http://www.bekeltetes.hu/admin/data/file/26_48-53_jav.pdf (2010.10. 05.16.13.) Megjegyzem, hogy a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában megjelent 10 éves a Békéltető Testület című
kiadvány 1999-2002 között nem tartalmaz adatot az ügyek tárgy szerinti meg oszlására nézve. 

23 A jogalkotói döntés ésszerűnek is tűnhet, hiszen a tájékoztatással és tanácsadással is foglalkozó
FIN-Net tagoknak a 98/257/EK számú bizottsági ajánlásnak megfelelő alternatív vitarendezési
fórumoknak kell lenniük, amelyek tevékenységüket – nevükből is adódóan – a pénzügyi terü letre
koncentrálják. Megjegyzem elvileg nincs akadálya több résztvevő szervezet kijelölésének egy adott
államon belül. A magyar szabályozás sajátossága, hogy olyan jogvitában, amelyben magyarországi
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és más EGT tagállamban letelepedett
vállalkozás között folyik, az eljárás feltétele az is, hogy a vállalkozás alávetési nyilatkozatot tegyen.
Ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület a fogyasztót más EGT tagállambeli FIN-Net
fórumhoz irányítja, és megadja a szükséges segítséget igénye érvényesítéséhez (tájékoztatás az
eljárási szabályokról, kérelem továbbítása, stb.) 2011. július 1. napjától a PSZÁF Mellett működő
Pénzügyi Békéltető Testület veszi át ezt a szerepet.
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2010 májusában lépett hatályba a békéltető testületi tagokkal szembeni foko -
zott szakmai elvárásokra vonatkozó szabály a pénzügyi természetű viták ban.
Úgy tűnt, a jogalkotó így tett eleget annak a pénzügyi szervezetek ré széről már
évek óta hangoztatott igénynek, hogy ki kell küszöbölni a békéltető testületek
laikus fórum jellegét a pénzügyi vitákban. A Bankszövetség ezzel összefüg gés -
ben például éveken keresztül egy pénzügyi /banki ombudsman lét rehozásának
szükségességét hangoztatta a pénzügyi viták eldöntésének fó rumaként.24

2010 szeptemberében azonban a problémakör egy újabb fejezetéhez érkez -
tünk, ami ismét a szakmaiság kérdése köré szerveződött. A vita a békéltető
testületek és a PSZÁF között zajlott.

A békéltető testületek magukat egyre hatékonyabb és elismertebb, a jogsza -
bályi változások miatt a pénzügyi viták eldöntésére is kompetens fórumnak
tartották.25

Ennek ellenére − az elért eredmények egy részét megkérdőjelezve − törvény -
javaslat benyújtására került sor a pénzügyi viták gyors és olcsó rendezését
lehetővé tevő, a Felügyelet mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület létre -
hozására.  A javaslat mintájául a Szerbiában és Luxemburgban már jól működő
rendszer szolgált. A 2010. évi CLVII. törvényben testet öltött javaslat egy a
PSZÁF elnökéhez rendelt, de független köztisztviselőkből álló, 2011. július 1-jé -
től működő testületről szól. A PSZÁF érvei szerint ezen szervezeti megoldás
mellett szól a megfelelő szakmai színvonal vitathatatlan biztosíthatósága, vala -
mint a Felügyelet mellé rendeltség okán a Felügyelet pénzügyi szervezetekre
történő ráhatásának lehetősége. A Magatartási Kódex példája megmutatta, hogy
a Fel ügyelet tud hatni az általa felügyelt szervekre, és úgy vélik, ez még egy olyan
eljárás esetén is működhet, amely egyértelműen nem hatósági eljárás. A jelen legi
békéltető testületeket szerintük a pénzügyi intézmények nem te kintik kom petens
fórumnak; válasziratot csupán a „feketelistára” való megje lenés elkerü lése végett
küldenek, érdemben azonban nem vesznek részt az el járásban. 

3. Összegzés – a békéltető testületek helye és szerepe

A polgári jogi természetű fogyasztói jogviták bíróság előtt történő rende -
zésének alternatívájaként a békéltető testületek merülnek föl.28 Az a gyakran
tapasztalt tény, hogy a fogyasztók ezen panaszaikkal gyakran nem a bíróságot
vagy a békéltető testületet keresik meg, hanem a fogyasztóvédelmi felügye -
24 Az OBH 4938/2008. számú ügyben a biztos idézi a Bankszövetség álláspontját.
25 Baranovszky György nyilatkozata szerint a pénzügyi vitáknál sem az ügyek lezárását, sem a

pénzügyi vállalkozások együttműködését tekintve nem találhatunk rosszabb mutatókat a többi
ügyhöz képest. Kiemelendő a tíz éves munka révén elért ismertségük és a megyei szinten jelen
lévő szervezetek miatt a fogyasztókhoz való közelségük is. http://www.bkik.hu/25-Bekelteto-
Testulet (2010.10.03.20.35.)

26 T/1480.számú törvényjavaslat. A pénzügyi viták elbírálására számos modellel találkozhatunk
Európában. Megjelennek az egyes pénzügyi ágazatok (banki, biztosítási, befektetési, stb.) sze -
rint tagolt pénzügyi vitarendező fórumok, csakúgy, mint a német területen elterjedt érdek -
szövetségek mellett szervezett testületek is. 

27 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. A Pénzügyi Békéltető
Testületek 2011. július 1-jén kezdik meg működésüket.

28 A két eljárás valóban alternatívája egymásnak, figyelemmel arra, hogy a békéltető eljárás meg -
indítása az elévülést megszakítja (Fgytv.28/A.§). Nem fordulhat tehát elő, hogy a fogyasztó a
békéltető testületi eljárás miatt elmulasztja a bírósági igényérvényesítésre nyitva álló határ időt.
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leteknél próbálkoznak eljárás indításával, rávilágít bizonyos – jelen tanulmány-
ban helyet nem kapó – problémákra.29

A fogyasztói viták kapcsán a bírósági eljárások − azok hosszadalmassága és
költségessége miatti – mellőzésének megoldását ehelyütt annak közjogi meg -
közelítése okán szintén nem tekintem feladatomnak. E körben többek között a
kis perértékű ügyekre vonatkozó eljárási szabályok felülvizsgálata merül föl
időről időre. 

A békéltető testületekkel kapcsolatban a felsorolt kisebb jelentőségű kérdé -
sek mellett (a tag alkalmatlanságának megítélése az elnök kizárólagos jogo -
sultsága, eljárási költségviselés kérdéskörének mellőzése az ajánlásokban, az
ajánlás hatályon kívül helyezése anyagi jogszabálysértés miatt kizárólag a
vállalkozás által, stb.) két markáns problémát látok kirajzolódni. 

Az egyik az alávetési nyilatkozatok problematikája, melyek hiányában a bé -
kéltető testületi eljárás többnyire csak szócséplés, az idő és a költségvetési for -
rások pazarlása. (Bár az egyezség lehetősége ilyenkor is nyilvánvalóan adott.)
Az általános alávetési nyilatkozatok bevezetésének lehetősége kissé illuzóri -
ku nak tűnik az egyedi nyilatkozatok elenyésző száma miatt. A jelenlegi ada -
tok szerint országosan mindösszesen 118 vállalkozás tett ilyen nyilatkozatot.30

E körben az együttműködést megtagadó vállalkozások listájának internetes
nyilvánosságra hozatala sem biztos, hogy megoldást jelent, figyelemmel arra,
hogy pontosan azon fogyasztói körben elérhetetlen az internet, akiknél az elő -
zetes tájékoztatás-tájékozódás preventív hatása is kevéssé érvényesül. Az in -
ternet használatával kapcsolatos felzárkóztató programok mellett alternatív
tájékoztatási programok megvalósítása jelenthet megoldást. Számottevő lehet
emellett a kamara presszionáló hatása is a kötelező kamarai tagság vissza -
állítása esetén.

A másik tárgyalandó kérdés a békéltető testületi döntések szakmai színvona -
lának biztosítása, ami leginkább a tagokkal szemben támasztott szakmai kö -
vetelmények révén biztosítható. A problémát a pénzügyi válság nyomán je -
lentkező nagyszámú fogyasztói panasz, és a pénzügyi intézmények békéltető
testületi eljárásoktól történő elzárkózása vetette föl különös éllel. Erre rea -
gálva a jogalkotó először a pénzügyek terén való fokozottabb jártasságot biz -
tosító alapképzettséget és ehhez kapcsolódó gyakorlatot írt elő. A PSZÁF
békéltető testületi tagok irányában vállalt oktatási tevékenysége is hiánypótló
lehet, bár kérdéses, hogy a hatóság vállalása vajon minden testület vonatko -
zásában érezteti hatását, vagy kizárólag a fővárosra koncentrálódik. 

29 A szerző a tágabb körű vizsgálódást lehetővé tevő PhD dolgozatában statisztikai adatokkal iga -
zolja, hogy a fogyasztóvédelmi feladatot ellátó felügyeleti szervekhez benyújtott kérelmek je -
lentős hányada kerül elutasításra hatáskör hiányában. A fogyasztó hatáskörrel kapcsolatos
tévedésének megvannak a maga „történelmi” okai. Az a tény tehát, hogy a fogyasztók érde -
keinek védelmére hivatott szervek a jogfejlődés egy bizonyos szakaszában jogosultak voltak a
fogyasztói jogvitákba való tényleges beavatkozásba, eredményezheti a bevált konfliktuskezelési
sémák átörökítődését. Ennek megváltoztatásában bizonyos oktatási és tájékoztatási metódu -
sok nak van kiemelt szerepük. A probléma elhúzódásához véleményem szerint az is hozzájá -
rulhat, hogy az üzletekben a fogyasztói panaszkezelési fórumok körében a fogyasztóvédelmi
hatóság, a békéltető testület és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek (pontosan nevesítve
a helyben eljáró szervet) azonos helyen és módon kerülnek feltüntetésre, valóban azt a képzetet
keltve kevéssé jártas fogyasztóban, hogy a felsorolt fórumok egymás alternatívái; problémája
jellegétől függetlenül választhat közöttük.

30 http://bekeltetes.hu/index.php?id=alavetesi_nyilatkozatok (2010. 10. 05.16.10.).
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Radikálisabb megoldásnak tűnik a PSZÁF elnöke mellé telepített Pénzügyi
Békéltető Testület létrehozása, amely hangsúlyosan alternatív vitarendezési
fórumként, és nem hatóságként működik 2011 júliusától. Hatékonyságában
nyilvánvalóan szerepet kap majd a törvény azon rendelkezése, amely felügye -
leti intézkedések alkalmazását teszi lehetővé a fogyasztói jogvita rendezésére
vonatkozó rendelkezéseket megszegő pénzügyi szolgáltatóval szemben.31 A
Pénzügyi Békéltető Testületek szabályaira egyebekben a békéltető testüle -
tekre vonatkozó szabályozáshoz való nagyfokú tartalmi hasonlóság jellemző,
ami miatt sajnos itt sem kerültek megváltoztatásra például az ajánlás nyil -
vánosságra hozatalának tilalmára, valamint az ajánlás hatályon kívül helye -
zésére vonatkozó, fentebb már kritika tárgyává tett szabályok.

A legfőbb gondnak azonban azt tartom, hogy jelenleg még nem látható: ho -
gyan kívánja a jogalkotó elérhetővé tenni a fogyasztó számára a budapesti
székhelyű testületet, szemben a megyei tagozódású békéltető testületekkel. A
másik, az összegzésemben csupán megemlített problémakör: a fogyasztók
rendszerszintű problémát32 jelentő téves ismeretei az őket védő szervek hatás -
köréről még inkább összemosódhatnak a felügyelet mellé telepített békéltető
testület esetén. Konkrét példával élve: a laikus fogyasztó nem érti majd, hogy a
pénzügyi fogyasztói vitájával miért fordulhat a PSZÁF-hoz (a PBT és a PSZÁF
közötti különbség nem feltétlen lesz nyilvánvaló), míg a fogyasztóvédelmi ha -
tóság a békéltető testületekhez „küldi”?

Összegezve: a békéltető testületek működésének gyakorlata a fent meghatá -
ro zott vonalak mentén valóban erősítésre szorul. A pénzügyi fogyasztói viták
kiemelése az egyéb fogyasztói viták közül feltételezhetően a pénzügyi válság
okozta fokozottabb nyomás eredménye. Nem kicsinyítve e terület jelentőségét,
felmerül a kérdés, hogy valóban csak a pénzügyi fogyasztói viták igényelnek
speciális szakismeretet, vagy a kör további bővülése várható? Magam részéről
ez utóbbi lehetőségben a nélkülözhetetlen békéltető testületi intézmény erro -
dálódásának veszélyét látom, így sokkal inkább a fentebbi reformok szorgal -
mazását látom szükségesnek.

31 2010. évi CLVIII. törvény 103.§.
32 Értsd: annak indokolatlan leterheltségét.
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Az ésszerű időn belüli befejezéshez
való jog1

KAPRINAY ESZTER
(SZTE-ÁJK PhD hallgató)

1. Bevezető gondolatok

Az ésszerű időn belüli befejezéshez való jog a tisztességes eljáráshoz való jog
néven összefoglalt eljárási garanciák közé tartozik, melyet a magyar jogiroda -
lom többnyire a perhatékonyság elvével összekapcsolva tárgyal. A követel -
mény európai hatásra, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
1992. évi módosításával2 jelent meg a magyar  polgári eljárásjogban, felvált -
ván a perek „alapos és gyors” tárgyalását előíró rendelkezést. A Pp. a módo -
sítást követően így szólt: „A bíróság hivatalból gondoskodik a pereknek az
alapos tárgyalásáról és ésszerű időn belül történő befejezéséről.” Az ésszerű idő
követelményének hazai szabályozásával kapcsolatban áttörést a Pp. 1999-es
módosítása3 hozott, hiszen az addigi puszta deklaráció helyett, a jogalkotó az
előíráshoz valódi tartalmat rendelt. Meghatározta ugyanis, hogy mely szem -
pontok veendők figyelembe annak megítélésekor, hogy egy adott eljárás ész -
szerű időben befejezettnek tekinthető-e, illetve a bíróság mulasztása esetén
igényelhető méltányos elégtételt biztosító kártérítés intézménye is ekkor ke -
rült be a törvénybe.4 A jelenleg is hatályos Pp. 2. § (1) bekezdése a bíróságok
feladatává teszi, hogy „a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes
lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvénye -
sítse.” A Pp. 2. § (2) bekezdése pedig a következőket fekteti le: „A per befeje -
zésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás
lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem
hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének követelményére az a
fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is
hozzájárult.”

A rövid bevezető után, tanulmányom további részében az ésszerű időn belüli
befejezéshez való jog hazai szabályozásának hátterében álló európai egyez -
mény, illetve az azzal összefüggésben kialakult strasbourgi bírói gyakorlat,
ezt követően pedig az ésszerű idő követelményének megsértése esetén segítsé -
gül hívható – polgári eljárási kódexünk által szabályozott – eszközök kerülnek
áttekintésre. Végül tanulmányom utolsó részében, röviden kitérek a Pp. leg -
újabb módosítására,5 arra keresve a választ, hogy ténylegesen vajon mennyi -
ben szolgálja a jogalkotó által kitűzött célt, vagyis a bíróságok hatékonyabb
működését és a polgári eljárások gyorsítását.

1 Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú projekt támogatá -
sával készült.

2 Az 1992. évi LXVIII. törvény (V. Ppn.) által került beiktatásra.
3 1999. évi CX. törvény (VIII. Ppn.).
4 Kengyel Miklós: Magyar Polgári Eljárásjog. Osiris, Budapest, 2003. 83. o.
5 Egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló

módosításáról  szóló 2010. évi CLXXXIII. törvény.
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2. Az ésszerű idő követelményének „európai háttere”

Ahogy az már a fentiekben is említésre került, az ésszerű idő követelménye
az európai jogfejlődés hatására került be a magyar polgári eljárásjogba. A ren -
delkezés hátterében valójában hazánk az Emberi Jogok Európai Egyezmé -
nyéhez történő csatlakozása áll. Az Egyezményt 1950. november 4-én írtak alá
Rómában, melyhez Magyarország csupán a kilencvenes években csatlakozott.
Hazánk 1992. november 5-én ratifikálta a megállapodást, majd az 1993. évi
XXXI. törvénnyel hirdette ki.6 Az Egyezmény rendelkezéseinek betartásáról a
strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: Bíró -
ság) gondoskodik.7

A tisztességes eljárásról, és azon belül az ésszerű idő követelményéről az
Egyezmény 6. cikke rendelkezik, mely szerint „Mindenkinek joga van arra,
hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztessé -
gesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot pol -
gári jogai és kötelezettségei tárgyában…”. 

Az Egyezmény az ésszerű idő fogalmát nem határozza meg pontosan, a
kérdés vizsgálatánál tehát a Bíróság kialakult gyakorlata szolgál útmutatóul.
Ami a Bíróság vonatkozó gyakorlatát illeti, megállapítható, hogy az mindig az
eset összes körülményeit figyelembe véve, az ügy egyedi sajátosságait szem előtt
tartva dönt az e kérdéskörben elé kerülő ügyekben. Fontosnak tartom megje -
gyezni, hogy a Bíróság szigorú álláspontja szerint, amely állam az Egyezmény
részese, annak kötelessége az abban deklarált jogok biztosítása polgárai szá -
mára. Ennek megfelelően köteles tehát igazságszolgáltatási rendszerét oly
módon kialakítani, hogy eleget tudjon tenni az eljárások ésszerű időn belül tör-
ténő befejezésével kapcsolatos előírásnak is. A Bíróság szerint minden egyez -
ményes a peres eljárások számának megfelelő módon kell, hogy kialakítsa
igazságszolgáltatási szervezetrendszerét. Mindezek tudatában nem meglepő,
hogy  a részes államok a Bíróság előtt nem hivatkozhatnak eredménnyel pél -
dá nak okáért bírósági rendszerük túlterheltségére, technikai nehézségekre,
vagy a bírák kevés számára.8

A Bíróság egyébként az általa felállított kritériumrendszernek megfelelően,
alapvetően négy tényezőt vizsgál az ésszerű idővel összefüggésben. Az első
ilyen vizsgált tényező, az ügy bonyolultsága. Ezzel kapcsolatban beszélhetünk
eljárásjogi, illetve anyagi jogi bonyolultságról. A következő Bíróság által ki -

6 Gáspárdy László–Wopera Zsuzsa–Kormos Erzsébet–Cserba Lajos–Nagy Andrea–Harsági Vik -
tória: Polgári Perjog Általános Rész. KJK–KERSZÖV, Budapest, 2005. 61. o.

7 Az egyezmény betartásának ellenőrzésére hozták létre 1954-ben az Emberi Jogi Európai Bizott -
ságot, 1959-ben pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságát. Mindkettőt Strasbourgban állították
fel, azonban az Egyezményhez kapcsolódó Tizennegyedik kiegészítő jegyzőkönyv a két szerv he -
lyett egy állandó bíróságot hozott létre, szintén Emberi Jogok Európai Bírósága néven, válto -
zatlan székhellyel. A Bírósághoz kizárólag abban az esetben lehet fordulni, ha valamely szerződő
állam (állami kérelem, 33. cikk), vagy magánszemély (egyéni kérelem, 34. cikk) azt állítja, hogy
az Egyezmény megsértésének áldozata, illetve, hogy az Egyezményben biztosított jogok valame -
lyikét, valamely szerződő állam megsértette. Egyéni kérelmet terjeszthet elő: bármely természe -
tes személy, nem-kormányzati szervezet vagy személyek csoportja. Az ügyet csak akkor lehet a
Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőség már kimerítésre került, és leg -
később a hazai jogerős határozat meghozatalától számított 6 hónapon belül.

8 Füzi Zsófia: Az „ésszerű idő” követelménye az Emberi jogok Bíróságának gyakorlatában és a
polgári perrendtartásban. In: Collega VII./2. sz. 47. o.
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emelt körülmény, a kérelmező magatartása, melynek vizsgálatakor két szem -
pont szerint jár el. Egyrészről azt vizsgálja, hogy a kérelmező megtett-e min -
dent az eljárás gyorsítása érdekében, másrészről pedig azt, hogy magatartá -
sával nem járult-e ő maga is hozzá az eljárás elhúzódásához. A harmadik vizs -
gált kérdés, az eljáró szerv által tanúsított magatartás. Ebben a körben a Bí -
róság példának okáért azt vizsgálja, hogy az ügyben eljáró bírák megfelelően
tárgyalták-e az ügyet, éltek-e a törvény által biztosított pervezetési jogosítvá -
nyaikkal. Az utolsó szempont, melyet a Bíróság figyelembe vesz az ésszerű idő
kérdésének megítélésénél, hogy a kérelmező számára mi is az ügy tétje. Ennek
megfelelően egyes esetekben, az ügy jellegére tekintettel sokkal szigorúbban
jár el, mint máskor. Ilyen ügytípusok lehetnek például a munkaügyi viták, a
házasság felbontásával, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással, vagy akár a
birtokháborítással kapcsolatos ügyek.9

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének vonatkozó rendelkezése, illetve
az Emberi Jogok Európai Bírósága által kimunkált szempontok nagy vona -
lakban történő áttekintése után, megállapíthatjuk, hogy a polgári peres eljá -
rások ésszerű időn belül történő befejezésére irányuló magyar szabályozás, a
bemutatottakkal rokon módon került kialakításra. Az Egyezményhez hason -
lóan a Pp. sem határozza meg kifejezetten az ésszerű idő fogalmát, hanem – a
Bíróság vonatkozó gyakorlatából merítve – utal arra, hogy a tárgyi kérdés
min den egyes esetben, az ügy egyedi sajátosságai (a jogvita tárgya, természe -
te, egyedi körülmények) alapján dönthető el. 

Egy lényeges ponton azonban eltér a Pp. a strasbourgi Bíróság gyakorla -
tától. Eljárásjogi kódexünk szerint ugyanis nem hivatkozhat a per ésszerű
időn belül történő befejezésének követelményére az a fél, aki magatartásával,
illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult. Ezzel szemben
a Bíróság a kérelmező perelhúzásra irányuló magatartásának megállapítása
esetén is vizsgálja, hogy a hazai bíróság minden rendelkezésére álló eszközzel
törekedett-e a per gyors lezárására, illetve hogy megfelelően fellépett-e a felek
által tanúsított, perelhúzó magatartás ellen. A Bíróság szerint tehát az eljáró
tagállami szervek, a felek nem megfelelő hozzáállása esetén sem mentesülnek
a perek ésszerű időn belül történő lezárásának kötelezettsége alól.10

3. „Hazai orvoslási lehetőségek” az ésszerű idő követelményének
megsértése esetén

Az ésszerű idő követelményére vonatkozó magyar szabályozás hátterében
álló európai egyezmény, illetve az annak kapcsán kialakult strasbourgi gya -
kor lat szemügyre vételét követően, azt a két lehetséges hazai jogintézményt
szeretném bemutatni, melyek az ésszerű idő követelményének megsértése
esetén segítségül hívhatók. Ez a két jogintézmény nem más, mint a méltányos
elégtételt biztosító kártérítés, melyről a Pp. 2. § (3) bekezdése rendelkezik,
valamint a Pp. 114/A. és 114/B. §-ában szabályozott, az eljárás elhúzódására
alapított kifogás intézménye.

9 Dr. Turbuly Lilla: Az ésszerű idő a polgári perekben. In: Bírák Lapja 2003/1. sz. 43–47. o., Füzi:
i. m. 46–47. o.  

10 Dr. Turbuly: i. m. 45. o.
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3.1. A méltányos elégtételt biztosító kártérítésről

A perek tisztességes lefolytatásának, illetve ésszerű időn belül történő befe -
jezésének megsértésére alapított kártérítési alakzat a VIII. Pp. novellával ke -
rült be a magyar polgári eljárásjogba, a rendelkezés 2003. július 1. napján lé -
pett hatályba, és csakis az ezt követően indult eljárásokban alkalmazható. A
méltányos elégtételt biztosító kártérítés iránt indított perek a megyei bírósá -
gok hatáskörébe tartoznak.11

A Pp. 2. § (3) bekezdése szerint: „A bíróság mulasztása esetén a fél – alapvető
jogait ért sérelemre való hivatkozással – méltányos elégtételt biztosító kártérí -
tésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem jogorvoslati eljárás keretében nem
orvosolható. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el. A kártérítés
megállapítását nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott
jogsérelem közvetlenül nem volt felróható. ” 

Bár a jogintézmény bevezetése egyértelműen a polgári perek ésszerű időn
belül történő befejezését szorgalmazta, számos problémát indikált mind dog -
ma tikai mind pedig jogalkalmazási szempontból.12 A legalapvetőbb kérdés,
amely e speciális kártérítési formával kapcsolatban felmerülhet bennünk, hogy
„a főként anyagi jellegű szabályt a jogalkotó milyen megfontolás alapján he -
lyezte el a Polgári perrendtartásban.”13

A méltányos elégtételt biztosító kártérítéssel kapcsolatos aggályokat megle -
he tő sen körültekintően, és jól összefoglalva szemlélteti a BDT. 2008. 1811.
számon közzétett eseti döntés.14

A döntés a Pp. fentiekben ismertetett bekezdését egy „önálló kártérítési fele -
lősséget megállapító” tényállásként aposztrofálja, „amely a jogkövetkezmé -
nyeket is teljes körűen rendezi”, mindemellett rámutat arra – az előzőekben
már említett – sajátosságra is, miszerint a Pp. ezen rendelkezése „annak elle -
nére anyagi jogszabály, hogy az eljárási törvényben került szabályozásra.” A
döntés szerint a „felelősségi alakzat szabályozása hiányos”, melyre tekintettel
annak értelmezéséhez „kiegészítő jelleggel feltétlenül szükség van a Ptk. anya -
gi jogi szabályainak alkalmazására”. Ezzel a megállapítással úgy gondolom,
vitatkozni nem lehet, hiszen – ahogy az a tárgyi döntésben is kifejtésre kerül –
a Pp.-ben példának okáért az sincs konkrétan meghatározva, hogy kivel szem -
ben lehet érvényesíteni a szóban forgó kártérítési igényt. „Az anyagi jog sza -
bályai alapján lehet csak következtetni arra, hogy a fél az igényét a bírósággal
szemben érvényesítheti.”15

A döntés egy másik, igen elgondolkodtató kérdést is felvet, nevezetesen, hogy
valójában minek is minősül ez az ún. méltányos elégtételt biztosító kártérítés?
Vagyoni, esetleg nem vagyoni kártérítésnek? Álláspontom megegyezik a dön -
tésben foglaltakkal, miszerint vagyoni kárról nyilvánvalóan nem beszélhe -
tünk, tekintettel arra, hogy vagyoni kár esetén nem lehet szó méltányosságról.
11 Pp. 23. § (1) m) pont.
12 Reviczky Renáta: Az ésszerű pertartam kérdései. In: Közjegyzők Közlönye 2007/5. sz. 16. o.
13 Könyvesné Orosz Ibolya: Az időtényező a polgári eljárásjogban, különös tekintettel a kifogás

jogintézményére. In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. HVG–ORAC, Buda -
pest, 2007. 213. o. 

14 Mely döntés elemzése, értékelése annak lényegi tartalma révén más szerzők tanulmányában is
megjelenik. L. Bakos Kitti: A tisztességes eljáráshoz való jog: új jogalkotói irányok. http://jesz.
ajk.elte.hu/bakosk42.html (2010.12.13.)

15 BDT 2008. 1811. sz.
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A vagyoni kár bekövetkezése minden esetben objektíve megállapítható, nem
vélelmezhető, ennek megfelelően a vagyoni kártérítés kizárt. Ugyanakkor nem
vagyoni kár megítéléséről sem beszélhetünk tekintettel arra, hogy az ésszerű
időn belüli befejezéshez való jog, annak ellenére, hogy megsértése gyakran
maga után vonhatja a személyhez fűződő jogok sérelmét is, nem tartozik a
személyhez fűződő jogok körébe, „mindössze” egy eljárási alapjogról van szó.16

Ezek után magától értetődő a kérdés, hogyha a Pp. 2. § (3) bekezdésében sza -
bályozott méltányos elégtételt biztosító kártérítés nem minősülhet sem vagyo -
ni, sem nem vagyoni kártérítésnek, akkor vajon minek tekinthetjük. Ami biz -
tosan leszögezhető, hogy egy speciális, önálló kártérítési formáról van szó. A
BDT. 2008. 1811. számon közzétett eseti döntés egyébként arra a következte -
tésre jutott, hogy ez a speciális forma az anyagi jogban nem szabályozott sé -
relemdíjként fogható fel. 

A hivatkozott döntés a fentieken túl a következő problémára is felhívja a
figyelmet. A Pp. 2. § (3) bekezdéséhez kapcsolódó indokolás szerint, a bekezdés
utolsó mondata,17 arra enged következtetni, hogy itt egy objektív, felróható -
ságtól független felelősségi alakzatról van szó. Meglehet, azonban, ahogyan
arra a segítségül hívott eseti döntés – álláspontom szerint helyesen – rámutat,
„ebből a megfogalmazásból legfeljebb az a következtetés adódik, hogy az ügyet
tárgyaló bíró felróhatóságának hiánya önmagában a bíróság, mint jogi sze -
mély kimentésére nem vezethet”, azonban egyéb tényekre, körülményekre hi -
vatkozva, nem kizárt, hogy a bíróság kimentése eredményes legyen.18

Véleményem szerint a hivatkozott eseti döntésben összefoglalt problémák
felvázolása jól láthatóvá tette, hogy a Pp. 2. § (3) bekezdése által szabályozott
jogintézményt milyen sokrétű bizonytalanság övezi, és ezáltal a jogalkalma -
zásban mennyi dilemmához vezethet. 

Összefoglalva az e részben kifejtetteket, minden kétséget kizáróan leszögez -
hető, hogy a méltányos elégtételt biztosító kártérítés intézményével kapcso -
latos szabályozás változtatásra szorul. A jelenleg is hatályban lévő szabá -
lyozás módosítására, illetve az alapvető dogmatikai problémák kiküszöbölé -
sére természetesen több elképzelés is született,19 változás azonban mindeddig
nem történt, és az új Polgári Törvénykönyv elfogadásig, illetve hatálybalé -
péséig feltehetőleg nem is fog.

3.2. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt

A jogaiban sérelmet szenvedett fél részére sokáig, csupán az előbbiekben be -
mutatott – és a hivatkozott eseti döntés segítségével levont következtetéseim
szerint, meglehetősen problémásan szabályozott – jogérvényesítési lehetőség
16 A személyhez fűződő jogok az ún. „kizáró jogok” közé tartoznak, vagyis mindenkivel szembeni,

abszolút szerkezetű jogviszonyról van szó. A perek ésszerű időn belüli befejezésének követel -
ménye ezzel szemben csupán a bíróságok számára állapít meg kötelezettséget, a jogosultak
pedig kizárólag az eljárásban résztvevő felek, tehát relatív szerkezetű jogviszonyról van szó.
Bíró György–Lenkovics Barnabás: Polgári Jog Általános tanok. Novotni, Miskolc, 2001. 151–
152. o.; BDT 2008. 1811. sz.

17 „A kártérítés megállapítását nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott
jogsérelem közvetlenül nem volt felróható.”

18 BDT. 2008. 1811. sz. 
19 L. Bakos: i. m.
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állt rendelkezésre, és mivel a bíróság  méltányos elégtételt biztosító kártérítés
iránti felelőssége csakis a per befejezését követően vethető fel, a fél a per során
semmit sem tehetett az eljárási határidők betartatásáért. Miután az Emberi
Jogok Európai Bírósága több ízben is megállapította, hogy a kár megtérítésé -
nek ez a formája önmagában nem teremt hatékony jogorvoslatot, szükséges
volt egy olyan intézmény beépítése a hazai jogrendszerbe – nemcsak a polgári,
hanem a büntetőeljárás területén is – amely az eljárások alatt, azok folyama -
tában biztosít lehetőséget elhúzódásmentes lefolytatásuk kikényszerítésére.20

Ez a jogintézmény nem más, mint a bírósági eljárások elhúzódása esetén
előterjeszthető kifogás, mellyel a 2006. évi XIX. törvény egészítette ki a Pp.-t.
A törvény 2006. április 1-jén lépett hatályba, és rendelkezezéseit a folyamat -
ban lévő ügyekre is alkalmazni kellett. 

A jogalkotó a kifogás intézményével kapcsolatban igyekezett pontos szabá -
lyo zást nyújtani, egzakt módon meghatározva, hogy ki, mely esetekben, és
mely bíróságnál terjesztheti azt elő, mely bíróság rendelkezik hatáskörrel a
kérdés eldöntésére, és a lehetséges jogkövetkezményeket is pontosan szabá -
lyozta. 

A Pp. 114/A. § (1) bekezdése szerint az eljáró bíróság mulasztása esetén –
ugyanezen bíróságnál – írásban kifogást terjeszthet elő a fél, a beavatkozó, va -
lamint az eljárásban részt vevő ügyész. 

A Pp. 114/A. § (2) bekezdése a kifogás előterjesztésének három esetét neve -
síti. A jogintézmény egyrészről akkor hívható segítésül, ha a törvény a bíróság
részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére (vagy vala -
mely határozat meghozatalára) határidőt tűzött ki és az eredménytelenül telt
el, másrészről ha a bíróság az eljárásban részt vevő részére az eljárási cselek -
mény elvégzésére határidőt rendelt, azonban ez szintén eredmény nélkül telt
el és a bíróság a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetővé
tett intézkedéseket. Végül a kifogás előterjesztésének harmadik esete, ha a
bíróság utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerű időtartam, amely
elegendő lett volna arra, hogy a bíróság az eljárási cselekményt elvégezze (vagy
annak elvégzéséről rendelkezzen), azonban ezt nem tette meg. Arra vonatko -
zóan, hogy mi tekinthető az utolsó érdemi intézkedés óta eltelt ésszerű időtar -
tamnak, a módosító törvény indokolása visszautal a Pp. 2 §-ban foglaltakra.
Ennek megfelelően, minden esetben az elmulasztott cselekmény tárgya, ter -
mészete, valamint az egyedi körülmények figyelembevételével lehet azt meg -
ha tározni, hogy az utolsó intézkedés óta eltelt időtartam ésszerűnek tekint -
hető-e, vagy sem.21

A törvény szerint nem terjeszthető elő kifogás bizonyítási cselekmény elren -
delésével kapcsolatban, továbbá olyan határozatok ellen sem, amelyekkel szem-
ben külön jogorvoslatnak van helye.

Az ügyben eljáró bíróság, amennyiben az előterjesztett kifogást alaposnak
ítéli meg, saját hatáskörben orvosolja a sérelmezett helyzetet, azonban abban
az esetben, ha a kifogást alaptalannak tartja, a kérdést a kifogás elbírálására
hatáskörrel rendelkező bíróság dönti el. Ha a kifogást elbíráló bíróság a ki -
fogást alaposnak tartja, felhívja az eljáró bíróságot, hogy megadott határidőn

20 A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2006. évi XIX. törvény indokolása.

21 Könyvesné: i. m. 216. o.
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belül tegye meg az ügy továbbviteléhez szükséges intézkedést, illetve ha a
késedelem annak köszönhető, hogy az ügyben eljáró bíróság a mulasztóval
szemben nem lépett fel, az adott ügyben leghatékonyabb intézkedés fogana -
tosítására hívja fel. Ennél a rendelkezésnél fontos kiemelni, hogy a kifogást
elbíráló bíróság az eljáró bíróságot meghatározott, konkrét eljárási cselek -
mény lefolytatására nem utasíthatja, hiszen az már a bírói függetlenség el -
vébe ütközne. Tekintettel arra, hogy a jogintézmény célja, a folyamatban lévő
eljárás gyorsítása, eljárási kódexünk viszonylag rövid határidőket szab a ki -
fogás elintézésére.22

Az eljárás elhúzódása miatti kifogás intézményével összefüggésben kikris -
tályosodott bírói gyakorlat szerint, a jogintézmény rendeltetése egyértelműen
abban rejlik, hogy egy adott eljárásban egy konkrét bírói mulasztás, vagy
valamely késedelem folytán kialakult sérelmet orvosoljon, és  nem csupán a
mulasztás vagy késedelem megállapítására hivatott.23 „Az eljárás elhúzódása
miatti kifogás célja ugyanis az, hogy a bíróságot a szükséges eljárási cselek -
mények elvégzésére ösztönözze, illetve alapos kifogás esetén a felsőbb bíróság
az ügy továbbviteléhez szükséges intézkedések megtételére kötelezze. Ennek
alapján olyan esetekben, amelyekben mulasztás nem áll fenn, azaz intézke -
désre sor került, a kifogás nem lehet alapos.”2 4 Egy konkrét gyakorlati példát
hozva, a BDT. 2006. 1458. számon közzétett eseti döntés szerint nem minő -
sülhet kifogást megalapozó mulasztásnak, ha az eljárási cselekményt el végez -
te a bíróság (jelen esetben a tárgyalási határnap kitűzéséről volt szó), és mind -
össze annak időpontjánál nem érvényesült a rá vonatkozó eljárási  (tehát a
négy hónapon belüli időközre vonatkozó) szabály.

Az eljárás elhúzódása miatti kifogásra vonatkozó törvényi szabályozás, illet -
ve a kialakult bírói gyakorlat megismerése után, a jogintézmény hatékonysá -
ga tézisem szerint némileg megkérdőjeleződik, és felmerülhet bennünk a kér -
dés, miszerint valóban alkalmas-e a bírósági eljárások előmozdítására. Az
azon ban bizonyos, hogy egyelőre ez az egyetlen eszköz az eljárásban részt ve -
vők (peres fél, beavatkozó, ügyész) számára ahhoz, hogy az eljárás elhúzódása
esetén, annak folyamatában tehessenek valamit ügyük előrehaladása érdeké -
ben.

4. Befejezés

Az ésszerű idő követelménye az igazságszolgáltatással szemben támasztott
egyik legalapvetőbb társadalmi elvárás, mely a peres eljárások számának év -
ről évre történő növekedésével aktualitásából soha sem veszíthet, sőt, ezen
túlmenően az idő előrehaladtával egyre hangsúlyosabb szerephez jut. Mindezt
alátámasztja az a jól nyomon követhető és folyamatosan erősödő jogalkotói
szándék, mely hazánk Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatla -
kozása óta figyelhető meg, és melynek célja a bírósági eljárások (legyen az akár
polgári, akár büntető) minél rövidebb idő alatt történő lefolytatása. A polgári
peres eljárások gyorsítása terén az Egyezményhez történő csatlakozást köve -

22 2006. évi XIX. törvény indokolása.
23 BDT 2007. 1542. sz., BDT 2006. 1461. sz.
24 BDT. 2008. 1851. sz.
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tően, az első jelentős lépést a – korábban már hivatkozott – 1999. évi CX. tör -
vény jelentette. A Pp. ezen módosítása nemcsak valódi tartalmat rendelt az
ésszerű idő követelményéhez,25 hanem számos új – főként a bíróságokkal
szem ben érvényesülő – határidőt épített be polgári eljárásjogunkba, illetve a
bírák munkaterhének csökkentését igyekezte elérni azzal, hogy a bírósági tit -
károknak, ügyintézőknek meghatározott esetekre nézve, önálló eljárási jog -
kört adott.26 Napjainkban a polgári eljárások gyorsítására, és a bíróságok te -
hermenetesítésére irányuló jogalkotói szándék egyre fokozottabban érezhető.
Csupán néhány példát hozva, egyértelműen ezek a célok domináltak a – ma -
gyar polgári eljárásjogban új keletűnek nem mondható – kisértékű perekre
vonatkozó szabályozás bevezetésénél,27 a fizetési meghagyásos eljárások köz -
jegyzői hatáskörbe utalásánál,28 illetve a Pp. legújabb módosításánál29 is. Ami
a nemrégiben elfogadott „gyorsító csomag”30 Pp. módosításával kapcsolatos ré -
szét illeti, néhány rendelkezés már 2011. január 7-étől alkalmazandó, a vál -
toztatások legjava azonban csak március 01. napján lép hatályba. A jogalkotó
szerint a Pp.-t módosító rendelkezések közül talán a legfontosabb, hogy „kö -
telező jogi képviselet esetében a keresetváltoztatás, a viszontkereset és a
beszámítási kifogás előterjesztését szigorú határidőkhöz köti.”31 A módosító
jog szabály a keresetváltoztatással és a kötelező jogi képviselettel összefüg -
gésben is változtatásokat eszközöl: a magyar perjogi hagyományokhoz visz -
szatérve, újfent rögzíti, hogy melyek azok a felperesi cselekmények, melyek
nem minősülnek keresetváltoztatásnak, illetve a megyei bíróságok hatáskö -
rébe tartozó ügyeknél, meghatározott ügycsoportok kivételével, kötelező jogi
képviselet ír elő.32 A törvény további fontosabb módosításai: a jogi személy
vállalkozások egymás közötti jogvitáiban visszahozza a per előtti kötelező
egyeztetést; felülvizsgálja a közigazgatási perek illetékességi szabályait,
illetve főszabállyá teszi a közigazgatási perek tárgyaláson kívüli elbírálását;
lehetőséget ad más azonos hatáskörű bíróság kijelölésére, ha a bíróság rend -
kívüli munkaterhe miatt az ügyek ésszerű időn belül való elbíráslása másképp
nem biztosítható; a bírák kizárásának kérdésében, hatásköri vagy illetékessé -
gi összeütközés esetén az eljáró bíróság kijelölésénél, továbbá az ügy átté -
telénél soron kívüli eljárást ír elő; illetve további fontos módosítás, hogy a
megyei bíróság hatáskörébe 2011. március 1. napjától ötmillió helyett a tíz -
millió forintot meghaladó pertárgyértékű vagyonjogi perek tartoznak. 

A fentiekben tett – nem teljes körű – felsorolás után felmerülhet a kérdés,
hogy a jogalkotó által újonnan eszközölt módosítások, ténylegesen vajon meny-
nyiben járulnak hozzá a bíróságok hatékonyabb működéséhez, illetve a pol -
gári peres eljárások gyorsításához.

A magam részéről támogatok minden olyan javaslatot, amely a fenti célokat
szolgálja, azonban úgy gondolom, hogy jelentős eredményt e téren nem a még
25 Kengyel: i. m. 83. o.
26 Reviczky: i. m. 11. o.
27 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo -

sításáról szóló 2008. évi XXX. törvény.
28 A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény  (hatályba lépett 2010. június 1-jén).
29 L. 5. jegyzet
30 Hiszen nem csupán a Pp.-t módosítja az új törvény, hanem a Bszi.-t, a Bjt.-t, és a Be.-t is.
31 2010. évi CLXXXIII. törvény indokolása.
32 Kivételt képez példának okáért a vagyonjogi perek azon csoportja, ahol a per tárgyának értéke

a 30 millió forintot nem haladja meg.
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szigorúbb eljárási határidők bevezetésével, vagy példának okáért a kötelező
jogi képviselet esetköreinek kiszélesítésével lehet elérni. Számottevő előrelé -
pést a bírák adminisztratív munkaterhének csökkentése hozhatna, amely ál -
láspontom szerint leginkább a kisegítő személyzet és az anyagi, elsősorban
technikai szükségletek kielégítésével lenne elérhető. 

Mindezek ellenére megállapítható, hogy az ésszerű idő követelménye a jövő -
ben sem szorulhat háttérbe, és továbbra is minden lehetséges eszközzel töre -
kedni kell a polgári eljárások minél gyorsabban történő befejezésére. Minden -
képpen domináns szerepet kell, hogy betöltsön mind a jogalkotás, mind a jog -
alkalmazás terén, hiszen az ésszerű időn belüli befejezéshez való jog „az állam
és jog alapvető értéke”.
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„Tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok”

a pénzügyi szolgáltatások szektorában
TÁRCZY EDIT ZSUZSUNNA

III. évf. nappali tagozatos doktorandusz
Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,

Deák Ferenc Állam – és Jogtudományi Doktori Iskola, Kereskedelmi Jogi Tanszék

1. Bevezetés

2009. november 24-én a Centre for European Policy Studies (továbbiakban:
CEPS)1 és a Van Dijk Management Consultants2 közzé tettek egy jelentést,3
melyben a – magyar fogalmak szerinti – gazdasági erőfölénnyel való vissza -
élés egy esetét és más lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat
vizsgáltak a pénzügyi szolgáltatások szektorában való megjelenésük tükrében. 

Az Európai Bizottság 2010. január 15-én bocsátotta ki konzultációs doku -
mentumát,4 mely az említett beszámolóval azonos témájú Bizottsági tanul -
mányra reflektál.5 A Bizottság felhívta az érintetteket, hogy április 14-ig küld-
jék el véleményeiket. Június 17-én tette közzé a Bizottság a vélemények ösz -
szegzését tartalmazó dokumentumát.6

1 A CEPS egy brüsszeli székhelyű kutatóintézet, melynek kutatási területét az Európai Unión
belüli események és problémák alkotják. Kutatási területei közé tartoznak pl.: az EU különböző
politikái, energiaszektor, klímaváltozás, pénzügyi piacok, gazdaságpolitika, és a kereskedelmi
fejlesztések.

  http://www.thinktank.hu/ceps (2010.11.14.).
  http://www.ceps.eu/category/ceps-menu/ceps-research-areas (2011.01.25.).
2 Ez egy konzultációs vállalat, mely a Van Dijk-csoport tagja. Ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai

között szerepel pl. a fejlesztés és az információs management is. 
A Van Dijk-csoportot 1959-ben alapították, jelenleg tizennégy vállalat tartozik hozzá, melyek
Európában, Japánban és Amerikában találhatóak. Legfőbb tevékenységeik: szervezéssel kapcso -
la tos konzultáció, számítógépes szolgáltatások és elektronikus publikálás.
http://www.vandijkmc.com/en/services_2.aspx (2010.11.14.).
http://128.176.101.170/eclip/institute/bvd/bvd_profile.htm (2010.11.14.).

3 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report. 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/tying/report_en.pdf (2010.10.20.).

4 Consultation document on the study on tying and other potentially unfair commercial practices
in the retail financial service sector.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/tying/consultation_en.pdf
(2010.10.21.)

5 E tanulmány a Bizottság egy olyan Fehér Könyvében jelent meg 2007-ben, mely az Európai Unió
jelzáloghitel-piacának integrációjáról szólt.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/White_Paper_MC.pdf (2010.11.14.).

6 Summary of responses to the public consultation on the study on tying and other potentially
unfair commercial practices in the retail financial service sector.
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/tying/summary_responses_en.pdf
(2010.11.13.)
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Február 25-én pedig a FIN–USE7 tette közzé véleményét8 a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tagállami tapasztalatokról.

Jelen tanulmány a továbbiakban – a jelentés, a konzultációs dokumentum,
az összegző dokumentum és a FIN–USE véleményének segítségével – egy
részletesebb képet próbál nyújtani a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorla -
tok” pénzügyi szolgáltatások szektorában való megjelenéséről, azzal a meg -
jegy zéssel, hogy a terjedelmi korlátok miatt ez a cél nem teljesíthető maradék -
talanul. 

2. Jelentés a tyingról és más lehetséges tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról a pénzügyi szolgáltatások 

szektorában

2.1. Alapvetések

A pénzügyi szolgáltatások – beleértve a banki szolgáltatásokat, és a biztosí -
tá so kat is – fontos szerepet töltenek be az Unió gazdaságában. Az elmúlt húsz
évben a legfőbb cél egy egységes piac létrehozása volt. 

Az egység létrehozása érdekében a Bizottság 2005-ben egy szektoriális vizs -
gálatot kezdeményezett, melyet csak két év múlva zárt le. A vizsgálat megál -
lapította, hogy egy gyakorlat igen nagy számban fordult elő valamennyi tag -
államban. 

Ezt az esetet tying-nak, azaz szabad fordításban: összekötésnek nevezik. A
2009-es jelentés a következő módon határozza meg: akkor állapítható meg, ha
két, vagy több terméket egy csomagként értékesítenek, és közülük legalább egy
termék önmagában nem kapható.9

A 2009-es jelentés alapvetően három területre koncentrál: 

• az első csoportba tartozik a tying, az ún. tiszta csomagolás (pure bundl -
ing), a kevert csomagolás (mixed bundling), végül a kizárólagos és exklu -
zív megállapodások (preferential and exclusive agreements):
Pure bundling akkor állapítható meg, ha a tying-nál említett csomag egyik
eleme sem kapható önmagában, és ha ezeket az elemeket állandó arány -
ban kínálják megvételre. Mixed bundling akkor állapítható meg, ha két,
vagy több terméket egy csomagban értékesítenek, habár mindegyik ter -
mék önállóan is megvásárolható.10 A kizárólagos és exkluzív megállapodá -

7 A FIN–USE a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakértői fórum, melyet az Európai Bi -
zottság állított fel 2004-ben, feladata segíteni a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos politika
fejlődését, a fogyasztók/használók szemszögéből.
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-use_forum/index_en.htm (2010.11.22.).

8 FIN–USE opinion on national experiences on unfair commercial practices in the EU. 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-use_forum/docs/unfair_commercial_practices_en.pdf
(2010.11.13.).

9 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 12., 13. o.

10 Ez utóbbi egyik alesete az ún. több termékes árcsökkenés (multi-product rebate), amikor a teljes
csomag ára alacsonyabb, mint az egyes termékek ára összesen, vagyis a csomag megvétele
előnyösebb a fogyasztó számára, mint a termékek külön – külön való megvásárlása.  Tying and
other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector – final report
i. m. 13. o.
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sok esetében a pénzügyi szolgáltatás nyújtója már szerződéses kapcsolat -
ban áll a fogyasztóval és egy harmadik félre bízza a kiegészítő szolgáltatás
nyújtását, vagy kedvezőbb pénzügyi feltételeket kínál, ha a fogyasztó attól
a kiválasztott harmadik féltől vásárol, akivel a szolgáltatás nyújtója kizá -
rólagos megállapodást kötött.

• feltételhez kötött gyakorlatok (conditional sales practices): 
a) gyakorlatok, melyeknél a szolgáltatás nyújtása feltételekhez kötött, pl.
egy akció elfogadásához (conditional accesses) 
b) gyakorlatok, melyeknél a kedvezőbb szerződési feltételek nyújtása egy
speciális viselkedéshez kötődik, pl. a bank nem számít fel díjat a hitel -
kártya után, ha annak birtokosa minden évben többet költ, mint a kapott
összeg. Utóbbi gyakorlatokat feltételes engedményeknek is nevezik.

• agresszív kereskedelmi gyakorlatok11

A tying-hoz a magyar jogrendszerből a gazdasági erőfölény egyik tipikus – a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvényben található (továbbiakban: Tpvt.) – magatartása áll a leg -
közelebb: a fél az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvé -
telétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától teszi füg -
gővé, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra
figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához.12

A feltételhez kötött gyakorlathoz szintén ez hasonlít a leginkább, illetve még
egy másik fogalom: az üzleti kapcsolatokban – ideértve az általános szerződési
feltételek alkalmazásának esetét is – tisztességtelenül vételi vagy eladási
árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy
hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.13

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) és a Tpvt. fogalmaival való
összehasonlítást a jelentés címe indokolja, mely tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról beszél, de meghatározásai nem fedik az Fttv. gyakorlatait, vi -
szont közelednek a Tpvt.-ben szereplőkhöz, bár a gazdasági erőfölény nem fo -
galmi elemük. Mivel így nem lehet az említett két törvénybeli fogalmakról
beszélni, a következőkben a fogalmak a jelentésben szereplő néven szerepel -
nek, azaz: tying, tiszta csomagolás, kevert csomagolás, több termékes árcsök -
ke nés, kizárólagos és exkluzív megállapodások, feltételhez kötött gyakorlatok
(feltételhez kötés, magatartáshoz kötés), agresszív gyakorlatok.

A fent említettek indokolják a címben, valamint az eddigiek során is alkal -
mazott idézőjelet, s mivel nem beszélhetünk a klasszikus értelemben vett tisz -
tességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, így a jelentésbeli gyakorlatok a
továbbiakban tisztességtelen versenycselekményként szerepelnek.

Meg kell azonban jegyezni a jelentés címe kapcsán, hogy a készítők jelezték,
hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2005/29/EK
irányelv (az Fttv. előzménye) alkalmazható a tying, a csomagolás, az árcsök -
kenés, valamint a kizárólagos és az exkluzív megállapodások vonatkozásában,

11 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 13., 14. o. 

12 Tpvt. 21. § f) pont.
13 Tpvt. 21. § a) pont.
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az irányelv generál klauzulája miatt.14 A klauzula szerint tisztességtelen ke -
res kedelmi gyakorlat az, ami ellentétes a szakmai gondosság követelményei -
vel és a fogyasztót olyan termék megvételére készteti, melyet egyébként nem
vásárolna meg, vagy olyan fogyasztói magatartásra készteti, melyet egyéb -
ként nem tanúsítana.15

A későbbiek során a készítők még egyszer kitértek az irányelv alkalmazha -
tóságának kérdésére. Kifejtették, hogy az irányelv valójában csak az agresszív
gyakorlatok vonatkozásában tartalmaz szabályokat, de a fogalmak nem azo -
no sak a jelentésbeliekkel – ahogy erről már volt szó. A megtévesztő gyakorla -
tokkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazhatóak a tying, a csomagolás, a
feltételhez kötött gyakorlatok és néhány agresszív gyakorlat esetében, ha nem
megfelelő pénzügyi szolgáltatáshoz vezetnek, vagy megtévesztik a fogyasztót
a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos kockázatok vonatkozásában. Az irány -
elv agresszív gyakorlatokra vonatkozó szakaszai alkalmazhatóak a tying-ra, a
tiszta csomagolásra és néhány agresszív gyakorlatra is.16

Összességében a jelentésbeli fogalmak kapcsán az irányelv alkalmazhatósá -
ga a következők szerint alakul:

• tying és tiszta csomagolás esetén: ha a gyakorlat ellentétes a szakmai gon -
dosság követelményeivel és torzítja a fogyasztó gondolkodását, választási
lehetőségeit,

• kevert csomagolás és több termékes árcsökkenés esetén: ha a gyakorlat
ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel és torzítja a fogyasztó
gondolkodását, választási lehetőségeit,

• kizárólagos és exkluzív megállapodások: ha a gyakorlat ellentétes a szak -
mai gondosság követelményeivel és torzítja a fogyasztó gondolkodását,
választási lehetőségeit,

• feltételhez kötött gyakorlatok és egytermékes árcsökkenés: ha a gyakorlat
ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel és torzítja a fogyasztó
gondolkodását, választási lehetőségeit,

• agresszív gyakorlatok: alkalmazható, bizonyos esetekben (bizalmi kapcso -
la t tal való visszaélés,17 irányítás18) a nemzeti implementálásról függően
alkalmazható19

14 A jelentésben szereplő megfogalmazás nem pontos, inkább összegző. A klauzula ugyanis így
szól: tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az, ami ellentétes a szakmai gondosság követelmé -
nyeivel és jelentősen rontja, vagy valószínűleg jelentősen ronthatja az átlagos fogyasztó termék -
kel kapcsolatos gazdasági magatartását, akihez eljut (a gyakorlat), vagy aki a címzettje (a
gyakorlatnak), vagy aki a csoport átlagos tagja, ha a kereskedelmi gyakorlat kifejezetten a
fogyasztók egy bizonyos csoportja felé irányul. 2005/29/EK irányelv 2. fejezet 5. cikk 2. pont.

15 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 28., 29. o. 

16 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 135., 136. o.

17 Pl. a pénzügyi közvetítő rábírja a másik felet a folyószámla, vagy a befektetési portfólió túlzott
használatára és kihasználja a megbízó ismereteinek hiányát. Tying and other potentially unfair
commercial practices in the retail financial service sector – final report i. m. 14. o.

18 Általában a jelzálog piacon alkalmazzák, amikor a kölcsön felvevőjének hangsúlyozzák a
kockázatokat, hogy így magasabb összegű kölcsönt vegyen fel. Tying and other potentially un -
fair commercial practices in the retail financial service sector – final report i. m. 14. o.

19 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 149. o.
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2.2. Versenycselekmények a tagállamokban

A tagállamok a következő főbb kategóriába sorolhatóak be a jogi szabályozás
szempontjából (természetesen – tekintettel a tisztességtelen versenycselek -
mé nyek több jogterületen átívelő jellegére – egyes államok több kategóriába is
beletartoznak):20

• tagállamok, melyekben külön rendelkezések alkalmazandóak a tying és
egyéb tisztességtelen versenycselekmények tilalmára nézve: pl. Ciprus,
Finnország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, továbbá:

• kifejezetten a pénzügyi szektorbeli tying-ra vonatkozó szabályok léteznek
Franciaországban, Írországban, Portugáliában és Dániában is, bár ez utób -
biban a szabályozás csak a pénzügyi eszközökre vonatkozik,

• a fogyasztóvédelmi és a polgári jog általános szabályai alkalmazandóak
Belgiumban, Bulgáriában és Romániában,

• Belgiumban, Franciaországban és Írországban külön szabályok vonatkoz -
nak az árcsökkenéssel kapcsolatos gyakorlatokra és a kizárólagos és exk -
luzív megállapodásokra, még akkor is, ha nem tartoznak a versenyjogi
szabályok hatálya alá,

• Franciaország az egyetlen tagállam, ahol a kéretlen ajánlatokra21 nézve
külön szabályok léteznek, más államokban a fogyasztóvédelmi jog rendel -
kezései alkalmazandóak

• tagállamok, melyekben külön rendelkezések nem léteznek, de a kapcso -
lódó problémákat figyelembe veszik, és folyamatosan nyomon követik: pl.
Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Cseh Köztársaság, Észt  -
ország, Németország, Görögország, Málta, Lettország, Litvánia, Luxem -
burg, Szlovénia és Svédország, továbbá: 

• az Egyesült Királyságban a versenyhivatalok foglakoznak a szóban forgó
versenycselekményekkel. A fogyasztói oldalról az Office of Fair Trading
foglalkozik a megtévesztő reklámokkal és a tisztességtelen feltételekkel,

• tagállamok, melyekben a kartellekre vonatkozó szabályok/versenyjogi
szabályok (is) alkalmazandóak: pl. Magyarország, Írország.

A tying-gal kapcsolatos kutatások során a jelentés készítői megállapították,
hogy általában a bejelentett tisztességtelen esetek 1–9%-ánál bizonyított azok
tisztességtelen volta.22

20 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i.m. 25., 26., 151., 152. o.

21 Termék, vagy szolgáltatás felajánlása kéretlenül, vagyis a fogyasztó kifejezett kérése hiányá -
ban, valamint egyértelmű nyomás gyakorlása annak érdekében, hogy a fogyasztó elfogadja az
ajánlatot (az agresszív gyakorlatok egyik esete).
Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i.m. 14. o.

22 Magasan a 9% feletti arány született Lengyelország (17%) és Olaszország (19%, 20% – a két
vizsgálat során) esetében. Azok a tagállamok, ahol a leggyakoribb a tying: Ausztria, Belgium,
Bulgária, Ciprus, Észtország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia,
Hollandia és az Egyesült Királyság. 
Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 337. o. 86. táblázat.
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Kevert csomagolás esetén szintén a bejelentett tisztességtelen esetek 1–
9%-ánál állapították meg azok tisztességtelen voltát.23

A kizárólagos megállapodások vizsgálata alapján az ilyen jellegű megállapo -
dások 72,9%-át hazai partnerrel kötik meg, és általában valamilyen mértékű
hasznot biztosítanak a fogyasztónak. Ugyanakkor az esetek 11%-ánál nem
keletkezett haszon. Ezek a megállapodások három tagállamban fordultak elő:
Olaszországban (pl. jelzálog és életbiztosítás kombinációja kapcsán), Szlové -
niá ban (pl. hitelkártya és fizetési eszközök biztosításának kombinációja kap -
csán) és Lettországban (pl. takarékbetét és banki letét kombinációja kapcsán).

Feltételhez kötött gyakorlatok – melyek nem jártak haszonnal – Belgium -
ban, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Észtországban, Finnország -
ban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban és az Egyesült Királyság -
ban fordultak elő.

A feltételhez kötések vizsgálata során az alábbiak állapíthatóak meg: az ese -
tek 17%-ánál nem keletkezett semmiféle haszon a fogyasztók számára, ezek
általában banki szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. A biztosítási és befektetési
szektorokhoz kapcsolódó feltételhez kötések Belgiumban és Írországban for -
dultak elő. A jelzálogkölcsönnel, fogyasztói hitellel, hitelkártyával és a hitel túllé-
péssel kapcsolatos feltételhez kötések Cipruson és Olaszországban for dul tak elő.

Ami az agresszív gyakorlatokat illeti, meglehetősen nehéz azonosítani őket,
így a jelentés készítői azokat az eseteket kutatták fel, amikor a befektetési
tanácsokat valamilyen hosszú lejáratú eszközzel, pl. fogyasztói hitellel kap -
csol ták össze. A legtöbb Lengyelországban, Ausztriában és különösen Észtor -
szágban fordult elő. 

Összességében: a tying és a tiszta csomagolás a leggyakrabban előforduló
versenycselekmények a vizsgálatok tárgyát képezők közül, ezek alkotják az
esetek 31,7%-át. Ezeket követi a pénzügyi előnyökkel/hátrányokkal nem járó
kevert csomagolás gyakorlata: 26,6%. Az esetek 16,2%-ánál pedig kizárólagos
kedvezményeket (pl. árcsökkentést) nyújtanak, feltéve, hogy a fogyasztó bizo -
nyos áruk kombinációját megvásárolja (kevert csomagolás).24

3. Kérdések és válaszok

A konzultációs dokumentum elődje – a már említett, jelentéssel azonos té -
májú – Bizottsági tanulmány hármas céllal íródott:

• átfogó kép nyújtása a tying és más lehetséges tisztességtelen versenycse -
lekmények előfordulásáról a pénzügyi szektorban,

• az érintett piac jellemzése és elemzése,
• az említett versenycselekmények lehetséges hatásairól mennyiségi és mi -

nőségi elemzés nyújtása.

23 9% feletti szám született Olaszország (18% és 19% – a két vizsgálat során), Dánia (16% és 17% –
a két vizsgálat során), a Cseh Köztársaság (12% és 13% – a két vizsgálat során), valamint
Belgium (15% és 16% – a két vizsgálat során) esetében.
Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 338. o. 87. táblázat

24 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –
final report i. m. 345., 363., 371., 405., 407., 409. o.
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Az adatok alapján, a pénzügyi szolgáltatásokat azért kapcsolják össze a
tying-gal és a kevert csomagolással, hogy csökkentsék a kockázatokat, továb -
bá költséghatékonysági megfontolásból és kereskedelmi stratégia miatt. A fel -
tételhez kötött gyakorlatokat ugyanakkor kockázatcsökkentési megfontolás -
ból alkalmazzák.25

A konzultációs dokumentum több kérdést is intézett az érintettekhez, me -
lyekre az adott válaszokat a már említett összegző dokumentum tartalmazza.

A Bizottsághoz 55 válasz érkezett a következő csoportoktól: fogyasztók és
használók, pénzügyi szektorbeli kereskedelmi egyesületek, pénzügyi szektor -
beli ipari szövetségek, pénzügyi szolgáltatók, tagállami hatóságok, akadémi -
ák, részvényesek stb.

A válaszok döntő többségét, 47%-át az ipari szövetségek szolgáltatták. 
Az első kérdés: egyetért-e a tanulmány megállapításaival, következtetéseivel?
Általában az ipari szövetségek nem értettek egyet a konklúziókkal, jelezték,

hogy – az agresszív gyakorlatoktól eltekintve – a tying és a kevert csomagolás
nem jártak mindig hátrányos következménnyel a fogyasztók számára. Néhá -
nyuk azt hangsúlyozta, hogy a szóban forgó versenycselekmények csak akkor
károsak, ha a fogyasztónak nincs választási lehetősége, a többség viszont
hang súlyozta, hogy a fogyasztó mindig szabadon dönthet. Ezeken túl erősen
tagadták az iparágak fogyasztói választást korlátozó szerepét.

Válaszul a fogyasztók jelezték, hogy igen gyakran rászorítják őket olyan ter -
mékek megvételére is (pl. a csomagolások esetében), melyekre nincs is szük -
ségük. Továbbá, nincsenek olyan erős pozícióban, hogy visszautasítsák a fel -
kínált, kedvezőtlen feltételeket. 

A második kérdés: van-e egyéb hozzászólás, vagy tanács? – beleértve a ta -
nulmány megállapításait alátámasztó, vagy cáfoló bizonyítékokat is.

Az ipari szövetségek – a versenycselekmények védelmében – hangsúlyozták
a velük járó előnyöket, azaz a következőket: csökkentik a költségeket a fo -
gyasztók és az ipari szereplők számára, az ipari szereplők jobban tudják ke -
zelni a kockázatokat, a fogyasztók a termékek szélesebb köréhez juthatnak
hozzá (néhány termék nem kapható önmagában), az ipari szereplők reagál -
hatnak a fogyasztók igényeire. Néhányan még ide sorolták a hitelekhez való
jobb hozzáférést, a szolgáltatások jobb minőségét és a kölcsönökkel, hitelekkel
kapcsolatos oktatás elősegítését is.

Számos ipari szövetség ellenezte a tying és a kevert csomagolás általános
tilalmát, mondván, hogy ez csökkentené a szolgáltatások és a termékek szín -
vo nalát. 

A harmadik kérdés: hogyan előzzük meg a tisztességtelen versenycselekmé -
nyeket és azok negatív hatásait?

Az előbbiekből is leszűrhető, hogy az ipari szövetségek szerint a verseny -
cselekményeknek nincs negatív hatása. A pénzügyi szektorbeli kereskedelmi
egyesületek javasolták a pénzügyi szektor szereplőinek díjazása kapcsán a
nagyobb átláthatóság megvalósítását. Számos válaszadó hangsúlyozta, hogy
az árak összehasonlításának lehetősége hasznos lenne a fogyasztók számára. 

A negyedik kérdés: a részvényesek tudtak-e a szóban forgó versenycselek -
mé nyekkel kapcsolatos panaszokról?

25 Consultation document on the study on tying and other potentially unfair commercial practices
in the retail financial service sector i. m. 2., 3. o.
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Igen kevés válasz érkezett. A válaszoló ipari szövetségek hangsúlyozták,
hogy az általuk ismert panaszok elhanyagolhatóak voltak. Néhány tagállami
hatóság kifejtette, hogy míg a tisztességtelen versenycselekményekkel kap -
cso latos panaszok általában nagyobb számban érkeztek, addig a tying-gal
kapcsolatosak csak ritkán fordultak elő.

Az ötödik és a hatodik kérdés: szükség van-e valamilyen lépésre uniós szin -
ten, és ha igen, milyen formában?

Az ipari szövetségek erősen ellenezték a további uniós szintű szabályozást,
mondván, a létező szabályozási keret hatékony és nem bizonyított, hogy az ál -
lítólagos hátrányokat a szóban forgó versenycselekmények okozzák. Több egye  -
sület hangsúlyozta, hogy mivel a pénzügyi szolgáltató piacok helyi szinten
működnek, ezért a jogorvoslatokat is helyi szintre kell helyezni.

A fogyasztók ellenben sürgették egy Uniós szintű jogi lépés megtételét, mi -
vel úgy találták, hogy a 2005/29/EK irányelv nem védi megfelelően a fogyasz -
tók érdekeit. 

A tagállami hatóságok nem képviseltek egységes álláspontot. Néhányan kö -
zülük egy az egész Unióra kiterjedő tilalmat javasoltak a tying-ra, míg mások
kevésbé érezték szükségesnek az új jogi szabályozást. 

A részvényesek fele szektorspecifikus, míg a másik fele horizontális szabá -
lyo kat sürgetett. A fogyasztók és a tagállami hatóságok a szektorspecifikus,
míg az ipari szövetségek inkább a horizontális szabályok tervét támogatták.

Az ipari szövetségek és a tagállami hatóságok jelezték, hogy amennyiben a
jelenlegi jogalkotási irány megmarad, a költségek/hasznok elemzését el kell
majd végezni, hogy megállapítsák a versenycselekmények tilalmának hatásait.

A hetedik kérdés: mit javasolnak arra az esetre, hogy ha a tying megtiltását
követően a csomagolás „lépne a helyébe”, és ugyanazokkal a következmények -
kel járna, mint a tying?

Az ipari szövetségek egy része hangsúlyozta a problémák hiányát, mások
pedig a tying-gal és a csomagolással járó előnyöket.

A tagállami hatóságok a meglévő jogi rendelkezések szigorú végrehajtását
támogatták.26

4. A FIN–USE véleménye

A FIN–USE véleményében nem a fent említett versenycselekményeket ele -
mezte, hanem a 2005/29/EK irányelvben foglaltakat, öt tagállam vonatkozá -
sában.

A tagállami adatok ismertetése előtt a szervezet összegezte, hogy a tisztes -
ség telen elemek milyen formában jelentkeznek a leggyakrabban a banki, biz -
tosítási szektorbeli szerződésekkel kapcsolatban:

• rendelkezések, melyek kizárják, vagy korlátozzák a bank, vagy a biztosí -
tási cég felelősségét; kizárják a fogyasztói jogok gyakorlását; megengedik
a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó feltételek módosítását; félreért -
he tőek, vagy homályosak

26 Summary of responses to the public consultation on the study on tying and other potentially
unfair commercial practices in the retail financial service sector i. m. 2., 4–7. o.
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• fontos, hogy a fogyasztók kellő információkkal rendelkezzenek arról, hogy
mit tehetnek tisztességtelen feltételek/elemek esetén. A hatóságok ugyan
alkalmaznak szankciókat, de csak a polgári eljárások során, és nem
segítik a fogyasztókat speciális esetekben

• az elektronikus kereskedelmi jog területén pedig az információ hiánya
számít gyakori problémának27

A véleményben öt tagállamról esik szó, mivel azonban Németország, Íror -
szág és Franciaország esetében többségében a szabályozás a fő téma, így ezek
itt nem kerülnek említésre.

Spanyolországban gyakoriak a megtévesztő reklámok. A fogyasztók a szer -
ző déssel kapcsolatos tájékoztatáshoz általában nem tudnak könnyen hozzá
jutni, valamint az gyakran nem is teljes. 

A bankok on-line banki csalások esetében az ügyfélre hárítják a felelősséget,
őt okolják, így az ügyfél kénytelen bizonyítani, hogy nem ő mulasztott. A bí -
róságok jelenleg már inkább az ügyfeleknek kedveznek az eljárások során,
ennek ellenére a bankok rendszeresen megtagadják a hitelkártya jogtalan hasz -
nálatából eredő károk megtérítését a jogos használó számára, és a felelősséget
áthárítják a használóra. Igen gyakori végül, hogy a bankok olyan döntéseket
hoznak, melyekre nincs felhatalmazásuk, mint pl. amikor a fizetések rendjét
állapítják meg, mindenféle szempontra tekintet nélkül, amihez nem rendel -
kez nek hatáskörrel.

Olaszországban a szóban forgó versenycselekmények esetében eljáró hatóság
többségében megtévesztő reklámok miatt szabott ki bírságot az elmúlt év fo -
lyamán, további harmincöt esetben pedig pénzügyi vállalatok és bankok szá -
mára szabott ki bírságot a fogyasztói hitellel kapcsolatos rendelkezések meg -
sértése miatt.28

5. Kitekintés – Az Amerikai Egyesült Államok

A CEPS és a Van Dijk Management Consultants az Amerikai Egyesült Ál -
lamok vonatkozásában is végeztek vizsgálatot.

Az USA-ban a tying-ra vonatkozó szabályok már az 1970-es évek óta alkal -
mazandóak, és az antitröszt, vagyis a versenyjog területéhez tartoznak:

• Sherman Act – a monopóliumra és a kereskedelmet korlátozó szerződések
tilalmára nézve tartalmaz szabályokat,

• Clayton Act – a versenyt korlátozó megállapodásokra nézve tartalmaz sza -
bályokat,

• Federal Trade Commission Act – a tisztességtelen feltételek tilalmára néz -
ve tartalmaz szabályokat,

• Bank Holding Company Act (1956), mely kifejezetten a tying-ra nézve tar -
talmaz rendelkezéseket.

27 FIN–USE opinion on national experiences on unfair commercial practices in the EU i. m. 3. o. 
28 FIN–USE opinion on national experiences on unfair commercial practices in the EU i. m. 4., 5.,

7., 8. o.
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Az elmúlt években – főleg a gazdasági válság miatt – számos kritika érte a
tying-ra vonatkozó szabályokat, arra hivatkozva, hogy ezek korlátozzák a ban -
kokat, akik így nem tudnak előnyös megállapodásokat kötni a fogyasztókkal.

A tying-gal kapcsolatos esetek száma alacsony az 1970-es évek óta, a követ -
kezők miatt: egyrészt, a fogyasztók vonakodnak jelenteni sérelmüket, mivel
félnek attól, hogy a bankkal való viszonyuk sérülni fog; másrészt pedig meg -
lehetősen nehéz összegyűjteni az illegális tying-ra vonatkozó bizonyítékokat
(mind a fellelhetőség, mind az azonosítás szempontjából).29

Az Egyesült Államokban a Federal Trade Commission (továbbiakban: FTC)
az egyetlen szövetségi ügynökség, mely a fogyasztóvédelemre és a versenyre
nézve is rendelkezik hatáskörrel a gazdaság szektorában. Ez egy 1914-ben
alapított szövetségi ügynökség, amely a Kongresszus egyik bizottságaként jött
létre, s melynek fő célja, hogy megakadályozza a tisztességtelen versenycse -
lek ményeket. 1938-tól kezdve az FTC a tisztességtelen, illetve megtévesztő
tevékenységgel és gyakorlattal kapcsolatos eljárásokra nézve is rendelkezik
hatáskörrel.30

Az FTC a fogyasztók védelmét a pénzügyi szolgáltatások szektorában ki -
emelt területként kezeli. 2009-ben az Omnibus Appropriations Act előírta,
hogy az ügynökség dolgozzon ki további szabályokat a tisztességtelen és meg -
tévesztő tevékenységek, gyakorlatok tilalmára nézve, különös tekintettel a
jelzálogkölcsönre. Az FTC jelezte, hogy az általa megalkotandó rendelkezések
elsősorban a jelzáloggal összefüggő szolgáltatásokra fognak vonatkozni.31

6. Összegzés

Az ismertetett négy dokumentum adatai, megállapításai alapján a tisztes -
ség telen kereskedelmi gyakorlatok és a korábban felsorolt, jelentésbeli verseny -
cselekmények képe közel sem egységes, annak ellenére, hogy az Unión belül
egy olyan irányelv (2005/29/EK) szabályai alkalmazandóak, mely már nem en -
gedett eltérést a rendelkezéseitől, az implementálás során azoktól nem térhet -
tek el a tagállamok.

Ezek a gyakorlatok/versenycselekmények eredetileg is meglehetősen kényes
területhez tartoznak, hiszen a fogyasztók és a gazdaságilag erősebb pozíciók -
ban lévők közötti viszonyokban fordulnak elő, és a problémák száma csak nő,
mikor a gyakorlatokat a pénzügyi szektorban vizsgáljuk. Ugyanakkor ez a
vizsgálat nem mellőzhető, hiszen a pénzügyek vonatkozásában, ilyen-olyan
formában és mértékben, mindenki érintett.

Az eddigiek alapján – és ezt a magyar joggyakorlatban tapasztaltak is alá -
támasztják – a megtévesztő gyakorlatok a leggyakoribbak, míg az agresszív
gyakorlatok elemzését jelentős mértékben akadályozzák az azonosításukkal
kapcsolatos nehézségek.
29 Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector –

final report – annexes. 8., 12. o.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/tying/report_annexes_en.pdf
(2010.11.29.).

30 http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm (2010.12.01.).
31 Federal Trade Commission – Fiscal year 2010 – Congressional Budget Justification Summary.

27. o.
http://www.ftc.gov/ftc/oed/fmo/budgetsummary10.pdf (2010.12.01.)
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A tying és a csomagolás szintén elterjedt versenycselekmények, de a rájuk
vonatkozó szabályok már nemcsak a fogyasztóvédelem, hanem a versenyjog
területéhez is tartoznak, így vizsgálatuk és megakadályozásuk is összetettebb
feladat. 

Ráadásul – ahogy az összegző dokumentumból is kiderült – a piac szereplői
általában tökéletesen ellentétes álláspontot képviselnek, ami sajnos érdekeik
ellentétét is tükrözi.

Mindezek ellenére – vagy éppen ezek miatt – a jövőben is folytatni kell a
hasonló elemzések végzését, vélemények kérését, és – amennyiben erre lehe -
tőség nyílik – elméleti és gyakorlati változtatásokat kell alkalmazni a fogyasz -
tók hatékonyabb védelme érdekében.
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A szabadalmi oltalom
és a know-how

egyes összefüggéseiről
VASS LÁSZLÓ ÁDÁM

SZTE–ÁJTK Doktori Iskola

1. Bevezetés

Alig lehet olyan híradást, politikai stratégiát, gazdasági elemzést találni, amely -
ben nem esik szó innovációról, kutatásfejlesztésről, tudásalapú társada lomról,
illetve gazdaságról. Kijelenthetjük, hogy a hagyományos tőkejavak mellett leg -
alább ilyen fontosságú a fizikailag – általában – nem észlelhető, de mindent kö -
rülvevő tudástőke. Ennek térnyerése egyre több és magasabb szín vonalú isme -
retanyag létrejöttéhez vezet. A folyamat során a tudás, a szellemi javak egyre
inkább nagyon is jelentős materiális értékre tettek szert, kiala kult, a jog fino -
modásával, a „hagyományos” mintájára a szellemi tulajdon fo galma. Emellett
napjainkra jogilag szabályozottá vált a gazdaság fenntartha tó fejlődésének elő -
mozdítását célzó innováció is.1 Számos olyan, a tulajdon joghoz hasonló abszolút
szerkezetű jogviszony jött létre, amelynek közvetett tárgya nem kézzelfogható,
valóságos, nem dolog, hanem tudástartalom, vagyis szellemi alkotás.

A jog azonban már a mai tudásalapú gazdaság és a szellemi tulajdon elvont
kategóriájának megjelenését jóval megelőzően kialakította a vagyoni értékre
lefordítható tudástartalom védelmét.2 Elsőként a szabadalmak rendszere ala -
kult ki, ez a XV. századra tehető.3 A fejlődési folyamat hosszas elemzése he -
lyett a teljesség igénye nélkül jelezzük, hogy a találmányok és műszaki meg -
oldások kezdeti titokban tartását fokozatosan felváltotta az újítás feltárása a
nyilvánosság számára, jogi védelemért cserébe.4 A jogi védelem általában a ki -
zárólagosság állam, vagy uralkodó általi biztosítását jelentette, azonban ezen
biztos védelmet nyújtó rendszer mellett mindig is jelen volt az adott esetben
talán kockázatosabb, de számos találmány, termék esetén nagyon is hasznos
titokként kezelés. Szem előtt kell tartani, hogy a szabadalmi statisztikák csak
a szellemi tulajdon egy részét tartalmazzák, jelen van emellett egy nem nyil -
vános rész is: az üzleti titkot képező tudás. A titokban tartás és a szellemi ja -
vak ezen nem nyilvános része azonban nem korlátozódik kisméretű vállalko -
zások tevékenységére, vagy kevéssé jelentős innovatív eredményekre, nemzet -
közi nagyvállalatok is alkalmazzák nagy gyakorlati jelentőségű, rendkívül
tudásintenzív fejlesztések során. Amint látható, napjainkban újra terjed a
vagyoni értékű ismeretek szigorú magánjellegű őrzése, lemondva ezzel az álla -

1 L. a 2004. évi CXXXIV. törvényt a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról.
2 Ez nyilvánvalóan azt is jelzi, hogy a tudás konkrét gazdasági értékének felismerése egyáltalán

nem modern elgondolás.
3 Európa első szabadalmi jogszabályát a Velencei Köztársaság szenátusa (a Consiglio dei Pregadi)

fogadta el 1474-ben, az angol parlament 1623-ban fogadta el a Monopóliumokról szóló törvényt
(Statute of Monopolies)

4 A másik oldalról: az állam a műszaki újítás feltárásáért, illetve a közkincs majdani gazdagodá -
sáért versenykorlátozó kizárólagosságot biztosít a feltalálónak. Lásd erről a III. fejezetet.
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mi monopoljogról. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a szabadalmi eljárás számos
aspektusa összeegyeztethetetlen a globalizált piacgazdaságra jellemző gyors
technikai fejlesztésekkel, az azonnal kielégítendő fogyasztói igényekkel és a
jellemzően rövid életciklusú termékekkel.

A titkos know-how jelentősége természetszerűleg nemcsak a szabadalmazás
alternatívájaként jelentkezik, hanem fontos eleme a technológiatranszfer és
egyéb innovációs tevékenységek során alkalmazott szabadalmi és védjegy li -
cenciaszerződéseknek, sui generis know-how átadási szerződéseknek és az
anyagátadási szerződéseknek.5

A jogi normák címzettjei: az iparjogvédelmi normák által szabályozott vi -
szonyok szereplői a munkájuk során mérnöki precizitással, kutatói alaposság -
gal dolgozó emberek, így elvárásaik ilyenek a jogi háttérrel szemben is, erre a
követelményre a szabályozásnak mindig figyelemmel kell lennie. Az esetlege -
sen homályos normaszöveg a jogbiztonság sérelme mellett, az átlagosnál sú -
lyosabban befolyásolhatja az innovatív alkotó tevékenységet, ezért a jogszabá -
lyok érthetősége és pontossága kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor a jogi szabá -
lyozásnak nem célja a tudományos, műszaki aprólékosság, inkább a pontos,
egyértelmű elhatárolásokat alkalmazó megfogalmazásnak kell elsődleges cél -
nak lennie.

Jelen tanulmány a know-how és a szabadalmi oltalom közötti összefüggések-
re helyezi a hangsúlyt, szem előtt tartva mindazonáltal, hogy a nyilvánosság -
ra hozás és a titokként kezelés a többi iparjogvédelmi oltalmi formánál is meg -
jelenik. Jelentőségénél fogva azonban célszerű az újítások legelterjedtebb ol -
talmi formájára koncentrálni, kiemelve, hogy a jelen vizsgálódás során tett
meg állapítások a megfelelő kisebb eltérésekkel egyéb oltalmi formákra is al -
kal mazhatók.

2. Fogalmak

A know-how-t expressis verbis egy jogszabály sem definiálja, ennek ellenére
nemzetközi egyezményekben és hazai jogszabályokban is találunk többé-ke -
vésbé hasonló tartalmi elemekből álló fogalommeghatározásokat. Ezeket meg -
vizsgálva nevesíthetjük a know-how olyan fogalmi jegyeit, amelyek egy általá -
nos definíció megalkotásához szükségesek és elégségesek. A know-how tár -
gyá nak tisztázása szükséges ugyanis a jogi védelem hatókörének pontos kije -
löléséhez. Érdekes, hogy a PUE6 nem sorolja a védett szellemi alkotások közé,
ennek ellenére az iparjogvédelem rendszerének szerves része.

2.1. Dogmatikai háttér

Az egyes megfogalmazások vizsgálata előtt rögzítenünk kell két lényeges
elhatárolási szempontot, amelyeket a know-how fogalmak alkalmaznak. Az
egyik a fogalom tartalma alapján történő elhatárolás, vagyis, hogy milyen
jellegű ismeret minősülhet know-how-nak. Eszerint szólhatunk szűkítő értel -

5 Az utóbbi bevett angol megnevezése material transfer agreement.
6 Párizsi Uniós Egyezmény 1883, Magyarországon kihirdette az 1970. évi 18. tvr.
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me zésről, vagyis, hogy know-how csak vagyoni értékű műszaki ismeret lehet,
vagy tág értelmezésről, amely alapján a know-how fogalmába sorolható bár -
mely műszaki, szervezési gazdasági jellegű, bármilyen egyéb vagyoni értékű
információ.

A know-how és az iparjogvédelmi oltalmi formák összefüggése szintén két
módon határozható meg: a maradékelmélet szerint a know-how csak olyan
gya korlatban hasznosítható ismereteket jelent, amelyeket az iparjogvédelmi
oltalmi formák nem védenek. Az absztrakciós elmélet ezzel szemben azt mond -
ja, hogy minden forgalomképes műszaki megoldás, ismeret, tapasztalat know-
how, attól függetlenül, hogy védi-e iparjogvédelmi oltalom.

2.2. Nemzetközi és hazai definíciók

Számos nemzetközi szervezet alkotott know-how fogalmat, álljon itt példa -
ként ezek közül néhány.

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) 1961-es fogalma szerint az ipari
know-how az az alkalmazott tudás (ismeret, adat és módszer), amely az ipari el -
járások tényleges megvalósításához és gyakorlatba való átültetéséhez szüksé ges.

A Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) Végrehajtó Bizottsága mad -
ridi ülésén 1970-ben a következő fogalmat alkotta: A know-how olyan gyakor -
latilag alkalmazható ismereteket ölel fel az ipari vagy üzleti technikát és ta -
pasztalatokat illetően, amelyek bizalmas jellegűek, vagy legalábbis a know-
how átvételében érdekelt számára nehezen hozzáférhetőek.

A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (Az AIPPI magyar tagszervezete) a szű -
kítő értelmezés szerinti, maradékelmélet alapján álló definíciót fogalmazott
meg: Az ipari know-how az olyan, értéket képviselő, gyakorlatba vett vagy ve -
hető műszaki tudás, tapasztalat, adat, módszer, illetőleg ezek összessége, amely
kizárólag korlátozott szakmai körben, abból tovább nem terjedően ismeretes, és
egészében sem másfajta iparjogvédelmi oltalom alatt nem áll, sem publikálva
nincsen.

Lontai Endre szerint pedig: „Know-how esetében nem arról van szó, hogy a
szabadalommal védett találmányhoz képest milyen szintűek az ismeretek, ta -
pasztalatok, hanem az átfogó megjelölése minden olyan árujellegű ismeretnek,
amely a gyakorlatban felhasználható. A speciális iparjogvédelmi intézmények -
hez nem lehet besorolni, azokon keresztülfekvő kategória.”7

Mint a későbbiekben látni fogjuk azonban, a gyakorlat szempontjából egyik
irányzat sem alkalmas kizárólagosan a know-how definiálására,8 az iparjogvé -
delmi oltalmi eljárás fázisától függően is változhat ugyanis az egyes irányza -
tok hatóköre.

Álláspontom szerint a nemzetközileg kialakult know-how fogalmak közül a
legátfogóbb a TRIPS9 által alkotott definíció.

7 Lontai Endre: Magyar Polgári Jog – Szellemi alkotások joga. Eötvös József, Budapest, 2007. 165.
o.

8 Álláspontom szerint pedig nem is feltétlenül szükséges az aprólékos definícióalkotás.
9 A GATT Uruguay-i Fordulóján elfogadott nemzetközi egyezmény: Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights, Magyarországon kihirdette az 1998. évi IX. törvény Meg -
állapodás a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól címmel.
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2.2.1.„Nyilvánosságra nem hozott adatok védelme.

(1) A tisztességtelen versennyel szembeni hatékony védelemnek a Párizsi
Egyez mény (1967) 10 bis cikkében előírt módon történő biztosítása során a Ta -
gok oltalmat biztosítanak a 2. pont szerint nyilvánosságra nem hozott infor -
mációnak és a 3. pont szerint a kormányok vagy kormányzati szervek rendel -
kezésére bocsátott adatoknak.

(2) A természetes vagy jogi személyeknek lehetőséget kell adni arra, hogy a
jogosan ellenőrzésük alá tartozó információnak a tisztességes kereskedelmi gya -
korlattal ellentétes módon, hozzájárulásuk nélkül mások által való megszerzé -
sét vagy felhasználását és nyilvánosságra hozatalát megakadályozzák mind -
ad dig, amíg az ilyen információ:

• titkos, abban az értelemben, hogy mint egységes egész vagy elemei bár -
mely megjelenése és összeállítása általánosan nem ismert, vagy könnyen
nem ismerhető meg az olyan körökben mozgó személyek számára, akik
rendes körülmények között az említett információval foglalkoznak;

• kereskedelmi értékkel rendelkezik, mivel titkos; és
• titokban tartása érdekében az adatok felett ellenőrzés gyakorlására feljo -

gosított személy a körülményekhez képest ésszerű lépést tett.”10

2.3. A know-how oltalmának tárgya

A fogalmat elemezve a következő megállapításokat tehetjük: A TRIPS nem
szűkíti az információ fogalmát: az üzleti titok tárgya információ, azaz nem ki -
zárólag műszaki, gazdasági, ipari, vagy gyakorlati jellegű információ és nem
követelmény a rögzítettség, azonosítás sem.11 A know-how dinamikusan vál -
tozó kategória, a jogosult know-how-ját egy adott pillanatban rögzíteni lehet -
sé ges ugyan, de az így összegyűjtött információ szükségképpen pontatlan. Sine
qua non feltétel azonban a titkosság, melybe összefoglalóan két fogalom is tar -
tozik: a) egyrészt a titok, mint az információ jellemzője, vagyis, hogy ne legyen
közkincs (azaz általánosan ismert, vagy könnyen megismerhető szakmai kö -
rökben), b) másrészt a titokbantartás, mint a jogosult feladata. Ennek meg -
való sítása titoktartási nyilatkozatok, munkaszerződésekben lévő titoktartási
klauzulák segítségével, vagy akár a titkos információ fizikai őrzésével való -
sulhat meg. A know-how további jellemzője, hogy a titkosság következtében
versenyelőny, versenyeszköz, emiatt vagyoni értékkel rendelkezik.

Ezekkel az időben dinamikus követelményekkel határozza meg a fogalmat:
a védelem addig illeti meg az információt, amíg ezek teljesülnek.

10 TRIPS 39. cikk, a szerző kiemelése.
11 A 330/2010/EU Bizottsági rendelet az EU szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális meg -

állapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról például a know-
how fogalmi elemeként említi a titkosság mellett a lényegességet és az azonosítottságot. Mivel
azonban ez a rendelet versenyjogi tartalmú, a definíció nem alkalmazható általános jelleggel. V. ö.
továbbá tangible, intangible know-how.
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2.4. A know-how oltalmának tartalma

Az idézett rendelkezésből is kitűnően a know-how oltalma a jogosulatlan el -
tulajdonítás (misappropriation) elleni védelmet jelenti. A védelem jogilag több
rétegű, mint ahogy azt a magyar szabályozás elemzése során láthatjuk: pol -
gári jogi, versenyjogi, munkajogi, büntetőjogi. A jogosulatlan eltulajdonítás fo -
galmát maga a TRIPS határozza meg a 39. cikkhez fűzött értelmezésben: Tisz -
tességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes eszerint „a szerződésszegés,12

bizalmas közlés megsértése és ezekre való rábírás, információk olyan, harma -
dik felek általi megszerzése, akik tudták, vagy az általában elvárható gondos -
ság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy az információ megszerzése
ilyen gyakorlatnak minősül.”13 Ilyennek minősül továbbá az ipari kémkedés,
széf, szerver feltörése, munkavállalóktól információszerzés.

2.5. Magyar szabályozás

A fogalom szempontjából fő jogforrás Magyarországon a Ptk. Egyéb jogforrá -
sok pedig a Tpvt, a Mt és a Btk, amelyek mindegyike a Ptk. szerinti definícióra
hivatkozik.

A Ptk szerint „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden
olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hoza -
tala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jog -
szerű pénzügyi, gazdasági, vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné és
amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket
meg tette.”14 A know-how védelméről rendelkező törvényhely pedig kimondja:
„A személyeket védelem illeti meg a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és
szervezési ismereteik és tapasztalataik tekintetében is. A védelmi idő kezdetét és
tartamát jogszabály határozza meg.”15

Az üzleti titokhoz való jog (mint személyhez fűződő jog) megsértése esetén az
alkalmazandó jogkövetkezményeket a 84. §, a know-how védelméhez való jog
(mint szellemi alkotáshoz fűződő jog) sérelmes esetén alkalmazandóakat
pedig szintén a 84. §, illetve a 87. § (1), és 87. § (2) bekezdése tartalmazza.

3. Az iparjogvédelmi oltalmi formák 
és a know-how összefüggése

Szükségesnek tűnik ezek után a know-how és az üzleti titok kizárólagos
joggal történő védelmére vonatkozó igény elemzése.16

Határozottan le kell szögeznünk, hogy a know-how védelmét nem lehet ki -
12 Az iparjogvédelmi oltalmi formák által nem védett információkat általában a licenciaszerződés,

titoktartási megállapodás, munkaszerződés, versenytilalmi megállapodás, anyagátadási szer -
ző dés ilyen irányú rendelkezései védik. Ezen szerződéseket a szakirodalom és az EU jog bevett
kifejezésével technológiaátadási megállapodásoknak nevezzük.

13 TRIPS értelmezések, 39. cikk.
14 Ptk. 81. § (2).
15 Ptk. 86. § (4). A védelmi időről az 1978. évi 2. tvr 4. §-a rendelkezik: „A személyeket a megkezdett,

vagy tervbe vett hasznosítás esetén a közkinccsé válásig illeti meg védelem.”
16 Ptk. javaslat 2:201. §.
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zárólagos joggal biztosítani. A szellemi tulajdon védelme során szerzett kizá -
rólagos jogosultságok nem öncélt képviselnek, hanem egy gazdasági igény jogi
leképeződései. Éppen ezért gyakorlati alkalmazásuk során is figyelemmel kell
lenni a gazdasági törvényszerűségekre. A feltaláló részére biztosított kizáró -
lagos jogosultságok a szabad piacgazdaság rendszerében pedig kivételt képez -
nek, mivel versenykorlátozó hatásúak:17 csak szigorú törvényi követelmények-
nek megfelelő találmányok (illetve használati minták, védjegyek, stb) része -
sül hetnek a monopoljogban, tartalmi és időbeli korlátok között (kényszeren -
gedély, magán- és oktatási célú felhasználás, oltalmi idő). Mivel ez a verseny -
társakra és a társadalomra egyaránt korlátozó hatású, a TRIPS szerint a sza -
badalmon kívül minden más oltalmi formánál kizárt a műszaki megoldások ki -
zárólagos joggal történő oltalma.18

További probléma, hogy szabadalmazás esetén a kizárólagos jog megadásá -
hoz szükséges a megoldás feltárása: ez a know-how esetében azonban kizárt. A
titkos információnak éppen a feltárása, nyilvánosságra jutása ellen tesznek
sokszor nagyon is költséges lépéseket a jogosultak, a titok hatékony megőrzése
ugyanis egyenlő gazdasági sikerességükkel.

A feltárás hiánya okozza a következő nehézséget is, ami abban jelenik meg,
hogy a kizárólagos jog abszolút szerkezetű jogviszonyként hasznosítási tilal -
mat jelent, azonban a know-how titkossága miatt a tilalom címzettjei nem tud -
nák, hogy mit nem szabad hasznosítani. A know-how tárgya legtöbbször jelle -
gé nél fogva olyan kézzelfogható gyakorlati ismeret, amely az adott szakterület
más művelői is kifejleszthetnek, anélkül, hogy tudomásuk lenne arról, hogy te -
vékenységük jogsértő lenne.

Ez a jogosult jogérvényesítését is nehezítené, sőt tulajdonképpen megakadá -
lyozná, hiszen ő sem tudná, hogy az időben folyamatosan változó know-how-
jához fűződő jogait éppen mikor éri sérelem, vagy a piacon jelenlévő mely ter -
mék készítésénél használták fel (elvileg) titkos ismereteit.

Olyan tárgya is lenne a know-how ilyen oltalmának, amely a szabadalomból
kizárt, például minden működési elv és elgondolás, vagy gyakorlati működést
lehetővé tevő elvi ismeretek. Mivel ezek több szakma, vagy tudomány terüle -
tén is azonosak lehetnek, a kizárólagos jog megbénítaná a műszaki fejlődést.

Kialakulna az ún. easy patent19 is, mivel kizárólagos jogot lehetne szerezni a
szabadalom által megkívánt szigorú követelmények teljesítése nélkül is. A fel -
találó szabadon döntheti el, hogy találmányát titokban tartja, vagy szabadal -
mazza, amennyiben azonban szabadalmazás nélkül is kizárólagos jogot lehet -
ne szerezni, a feltalálók minden bizonnyal az egyszerűbb módszert választa nák.

A kizárólagosság okozta problémák mellett említést kell tennünk még két je -
lenségről, melyek a know-how és az iparjogvédelem metszetében helyezked -
nek el. A know-how jogosulatlan eltulajdonítás elleni védelme ellenére ugyan -
is megengedett a független kifejlesztés és a mérnöki visszafejtés. Nemzetkö -
zileg elismert szabály,20 hogy szabadalmi oltalomban nem részesülő megoldá -

17 Elismerve persze, hogy a korlátozás ésszerű és szükséges, hiszen ösztönzi az innovációt.
18 A nemzeti jogban: Szjt. 1. § (6), 58. § (1), Topográfia tv. 7. § (1) a), Védjegytv 2. § (2) b), For -

matervezési minta tv. 6. § (1).
19 Lásd erről bővebben: Bobrovszky Jenő: Rejtélyek és fortélyok - Hozzászólás az üzleti titok és a

know-how kérdésköréhez a Ptk. Javaslat kapcsán. In: Magyar Tudomány, 2006/11 sz. 1385. o.
20 Uniform Trade Secrets Act – USA-beli mintatörvény, és WIPO seminar on managing intellec -

tual property January 23, 2007 – Topic 13.
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sok esetén a köz szabadon megismerheti az egyes termékek, eljárások műkö -
dését, a versenytársak azokat szabadon elemezhetik, megismerhetik, és a fo -
gyasztók megtévesztése nélkül reprodukálhatják.21 A mérnöki visszafejtés ugyan-
is a piacon jogszerűen megszerzett termék működésének megismerését és funk -
cionális jellemzőinek átvételét jelenti, és ez nem egyenlő a plagizálással. A jog -
intézmény megtalálható a magyar jogban is, annak ellenére, hogy a jogszabá -
lyok nem nevesítik.22

Álláspontom szerint ezen elvet, mely segíti a technológiai fejlődést, kevésbé
tőkeerős vállalkozások számára is lehetőséget teremt a műszaki innovációra,
kívánatos lenne általános érvénnyel jogszabályban rögzíteni.

4. Know-how és szabadalmazás

Mielőtt rátérnénk a szabadalmazás és a titokban tartás közötti választás
szem pontjaira, meg kell vizsgálnunk az akadémiai eredmények kérdését. Köz -
tudott, hogy az akadémiai, tudományos előrejutáshoz szükséges publikálási
követelmény és a szellemi tulajdonvédelem által megkövetelt újdonság között
ellentét van.23 Megoldást jelenthet az ún. türelmi idő (grace period), melynek
kodifikálása esetén az iparjogvédelmi oltalom (különösen a szabadalom) meg -
szerzésénél az eredmény publikálása nem újdonságrontó. Ezt az intézményt
többek között az Egyesült Államok, Japán, Kanada szabadalmi szabályozása
ismeri, időtartama általában 1 év, mely alatt a kutatási eredmény know-how-
nak minősül, és ennek megfelelően részesül védelemben. Ez a TRIPS rendel -
ke zéseinek is megfelel, mivel a tág definíció szerint lehetséges a nyilvánosság -
ra nem hozott tudományos eredmények oltalma, mivel ezeknek is lehet keres -
kedelmi értéke, annak ellenére, hogy a gyakorlatban még nem alkalmazhatók. 

A legtöbb jogrendszer ismeri a defensive publication, azaz védelmi célú köz -
zététel jogintézményét is, amely ettől némiképp eltérő helyzetre alkalmazha -
tó: a kutató, amennyiben nem kíván találmányára szabadalmi oltalmat sze -
rez ni, szakmai lapban közzéteheti eredményét, ezzel szerzői jogi védelmet nyer,
mások szabadalmai számára pedig a publikáció újdonságrontó lesz.

A korábban ismertetett maradék- és absztrakciós elmélet közül önmagában
egyik sem alkalmas a know-how és az iparjogvédelmi oltalmi formák megkü -
lönbözetésére. Az egyes műszaki megoldások ugyanis addig, amíg a fejlesztő
nem folyamodik kizárólagos jogot biztosító oltalmi formáért üzleti titoknak
minősülnek és a fejlesztő folyamatosan változó szellemi vagyonának részét ké -
pezik know-how-ként. Ebben a stádiumban tehát az absztrakciós elmélet al -
kal mazandó, vagyis minden vagyoni értékkel rendelkező műszaki, gazdasági
ismeret know-how-nak minősül. Amint azonban a feltaláló szabadalmi beje -
len tést tesz, illetve találmánya szabadalmi oltalmat nyer, annak jogi helyzetét
már nem a Ptk. üzleti titokra, illetve szellemi alkotásokra vonatkozó általános
szabálya határozza meg, hanem a szabadalom (vagy más iparjogvédelmi for -
ma) szabályai. Vagyis az addig csak know-how-ként oltalmazott ismeret kör -
vonalazódik, a köz számára hozzáférhetővé válik, és megváltozik a rá alkal -
21 Ezt nevezzük utánzási jognak is.
22 Szjt. 59. § (3), Topográfia tv. 7. § (4) a), Btk. 296. §, 329/D. §.
23 A szerző gyakorlati tapasztalata szerint a kutatókat sok esetben jobban motiválja a tudományos

eredményért járó szakmai megbecsülés, mint a szabadalmi oltalom megszerzése.
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ma zandó jog. Ebből következően, amennyiben a jogosult szellemi vagyona egy -
aránt tartalmaz iparjogvédelmi oltalom által, illetve know-how-ként védett szel -
lemi alkotásokat, ezekre a maradékelmélet érvényesül: a szabadalmi ol tal mat
a know-how védelme kiegészíti, a szabadalom által nem védett megol dásokra
vonatkozik.

A szabadalmazás és a titokbantartás közötti választás mindig az adott eset
körülményeinek ismeretében meghozható döntés. A szabadalmi törvény kife -
jezetten tartalmaz is erre vonatkozó rendelkezést a szolgálati találmányok sza-
bályai között, a 12. § (2) bekezdésében.  A törvény azért itt rendelkezik ezen
lehetőségről, mert a szolgálati találmányok esetén a feltaláló és a szabadalom
jogosultja (a munkáltató) nem esik egybe, ezért a döntést nem a feltaláló hoz -
hatja meg. Természetszerűleg a lehetőség adott a nem szolgálati találmányt
létrehozó feltaláló számára is, bár alkalmazotti találmány esetén a foglalkoz -
tatási jogviszony alapos vizsgálata szükséges annak megítéléséhez, hogy a fel -
találó munkáltatója hozzájárulása nélkül hozhat-e ilyen döntést.

A know-how-kénti védelem tehát a szabadalmazás helyett és mellett is el -
képzelhető, utóbbi esetben azonban nem ugyanarra a találmányra, vagy nem
egy időben.

4.1. A választás szempontjai

A szabadalmazás és a titokbantartás közötti döntés meghozatala a követke -
ző, 6 lépéses választásnak24 nevezett rendszer alapján történhet:

a) Jogilag kötelező-e a nyilvánosságra hozatal? Az Egyesült Államokban pél -
dául kötelező nyilvánosságra hozni (szabadalom vagy publikáció kereté -
ben) az emberi felhasználású gyógyszerek jellemzőit.

b) Könnyen visszafejthető-e a találmány, vagy könnyen kifejleszthető-e a jo -
gosulttól függetlenül? Amennyiben a találmány könnyen visszafejthető,
vagy könnyen kifejleszthető, a verseny leszorítja az árakat, ezért ilyen eset -
ben célszerű szabadalmi oltalmat szerezni.

c) Gyorsan fejlődő tudományterületről van szó? Amennyiben a találmány
gyorsan fejlődő tudományterület része, a terméket minél előbb piacra kell
dobni, és lehetséges, hogy a szabadalom megadásáig az alkalmazott tech -
no lógia elavul.

d) Új technológiai ágazatról van szó? Újonnan kialakult technológia esetén a
technika állása szűk körű, ezért széles terjedelmű igénypontokkal mono -
polizálni lehet a piacot. 

e) Szándékában áll-e a jogosultnak a technológiát licenciába adni? Know-
how licenciába adása esetén veszélybe kerülhet az információ titkossága,
amely a védelem kritériuma, ezért ebben az esetben is célszerű szabadal -
mi oltalommal védett találmányt hasznosításra átadni.

24 David Miller és szerzőtársai: A general approach for determining when to patent, publish or
protect information as a trade secret. In: Nature Biotechnology, 2002/20. sz. 1054. o.
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f) A lehetséges nyereség ellensúlyozza-e a szabadalom megszerzési és fenn -
tartási költségeit? Vállalkozások által (nem pusztán tudományos kutatás -
ként) kifejlesztett találmányok esetén talán a legfontosabb szempont. A
szabadalmi eljárás költségei magasak, így amennyiben a várható bevétel
ezeket nem haladja meg, valószínűleg érdemesebb az eredményt publi -
kálni. 

Amint a bevezetésben is jeleztem, a know-how-ként történő hasznosítás nem
a mai kor újdonsága, sőt a szabadalmi rendszer megjelenése előtt a titokban
tartás volt a találmányok hasznosításának alapvető formája. Mivel a nyilvá -
nosságra hozott és szabadalmazott találmány újból nem titkosítható, a know-
how védelmét szolgáló jogi szabályozás mindenképpen központi jelentőségű,
hiszen a kizárólagos jogok megszerzése előtt helyettesíti, utána pedig kiegé -
szíti a nevesített oltalmi formákat ezáltal biztosítja a technológiai fejlődés jogi
kereteit.
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Az utazási szerződés
Magyarországon és Európában

ZOVÁNYI NIKOLETT

I. évfolyamos nappali tagozatos PhD. hallgató
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Polgári Jogi Tanszék

Az Európai Közösségek Tanácsa a Bizottság javaslatára és az Európai Par -
lamenttel együttműködve 1990. június 13-án meghozta a szervezett utazási
formákra vonatkozó irányelvét annak érdekében, hogy ezáltal biztosítsa a
szer vezett utazási formákhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás szabadságát, egyen-
lő versenyfeltételeket teremtsen a tagállamokban, hozzájárulva ezzel a közös
piac fejlődéséhez és a fogyasztók minél teljesebb védelméhez.

Az Irányelv első cikkében meghatározza megalkotásának fő célját, az Euró -
pai Unió tagállamainak területén értékesített vagy értékesítésre kínált utazá -
si formák szabályanyagának tagállami összehangolását, a jogközelítést, füg -
get lenül az egyes tagállamok szabályozási szintjétől.1 Az Irányelv minimum-
harmonizációs kötelezettséget ír elő.2 A tagállamok szigorúbb szabályokat el -
fogadhatnak az irányelv implementálása során, illetve a meglévő és szigorúbb
szabályokat fenntarthatják, azonban a védelem szintjét az Irányelv védelmi
szintjéhez képest nem csökkenthetik a fogyasztók hátrányára.

A második cikkben a terület alapfogalmaihoz kapcsolódó értelmező rendel -
ke zéseket határoz meg az Irányelv. Kifejtésre kerül a szervezett utazási for -
ma, a szervező, a közvetítő, valamint a fogyasztó és az utazási szerződés defi -
níciója.

Szervezett utazási forma az egyes meghatározott tényezők – így az utazás, a
szálláshoz vagy az utazáshoz, szálláshoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb
idegenforgalmi szolgáltatások, amelyek a szervezett utazási forma jelentős
részét kiteszik – közül legalább két tényező előre rögzített kombinációja, ameny -
nyiben azokat egy összesített áron értékesítették vagy kínálták értékesítésre,
azonban csak abban az esetben, ha a szolgáltatás a 24 órás időintervallumot
meghaladja vagy éjszakai szállást is magában foglal. Az Irányelv rendelkezik
arról, hogy az egyes szolgáltatások külön történő számlázása nem jelenthet
vagy eredményezhet mentesülést a szervezők vagy közvetítők oldalán az Irány-
elvben foglalt rendelkezések alól.

A magyar szabályozás az Irányelv meghatározásának elemeit átveszi, szer -
vezett utazási forma helyett azonban utazási csomag elnevezés alatt találjuk
azt meg az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet -
ben (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet az Irányelvben meghatározott 3 té -
nyezőt tovább bontja, melynek következtében a következő lehetőségek közül
kell legalább két elemet tartalmazni az utazásszervező vagy közvetítő által
összeállított csomagnak:

1 Értem itt az irányelv rendelkezései alapján azt, hogy egyes tagállamok törvényben, mások ren -
deleti szintű jogforrásban, míg néhány tagállam közigazgatási rendelkezéseiben szabályozza az
adott témakört.

2 A Tanács 90/314/EGK irányelve 8. cikk.
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• személyszállítás,
• szállás,
• egyéb turisztikai szolgáltatások, különösen étkezés, idegenvezetés, szóra -

koztató- és kulturális program.

A Rendeletet megelőzően a 214/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet rendelke -
zett az utazási és utazást közvetítő szerződésekről. Ez a jogszabály már az
Irányelvnek való megfelelés jegyében született meg, azonban még nem telje -
sen vette át annak minden lényegesebb rendelkezését. Beépítette a szervezett
utazás Irányelvben megtalálható fogalmát a szabályanyagába, elsődleges de -
finícióként azonban megtartotta a Polgári Törvénykönyvből és az utazási szer -
ződésekről Magyarországon először külön jogszabályban rendelkező 11/1978.
(III. 1.) MT rendelet definícióját.3 Újítást jelent azonban az, hogy az Irányelv
hatására az utazási szerződés fogalmában az utazási iroda helyett utazás -
szervező- és közvetítő tevékenységet végző utazási vállalkozóról beszél.

Az Irányelv következő definíciója a szervező és közvetítő fogalmakat hatá -
rozza meg. A szervező olyan személy, aki nem alkalomszerűen (hanem rend -
szeresen) szervezett utazási formákat szervez, és azokat közvetlenül vagy köz -
vetítő útján eladásra, értékesítésre kínálja. A közvetítő következésképpen
olyan személy, aki az utazásszervező által megszervezett utazási formát érté -
kesíti vagy eladásra kínálja. Ezek a fogalmak nem az utazási szerződésről
szóló kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 2009. október 1-jéig uta -
zásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormány -
rendelet4 tartalmazta, hogy ki minősül utazásszervezőnek és -közvetítőnek. A
213/1996. (III. 23.) Kormányrendelet értelmében szervező az a személy, aki
saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföld -
ről belföldre, belföldről külföldre, illetőleg külföldről belföldre közvetlenül vagy
közvetítő útján értékesít, valamint aki külföldi utazásszervező Magyarország -
ra történő utazásait belföldön szervezi, illetőleg külföldi utazásszervező vagy
egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít, külföldről
külföldre történő utazást szervez, továbbá, aki külföldi szálláshelyet belföldön
értékesít.5 Közvetítőnek az minősült, aki belföldi utazásszervező megbízottja -
ként vagy külföldi utazásszervező bizományosaként köt utazási szerződése -
ket. Jelenleg ezt a két fogalmat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 2. § 25–26. pontjában találjuk meg.6

3 11/1978. (III. 1.) MT rendelet 2. § (1) bekezdés: Utazást szervező szerződés alapján az utazási
iroda köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózko -
dásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból (szállás, étkezés, idegenvezetés, szórakozás,
kulturális program stb.) álló szolgáltatást teljesíteni, az utas pedig köteles a díjat megfizetni.

4 A 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakba Utevr.) a ma napig hatályban van, kisebb
módosításokkal.

5 213/1996. (III. 23.) Kormányrendelet 2. § (2) bek. a) pont.
6 Ez alapján utazásszervezői tevékenységnek minősül üzletszerű gazdasági tevékenység kereté -

ben személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegen -
vezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartal -
mazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása, míg utazás -
közvetítői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtá -
sára az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése.
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Az Irányelv külön meghatározza a fogyasztó fogalmát, míg az utazási szer -
ződésekről szóló kormányrendelet7 utasról beszél, és nem fejti ki annak fo -
galmát. A fogyasztó fogalom tágabb jelentéssel bír, így szélesebb körnek biz -
tosít védelmet. Az Irányelv a fogyasztók maximális védelmére törekszik. A fo -
gyasztó jelenti egyrészről a megbízó felet, aki igénybe veszi vagy a megálla -
podás alapján igénybe fogja venni a szervezett utazási formát; másrészről a
kedvezményezettet, akinek nevében a megbízó fél köt utazási szerződést az
utazási forma megvásárlásáról, utolsósorban jelenti az engedményest, akire a
megbízó fél vagy valamely kedvezményezett utóbb átruházza az utazási for -
mát, az elutazáshoz való jogot.

Az Irányelv rendelkezésihez képest többletelem a magyar szabályozásban,
hogy a Rendelet az értelmező rendelkezései között meghatározza azt, mit ért
tartós adathordozó eszközön. Ez a fogalom az Irányelvben nem kerül bővebb
kifejtésre. A Rendelet fogalomhasználatában a tartós adathordozó olyan esz -
köz, amely az utas számára átadott adatok hosszú ideig való tartós tárolását,
valamint változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését teszi
lehetővé.

Az Irányelv 3. cikkében bizonyos fogyasztóvédelmi garanciákról rendelke -
zik. A fogyasztóhoz eljuttatott az utazási formára, az árra és a szerződéskötés
egyéb feltételeire vonatkozó leírás tartalma nem lehet megtévesztő. Amennyi -
ben az utazásszervező vagy közvetítő tájékoztató füzetet ad ki, annak olvas -
hatóan, érthetően és pontosan kell tartalmaznia:

• a szervezett utazás árát,
• az úti célt, valamint az utazási eszközt, annak jellemzőit, kategóriáját,
• a szállás típusát, elhelyezkedését, kategóriáját illetve komfortfokozatát,

főbb jellemzőit, a fogadó állam szabályai szerinti engedélyét8 és idegen -
forgalmi besorolását,

• az étkezések rendjét,
• az útitervet,
• a vonatkozó vízum- és útlevél-előírásokat,
• az utazással és ott-tartózkodással kapcsolatos egészségügyi előírásokat,
• a megfizetendő teljes díjat, valamint a fizetés részleteit (előleg, következő

részlet, teljes összeg befizetésnek időpontja),
• tájékoztatót arról, hogy milyen minimális létszám szükséges a szervezett

utazás indításához.

A fenti adatokról információt tartalmazó részei a tájékoztató füzetnek – két
esettől eltekintve – kötelezőek az utazásszervezőre és az utazásközvetítőre.
Amennyiben a fogyasztót a szerződés megkötése előtt világosan és egyértel -
műen tájékoztatták az egyes részletekben bekövetkezhető változásokról és a
tájékoztató füzet kifejezetten tartalmazza ezt a felhívást, illetve a változás csak
később, a felek megállapodása alapján következik be. Az Irányelv melléklete
külön felsorolja az utazási szerződésbe foglalandó elemeket. Kötelező tartalmi
eleme a szerződésnek a tájékoztató füzetben már felsorolt elemeken kívül:
7 Valamint a már hatályon kívül helyezett utazási szerződésekről rendelkező 11/1978. (III. 1.) MT

rendelet és a 214/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet is az utas fogalmat használta.
8 A Rendelet a 4. § (1) bek. b) pontjában rögzíti ezt a követelményt, az utazásszervező illetve

utazásközvetítő Utevr. szerint nyilvántartásba vételi számát kell a szerződésnek tartalmaznia.
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• a látogatások, kirándulások, vagy egyéb szolgáltatások, amelyeket a szer -
ve zett utazási formára vonatkozó megegyezésen alapuló ár magában fog -
lal,

• a szervező, közvetítő illetve szükség esetén a biztosító neve és címe,
• az utazás ára, jelezve az ármódosítási lehetőségeket, továbbá az egyes

szol gáltatásokért felszámítandó illetékeket, adókat, díjakat (reptéri, be -
ha józási, kihajózási illeték, idegenforgalmi adók), amennyiben azokat a
szervezett utazási forma ára nem tartalmazza,

• az út lefoglalása során a fogyasztó által közölt külön kérések, amelyeket a
szervező vagy közvetítő el is fogadott,

• valamint az az időszak, amely alatt a fogyasztó panaszt tehet a szerződés
nem teljesítése vagy nem megfelelő, nem szerződésszerű teljesítése miatt.

Ezek a garanciák a Rendeletben is kivétel nélkül megtalálhatóak az Irány -
elv rendelkezéseihez hasonlóan vagy a tájékoztató füzet vagy a megkötött uta -
zási szerződés kötelező tartalmi elemei között szabályozva.9 Az utazási szerző -
dések szabályanyagáról Magyarországon korábban rendelkező 214/1996. (XII.
23.) Kormányrendelet a tájékoztató füzet kötelező tartalmi kellékévé tette azt,
hogy az utazás célországában jellemző éghajlatról, életmódról, étkezési és köz -
lekedési szokásokról, továbbá az utazás szempontjából jelentős, azonban a ha -
zaitól eltérő szabályokról és szokásokról külön is tájékoztassa az utast. Véle -
ményem szerint – annak ellenére, hogy ezt a legtöbb utazási iroda a honlapján
egy külön rovatban a mai napig megteszi – ismét szabályozni kellene a Ren -
deletben, illetve akár az Irányelvben is, hogy kötelező legyen az említett ada -
tokról tájékoztatni a fogyasztót. Ez a szabály az elvárható magatartás és tájé -
koztatás követelményeiből is következik. Az elvárható magatartás és a tájé -
koztatás, mint polgári jogi alapelvek szerepe a bírói gyakorlatban kiemelkedő,
a vonatkozó jogszabályi előírások mellett vagy azok hiányában segítségül hív -
hatók az adott eset eldöntésénél. Az alapelvek tartalma a bírói gyakorlatban
az utazási szerződések témakörére vetítve az, hogy az utazásszervezőkkel és
utazásközvetítőkkel kapcsolatban érvényesül az az elvárás, hogy saját szak -
területüket, valamint a szakterületükre vonatkozó jogszabályokat alaposan
ismerjék, megfelelő információkkal lássák el a fogyasztókat, külön figyelmez -
tetve őket a terület specialitásaira, eltérő tulajdonságaira, az esetleges veszély-
forrásokra, rendhagyó helyzetekre. A bécsi Handelsgericht bíróság ezen alap -
elvek alapján megállapította az utazásszervező felelősségét abban az esetben,
amikor az utazásszervező nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy Tuné -
ziában az év bizonyos szakában medúzák áraszthatják el a partot. A medúzák
a család nyaralásának második napján megérkeztek, és a fürdőző családot
összecsípték, aminek következtében a nyaralás fennmaradó 5 napjában a csa -
lád nem tudta élvezni azt, amire befizetett, helyette gyógykezeléseket kény -
szerült igénybe venni.10 Amennyiben a célország éghajlati, étkezési, közleke -
dési és egyéb szokásairól kötelező lenne tájékoztatni a fogyasztókat, akkor ez
a jogvita a vonatkozó jogszabályokra alapítva is eldönthető lenne, mert bár -
mennyire is alkalmazhatók az alapelvek és áthatják jogrendszerünk egészét,

9 A Rendelet 4. §-a és 13. §-a tartalmazza ezeket a szabályokat.
10 Handelsgericht Wien, 2008.
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a fogyasztói szerződésekben számos jogvitának vehetjük elejét a szerződési
szabadságot első ránézésre korlátozó, de valójában a tájékoztatási kötelezett -
sé get pontosan meghatározó előírásoknak.

Az Irányelv 4. cikk (1) bekezdése konkretizálja az utazási szerződés vagy a
tájékoztató programfüzet kötelező tartalmi elemeit. Az a) pont alapján az út -
levél- és vízumelőírásokkal kapcsolatosan írásban vagy más megfelelő módon
a szerződés megkötése előtt a fogyasztót el kell látni bizonyos általános infor -
mációkkal, például az érintett tagállam vagy tagállamok állampolgáraira vo -
natkozó útlevél- és vízumelőírások, azok beszerzésének időtartama. Szintén
írásban vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni a fogyasztót az utazással
és ott-tartózkodással kapcsolatos egészségügyi előírásokról, például milyen vé -
dőoltások szükségesek vagy javasoltak, iható-e a csapvíz, milyen gyógyszere -
ket érdemes magukkal vinni.

A b) pont alapján az utazás megkezdése előtt megfelelő időben és módon kö -
teles tájékoztatni az utazásszervező vagy utazásközvetítő a fogyasztót egy -
részt a közbenső megállók, csatlakozások helyéről, idejéről, és az utas számára
lefoglalt helyekről, azok részleteiről.11 Információkkal kell ellátni a fogyasztót
az utazásszervező és közvetítő elérhetőségeire vonatkozóan is, hogy probléma
esetén segítséget tudjon kérni. A tájékoztatóban fel kell tüntetni az utazás -
szer vező és közvetítő helyi képviselőjének nevét, címét és telefonszámát. Ab -
ban az esetben, ha nincs ilyen, a helyi ügynökség adatait. Végül, ha ilyen kép -
viseletek sincsenek, a fogyasztót mindenképpen el kell látni egy segélykérő
telefonszámmal vagy olyan információval, amely lehetővé teszi számára, hogy
kapcsolatba tudjon lépni az utazásszervezővel vagy a közvetítővel. Amennyi -
ben kiskorú külföldi tartózkodásáról vagy utazásáról van szó, akkor a fogyasz -
tót az utazásszervezőnek vagy közvetítőnek el kell látnia olyan információk -
kal, amelyek lehetővé teszik a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási he -
lyén egy felelős személlyel a közvetlen kapcsolat létesítését. Végül a b) pont
alapján tájékoztatni köteles az utazásszervező vagy közvetítő a fogyasztót a
fogyasztó részéről történő útlemondás, baleset, betegség vagy segítségnyújtás
költségeinek fedezetére szolgáló biztosítási kötvény megkötésének lehetősé -
géről. Az irányelv rendelkezéseinek megfelelően az a) és b) pontokban említett
valamennyi követelménynek megfelel a magyar szabályozás. A Rendelet tar -
talmában vagy szó szerint alkalmazva követi az Irányelv előírásait.

A 4. cikk (2) bekezdése a tagállamokat kötelezi arra, hogy a nemzeti sza -
bályaikban legalább az Irányelv Melléklet felsorolásában szereplő feltételeket
tegyék az utazási szerződések kötelező tartalmi elemévé.12 Kötelezi az Irány -
elv a tagállamokat annak előírására, hogy az utazási szerződés feltételeit írás -
ban vagy egyéb hasonló módon rögzítsék a szerződő felek. A fogyasztó számára
érthetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie a szerződésnek. Biztosítani kell,
hogy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tudomást szerezzen a feltételek -
ről, továbbá a szerződés egy példányát át kell adni a fogyasztónak.13 Termé -
szetesen az előző rendelkezés nem jelenti azt, hogy nem lehet egy utazási
szerződést késve megkötni, vagy az utolsó pillanatban helyet foglalni egy szer -
vezett utazásra.
11 Például a vonaton hálókocsiban fog-e utazni az utas vagy amennyiben a szállítási eszköz hajó,

hajókabinban vagy hálóhelyen.
12 A Tanács 90/314/EGK irányelve 4. cikk (2) bekezdés a) pont.
13 A Tanács 90/314/EGK irányelve 4. cikk (2) bekezdés b) pont.
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A 4. cikk (3) bekezdése az utazás jogának más személyre történő engedmé -
nyezésének jogát rögzíti. A fogyasztó helyett, akadályoztatása estén, a szerve -
zett utazáson egy másik személy vehet részt, az, akire fogyasztó ezt a jogot
átruházza, megfelel a szervezett utazási formára vonatkozó követelmények -
nek, feltéve, hogy erről a szándékáról az utazásszervezőt vagy a közvetítőt in -
dulás előtt értesíti. Az Irányelv értelmében az utazásszervező vagy a közvetítő
irányába az átruházó és az engedményes közösen felelnek az egyenleg és az
átruházásból származó többletköltségek kifizetéséért.

Hasonlóan szabályozza a kérdést a magyar jogban a 281/2008. (XI. 28.) Kor -
mányrendelet. A Rendelet biztosítja az utasnak azt a jogot, hogy az utazást
más személyre engedményezze, melynek alapján az utas jogosult a szerző -
désben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személyre átruházni.
Az engedményezés tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az utazásszer -
vezőt. Engedményezés esetén az engedményező utas és az engedményes har -
madik személy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötele -
zettségekért, valamint az engedményezésből eredő igazolt többletköltségek
megfizetéséért egyetemlegesen felelnek.14

A 4. cikk (4) bekezdése szabályozza azt az esetkört, amikor a szerződéskötés
után főszabályként nem változtatható árakat valamilyen oknál fogva mégis
megváltoztatni kényszerül az utazásszervező. A változtatás jogával akkor él -
het az utazásszervező, ha a következő konjunktív feltételek fennállnak:

• a szerződésben kifejezetten rendelkeztek a felek az árak csökkentésének
vagy emelésének lehetőségéről,

• pontosan meghatározták hogyan kell a módosított árat kiszámítani,
• valamint a módosítás oka az alábbi 3 tényező egyikére vezethető vissza:

– az üzemanyagköltségek, szállítási költségek változása,
– az egyes szolgáltatás után fizetendő adók, illetékek, díjak változása

(például: repülőtéri illeték, behajózási és kihajózási illeték, stb.)
– az adott utazási formára alkalmazandó átváltási árfolyam (deviza -

árfolyam) változása.

Amennyiben a fenti feltételek fennállnak, azonban kevesebb, mint 20 nap
van az utazás megkezdéséig, akkor nem módosíthatók az árak. Az indulá si
napot megelőző 20 nap kivételt nem tűrően mentes az emelés alól. A 214/1996.
(XII. 23.) Kormányrendelet, bár főbb szabályaiban megfelelt az Irányelvnek, a
kivételt nem tűrő periódust másképpen szabta meg, mint az Irányelv; az uta -
zás megkezdését megelőző 15 napra korlátozta az emelést nem tűrő periódust.
A hatályos Rendelet már teljes egészében megfelel az Irányelv rendelkezé -
seinek. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után egészen 2008. december
28-ig [a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet hatályba lépéséig] mulasztásos
jogsértést követett el a jogalkotó, hiszen az Irányelv a 8. cikkében rendelkezik
arról, hogy a fogyasztók védelme érdekében a tagállamok csak és kizárólag
szigorúbb intézkedéseket fogadhatnak el vagy tarthatnak fent. A 15 napos
emelést nem tűrő periódus fenntartása az utazásszervezőkre és közvetítőkre
jelentett kedvezőbb szabályozást. Az utas, illetve fogyasztó számára azonban
hátrányként jelentkezett, hiszen a tervezett induláshoz jóval közelebb eső idő -

14 281/2008. (XI. 28.) Korm. r. 7. §.

316



pontban értesült csak arról, hogy bizonyos feltételek bekövetkeztében az uta -
zá sának költségi tovább emelkednek. Szükséges volt ezért a 281/2008. (XI.
28.) Kormányrendelet elfogadása, amelyről elmondható, hogy az Irányelv ren -
delkezéseinek az utazási szerződésben rögzített ár módosítása tekintetében
teljesen megfelel.15

Amennyiben mégis kénytelen az utazásszervező az utazási szerződés vala -
melyik feltételét – különösen az utazás árát – megváltoztatni az indulás előtt
rajta kívülálló okból, akkor az Irányelv lehetőséget biztosít erre. A szervező a
lehető legrövidebb időn belül köteles lesz erről a tényről tájékoztatni a fo -
gyasztót, aki a következő döntések közüli választhat:

• eláll a szerződéstől, „büntetés”, azaz bármilyen kártalanítás fizetése nél -
kül, vagy

• módosítják a szerződést,16 és meghatározzák a változtatásokat, valamint
azoknak az árra gyakorolt hatását.

Az Irányelv a fogyasztó számára is előírja azt a kötelezettséget, hogy az in -
formációk birtokában a legrövidebb időn belül tájékoztassa a döntéséről az
utazásszervezőt vagy a közvetítőt.

A magyar szabályozás az utas elállási jogát az Irányelvnek megfelelően sza -
bályozza abban az esetben, ha a szervezőn kívül álló okból az indulás előtti 20
napban kerülne sor a szerződés módosítására. A Rendelet azonban ettől to -
vább lép. Szabályozási körébe vonja azt az esetet is, amikor a fogyasztó nem az
utazásszervező miatt szándékozik elállni a szerződéstől. A Rendelet megadja a
jogot az utasnak, hogy a szerződéstől az utazás megkezdése előtt egy írásban
tett nyilatkozattal bármikor elálljon.17 Az utas elállása nem jogellenes cselek -
mény, ezért kártérítés, kártalanítás nem követelhető. Azonban a Rendelet
feljogosítja az utazásszervezőt, hogy bánatpénzt kössön ki erre az esetre. Az
utas ilyen esetben csak akkor állhat el a szerződéstől, ha a szerződésben előre,
írásban kikötött bánatpénzt megfizeti.

Ha az utas az utazást megelőző 60. napnál korábban áll el a szerződéstől, az
utazásszervezőnek az egész összeget vissza kell fizetnie, mert az utazás meg -
kezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem kö -
vetelhető.18 Az utasnak az utazás megkezdését megelőző harmincöt napnál,
szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében
pedig negyvenöt napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a
szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhető.19 A bánat -
pénz összege egyebekben nem haladhatja meg a részvételi díj összegét, és mér -
tékét a szerződésben pontosan meg kell határozni. A teljes részvételi díjban
nem lehet meghatározni ezt az összeget, az már tisztességtelennek minősül.

A rendelet két esetet szabályoz, amikor nem követlehető bánatpénz akkor
sem, ha az utas az utazás megkezdése előtt kevesebb, mint 60 nappal áll el a
szerződéstől:

15 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 6. §.
16 A Tanács 90/314/EGK Irányelve a szervezett utazási formákról 4. cikk. (5) bekezdés fogalom -

használata alapján egy külön módosító záradékot kell elfogadni a szerződéshez.
17 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés.
18 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet az utazási szerződésekről, 8. § (8) bekezdés.
19 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet az utazási szerződésekről, 8. § (9) bekezdés.
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• ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás
előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen,
ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az
utast haladéktalanul tájékoztatni és biztosítani számára az elállás jogát,

• ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az
utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter
által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem
javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvé -
telre kerül.

Az Irányelv és a Rendelet biztosít bizonyos garanciákat a fogyasztónak, ha
az elállására az utazási szerződés egyes kérdéseinek a fent részletezett meg -
változása vagy más, a fogyasztónak fel nem róható okból kerül sor, illetőleg az
utazásszervező áll el a szerződéstől a szervezett utazási forma indulás előtti
törlésével. A három ok valamelyikének bekövetkezte esetén a fogyasztót a
következő jogok illetik meg:

• joga van egy azonos vagy magasabb szintű szervezett utazási formát igény-
be venni, azonban csak akkor választhatja ezt, ha az utazásszervező vagy
közvetítő tud ilyen helyettesítő szolgáltatást felajánlani. Amennyiben az
utazásszervező illetve az utazásközvetítő az eredetinél alacsonyabb mi -
nőségi szintet képviselő szervezett utazási formát tud csak felajánlani, kö -
teles a helyettesítő utazási formán túl az árkülönbözetet is visszatéríteni.

• A fogyasztónak joga van arra, hogy a teljes befizetett összeget visszakapja
a lehető legrövidebb időn belül, amennyiben az utazásszervező vagy köz -
vetítő nem tud helyettesítő szolgáltatást felajánlani. A Rendelet értelmé -
ben Magyarországon a befizetett összeg után a jegybanki alapkamatot is
köteles lesz az utazásszervező vagy a közvetítő megfizetni.

Az Irányelv felhatalmazást ad arra az egyes tagállamoknak, hogy a szerző -
dés nem teljesítése esetén úgy rendelkezzenek nemzeti jogszabályaikban, hogy
az utazásszervező, illetve a közvetítő – amennyiben szükséges – a fogyasztó
kártalanítására is köteles legyen, két esetet kivéve:

• az utazásszervező illetve a közvetítő elállására, az út törlésére vis maior
miatt, vagyis a fél irányításán kívül eső, szokatlan, általa előre nem be -
folyásolható, ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt ke -
rült sor, mely esemény akkor sem lett volna elhárítható, ha kellő gondos -
sággal jár el. Ez alól azonban kivételt jelent a túlfoglalás esete.20

• Az utazási forma törlésére azért történt, mert a jelentkezők létszáma nem
érte el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot, és az utazásszer -
ve ző az elállási jogról a fogyasztót írásban, a szervezett utazási formára
leírásában megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

Az Irányelvnek való megfelelés érdekében a Rendelet szinte azonos módon
szabályozza ezt a kérdést. A Rendelet 9. § (4) bekezdésében konkretizálja, mit
20 Túlfoglalásról a légiközlekedésben lehet beszélni, amikor több jegyet adnak el, mint amennyi

férőhellyel rendelkezik a légi jármű, és ennek következtében egyes utasoktól – elsőként az
önként jelentkezőktől – megtagadják a légi járműbe való beszállás jogát.
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kell kártalanítás alatt érteni. Ha az utazásszervező vagy közvetítő nem az
utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, akkor köteles az utas
vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. A bírói gyakorlatban ez úgy jelenik
meg, hogy amennyiben a szolgáltatás nem szerződésszerű volt,21 a részvételi
díj csökkentése mellett kötelezhetik az utazásszervezőt a felmerült vagyoni
károk megtérítésére, és az utast személyében ért sérelem miatt nem vagyoni
károk térítésére egyaránt.

Az Irányelv 4. cikk (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy mi történik abban a
helyzetben, ha az utazásszervező nem áll el a szerződéstől, de az utazás meg -
kezdését követően a szolgáltatások jelentős részét nem tudja biztosítani, vagy
úgy látja, hogy nem lesz képes azokat teljesíteni. Ilyen szituációban a szervező
köteles az utazási forma zökkenőmentes folytatása érdekében megtenni a meg -
felelő intézkedéséket, mégpedig olyan formában, hogy a fogyasztót ezzel ne
károsítsa meg. Ez alapján, ha többletköltség merül fel, azt a szervező nem
terhelheti a fogyasztóra, illetve amennyiben alacsonyabb értékű a teljesített
szolgáltatás, mint az eredeti, akkor a köztük lévő árkülönbség a szervezőt ter -
heli. Ha a szervezőnek nem áll módjában ilyen intézkedéseket hozni, vagy a fo -
gyasztó azt alapos okkal nem fogadja el, akkor a szervező köteles a fogyasztót
az indulási vagy egy másik, a fogyasztó által elfogadott, visszaérkezési helyre
szállítani. Ezért külön költséget nem számolhat fel, valamint ha szükséges,
kártalanítja a fogyasztót.22

Az Irányelv külön szabályozza a szervező és közvetítő felelősségét érintő
kérdéseket.23 Kötelezi a tagállamokat, hogy a szervező illetve a közvetítő fele -
lősséggel tartozzon a szerződés megfelelő teljesítéséért, arra való tekintet nél -
kül, hogy az adott kötelezettségeket a szervező illetve a közvetítő, vagy az ál -
taluk igénybe vett más szolgáltató teljesíti. Az Irányelv rendelkezései értelmé -
ben az utazásszervező és a közvetítőt egyfajta objektivizált felelősség terheli a
szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése miatt. Három esetben
mentesülnek a kár megtérítése alól:

• a fogyasztó magatartására vezethetők vissza a szerződés teljesítésének hiá -
nyosságai,

• a hibás teljesítés vagy a nem teljesítés egy olyan harmadik fél magatar -
tásának következménye, aki nem áll kapcsolatban a szerződésben megha -
tározott szolgáltatások nyújtásával, és a hibát nem láthatta előre az uta -
zásszervező illetve a közvetítő, vagy az elháríthatatlan volt,

• a szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése vis maior, vagy -
is olyan esemény miatt következett be, amelyet a szervező, közvetítő irá -
nyításán kívül eső, előre nem látható körülmények okoztak vagy olyan ese -
mény következtében álltak elő, amelyet a szervező illetve a közvetítő kellő
gondossággal sem tudott volna megelőzni.

21 Például: ha nem tájékoztatták az utast, hogy az év adott időszakában medúzák lephetik el a
partot, és a megjelenő medúzák összecsípik, akkor túl azon, hogy a részvételi díjat csökkentenie
kell az utazásszervezőnek, meg kell térítenie a vagyoni károkat (például kórházi kezelés), és
még esetlegesen az utas nem vagyoni kárait is, ami abból adódik, hogy az utas egész évben
olyan utazásra gyűjtögetett, ami rémálommá vált.

22 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés.
23 A Tanács 90/314/EGK Irányelve 5. cikk.

319



A fogyasztó magatartásából eredő nem szerződésszerű teljesítés estetét ki véve,
a másik két mentesülése ok fennállása ellenére is köteles az utazásszer vező,
illetve a közvetítő azonnal segítséget nyújtani a fogyasztónak, ha nehéz ségei
támadnak. A Rendeletben további pluszt jelent az az szabály, ami alap ján a
szervező köteles gondoskodni olyan idegenvezetésre jogosult személy vezesse a 15
főt meghaladó csoportot, aki ismeri a célország nyelvét vagy az ott általánosan
használt világnyelvet. A 15 fős csoportnak azonos időpontban és azonos útvonalon
azonos szolgáltatást kell igénybe vennie e feltétel teljesü léséhez. Ha a csoport
nem igényel ilyen idegenvezetőt, akkor azt a szervező nem köteles biztosítani.

A magyar szabályozás az 1978-as MT rendelet idején még felróhatóságon
alapuló kártérítési felelősséget alkalmazott az utazásszervezők és közvetítők
általi károkozásra, azonban a gazdasági folyamatok és az Irányelv hatására
1996-tól kezdődően bevezette a szervező, közvetítő objektivizált – kimentés
kizárólag a három meghatározott feltétel valamelyikének teljesülése esetén
engedő – felelősségét.

A kártérítés összegét korlátozhatja utazási formára vonatkozó nemzetközi
egyezmény, illetve a személyi sérülésekből eredő károkat nem számítva, maga
a szerződés is. A szerződésben kikötött korlátozás azonban nem lehet éssze -
rűtlen mértékű. Az utazási szerződés egyéb esetben nem térhet el az Irányelv
rendelkezéseitől. A Rendelet szigorít az Irányelv rendelkezésein. A szerződés -
ben a szervező felelőssége a részvételi díj összegének kétszeresét meghaladó
része tekintetében korlátozható.

Amennyiben a fogyasztó az utazási szerződés teljesítése során hiányosságot
tapasztal, írásban vagy más módon a lehető legrövidebb időn belül értesíti
erről a szervezőt vagy a közvetítőt. Erről a fogyasztót terhelő kötelezettségről
a szerződésben – érthetően és világosan megfogalmazva – tájékoztatni kell a
fogyasztót. Ha a fogyasztó részéről reklamáció érkezik, azonnal intézkednie
kell a szervezőnek vagy a közvetítőnek, hogy megoldják a problémát.24

Az Irányelv 7. cikke előírja, hogy a szervezőnek, közvetítőnek biztosítékot kell
nyújtania arra, hogy amennyiben fizetésképtelenné válnak, a fogyasztót indu -
lási helyére vissza tudják szállítani, illetve ha még nem került sor az utazás
megkezdésére, számára a befizetett összeget visszafizetik. A magyar szabályo -
zás ennek a rendelkezésnek úgy felel meg, hogy a 213/1996. (XII. 23.) Kor -
mány rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről a 2. § (2) bekez -
dés c) pontjában az utazásszervezői tevékenység végzéséhez előírja kormány -
rendeletben meghatározott vagyoni biztosíték és annak igazolásának meglétét.

Az Irányelv további cikkei rendelkeznek arról, hogy az Irányelv rendelkezé -
seitől alacsonyabb védelmet biztosító jogszabályokat a tagállamok nem fogad -
hatnak el,25 valamint azt az időpontot, ameddig a tagállamoknak meg kell fe -
lelni az Irányelvnek. A témában megszületett egyes nemzeti jogszabályokat a
Bizottságnak kell bemutatni.

Megállapítható, hogy a magyar szabályozás – kisebb eltérésektől eltekintve
– már az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt is megfelelt az Irányelvnek,
majd 2008-tól kezdődően, az EU-hoz való csatlakozáshoz képest megcsúszott
újraszabályozás óta teljes a konformitás Irányelvvel, az abban foglalt védelmi
szinttől magasabb védelmi szintet biztosítva a fogyasztóknak.

24 A Tanács 90/314/EGK Irányelve 6. cikk.
25 A Tanács 90/314/EGK Irányelv 8. cikk.
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Véleményem szerint az, hogy az Irányelv minimum-harmonizációs kötele -
zettséget ír elő a tagállamok számára, üdvözlendő szabályozástechnika, hi -
szen az Irányelvnél magasabb védelmi szintet biztosító tagállamokat nem
lenne ésszerű arra kötelezni, hogy csökkentsék a védelmi szintet. Az Irányelv
legtöbb rendelkezése tekintetében tartható a minimum-harmonizáció, mégis
úgy gondolom, hogy néhány szabály esetében, például a szerződéskötést meg -
előző, a feleket terhelő tájékoztatási kötelezettség kapcsán, indokolt lehetne a
maximum-harmonizáció bevezetése az Irányelv felülvizsgálata során.
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A clausula rebus sic stantibus elvének
megjelenése

a német pandektisták felfogásában
LUKÁCS NIKOLETT

A clausula rebus sic stantibus elve a pacta sunt servanda princípiumát át -
törő elv, mely a mai hatályos polgári jogban is megjelenik, így hazánk ma -
gánjogában és a német jogterületeken is. A német jogfejlődésnek ebből a
szempontból legfontosabb korszaka a 19. és a 20. század voltak, a történeti jogi
iskola és a pandektisták tevékenysége révén. A történeti jogi iskola köztudot -
tan visszanyúlt a római jogi forrásokhoz s törekedett – ha nem is teljesen
tehette ezt meg – a recepció utáni századok jogfejlődésének bizonyos – viszont
a természetjogi iskoláétól eltérő alapú – kritikájára. Tanulmányomban ezt a
felfogást kívánom elemezni és áttekinteni, különös tekintettel Bernard Wind -
scheid elméletére.

Mivel a római klasszikus jog forrásai nem ismerték a clausula-jelenségét, a
clausula történetében folytatódik az a tendencia, ami a természetjogászok, külö -
nösen Weber kritikus álláspontjában megnyilvánult. Ennek megfelelően a clau -
sula-tan teljes tagadása kezdett körvonalazódni, olyannyira, hogy a jog tudo -
mányban még a cáfolatának is csak kevés teret engedtek. A korabeli művekben
csak egy-egy lábjegyzet erejéig kapott szerepet az elmélet. A clau sula alkalma -
zásának megszorítása a clausuláról való tudomásvétel teljes hiá nyába csapott
át néhány évtized alatt.1 Thibaut egyértelműen tagadta az elv létjogosultságát,
Savigny említésre sem tartotta méltónak. Utóbbi még az egyedi, speciális nor -
maként való alkalmazásának lehetőségét sem ismerte el, tulajdonképpen egyet -
len kivételtől (a hálátlan megajándékozott esetétől) el tekintve.2

A magánjogi dogmatika jelentősebb képviselői legalább a római jogból is -
mert egyedi esetekben elismerték a gondolat hasznosságát, igaz gyakran még
ezekben az esetekben is megszorító szabályok közé szorítva a lehetőséget.

A 19. század magánjogtudománya számára tulajdonképpen a clausula pusz -
tán történeti jelenség, már csak történelem volt. A clausula fogalmát szinte meg
sem említették, törölték a kollektív tudományos emlékezetből: az elv tör ténete
visszatér a kezdetekhez – a kevés egyedi alkalmazási esetből általános elvvé,
határok nélkül alkalmazott generál-klauzulává vált elv ismét – egyre kisebb
számú – egyedi esetre alkalmazott, megszorítóan értelmezett szabállyá vált.3

A clausulába foglalt gondolat legnagyobb hatású – bár a pandektisztika ta -
gadó álláspontjából kitörni nem szándékozó – továbbgondolója a 19. század -
ban Bernhard Windscheid volt, aki Az előfeltétel tana a római jogban (Lehre
von der Voraussetzung im römischen Recht)4 című munkájában azonban anél -

1 Pfaff, Leopold: Die Clausel: rebus sic stantibus in der Doctrin und der österreichischen Gesetz -
gebung = Festschrift zum 70. Geburtstag Dr. Joseph Unger, Stuttgart, 1898., (Neudruck: Aalen
1974.) 275; Köbler, Ralf, Die „clausula rebus sic stantibus” als allgemeiner Rechts grundsatz,
Tübingen, 1991., 62–63.

2 Köbler, i. m., 63.
3 Köbler, i. m., 65.
4 Bernhard Windscheid: Die Lehre von der Voraussetzung im römischen Recht, 1880.
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kül foglalkozott a szerződés utólagos érvénytelenségének kérdésével, hogy iga -
zán feldolgozta és kiaknázta volna a clausula rebus sic stantibus történeti
fejlődésében rejlő elméleti lehetőségeket. Windscheid kiindulópontja tehát nem
a közös-jogi anyag teljes értékelése volt, hanem bizonyos értelemben önkénye -
sen válogatott a felhasználható szempontok között.5

Windscheid abból indul ki, hogy a római jogban három megjelölése volt az
előfeltételhez hasonló jelenségnek: condicio – causa – modus (feltétel – jogalap
– meghagyás). Az előfeltétel – mint az akarat önkorlátozásának – elmélete
kifejtéséhez kiindulópontként a háromból mindenekelőtt a feltétel (condicio)
figurája kínálkozott. Windscheid a maga előfeltétel fogalmát mintegy „alulfej -
lett” feltételként (unterentwickleter Bedingung) fogalmazza meg és kezeli.6 Hi -
szen bár az előfeltétel esetén – csakúgy, mint a feltételnél – az akaratnyilatko -
zatot egy bizonyos helyzettől teszik függővé, azonban úgy, hogy az adott hely -
zet meglétét, további fennállását vagy beálltát biztosnak veszik, és éppen ezért
azt nem a jogügylet feltételeként fogalmazzák meg a felek.

A feltétel ezzel szemben egy jövőbeli bizonytalan esemény. Míg a feltételtől
az akaratnyilatkozat léte (Existenz) függ, az előfeltétel csupán az akaratnyi -
lat kozat hatályát (Wirksamkeit) befolyásolja.7 Ez azt jelenti, hogy a létreho -
zott jogügylet érvényes az ügyletkötő fél valóságos (kinyilvánított), de nem
tényleges akaratának megfelelően. Ennek következménye az, hogy a nyilatko -
zó fél, amennyiben az előfeltétel nem valósul meg, nem hivatkozhat ugyan a
szerződés semmisségére, hiszen végeredményben akarta az ügylet létrejöttét,
de jogeszközöket kap érdeksérelme orvoslására (exceptio doli, condictio).

Windscheid tanának lényege tehát az, hogy a felek egyikének vagy másiká -
nak a viszonyok jelenlegi vagy jövőbeli állásáról való elképzelése jogi jelentő -
séggel bír már abban az esetben is, ha ezt nem vették fel az ügylet tartalmába,
de az mégis úgy lett kinyilatkoztatva, hogy a másik fél által felismerhető volt.8

Élők közötti jogügyletek esetén ugyanis Windscheid megkívánta, hogy a nyi lat -
kozatban megbízó ellenérdekű félnek fel kell tudni ismernie, hogy a kinyi latkoz -
tatott akarat mögött a nyilatkozó tényleges akarata húzódik meg. Ez a felismer -
hetőség az, ami Windscheid szerint a megkülönböztető kritérium, ami elválasztja
egymástól a figyelembe nem jövő motívumot, ami a jogügyleten kívül marad, a figye -
lembe jövő előfeltételtől, ami az akaratnyilatkozat egyik alkotó elemét képezi.

A Windscheid-féle felfogásnak, amely a másik fél által felismert vagy éppen
felismerhető ügyleti indoknak is jelentőséget kíván tulajdonítani az ügylet jogi
sorsa szempontjából, megvan az a veszélye, hogy olyan indítóokok és célok is
befolyást nyernek az ügylet hatályára, amelyek nem lévén tárgyai a felek köl -
csönös megegyezésének, nem is alkotóelemei az ügylet tartalmának.9

Elméletének másik római jogból származó alapját a causa Justinianus ko -
rabeli fogalma jelentette. Ez a causa, mint a fél vállalásának indítóoka, tény -
legesen a partner teljesítéséhez kötődő előfeltételként jelenhetett meg az ügy -
let megkötése során, amely ha nem igazolódott vagy elesett, keresethez vezet -

5 Beck-Managetta, Margarethe: Die clausula rebus sic stantibus und die Geschäftsgerundlage in
der Dogmengeschichte = La formazione strorica del diritto moderno in Europa III., 1977, 1265.

6 Windscheid, i. m., 44.
7 Windscheid, i. m., 53.
8 Túry Sándor Kornél: Elvont kötelmek = Szladits Károly (szerk.) Magyar magánjog: Kötelmi jog

különös rész I., Budapest, 1940. 46.
9 Túry Sándor Kornél, i. m., 46.
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hetett. A rendelkezés nem hatályosulhatott, mivel az előfeltétel, amelyből ki -
indult a fél, nem valósult meg. 

A Windscheid által alkalmazott causa-fogalom azonban nem csak az akarat -
nyilatkozat területén csapódott le, hanem befolyásolhatta az általa elérni kí -
vánt vagyonváltozást is. Amennyiben ugyanis az akaratnyilatkozat megtéte -
lét döntően befolyásoló előfeltétel megvalósult, ez egyúttal igazolta a vagyon -
át adás miatt megvalósult gazdagodást is. Amennyiben viszont az előfeltétel
nem létezett, pl. a teljesíteni kívánt kötelezettség, tartozás nem állt fenn, ak -
kor mind az akaratnyilatkozat, mind a gazdagodás sine causa tekinthető. 

A megváltozott körülmények problémájának megoldásaként elméletét elein -
te nagy elismerés fogadta, de hosszabb távon nem állta ki a joggyakorlat és a
tudomány kritikáját, Windscheid ötlete nem vált uralkodó tanná. Ennek meg -
felelően a német birodalmi BGB szerkesztői is élesen tagadták, hogy minden
szerződésbe hallgatólagosan bele kellene érteni a clausula rebus sic stantibus-t.

Windscheid kísérlete tehát, hogy megalapozza a szerződés megkötése során
lényegesnek tekintendő motívumok általános elméletét, tulajdonképpen – túl -
sá gosan erős pszichológiai irányultsága miatt eredménytelen maradt. Ugyan -
akkor érdemének tekinthető, hogy az előfeltétel új fogalmának megteremté -
sével impulzusokat adott a modern magánjogi dogmatika által kidolgozott jog -
ügyleti alap tanának kidolgozásához.10

A BGB keletkezési folyamatában a clausulatagadó álláspont egyértelműen
kimutatható. Az első tervezetben pusztán a kölcsönadásra vonatkozó ígéret
kapcsán kerül elő a körülmények megváltozásának befolyásáló hatása (458.
§.). Ugyanakkor a Motivumok elismerték, hogy a clausula teljes, alapelvi el -
vetése nem zárja ki, hogy egyedi esetben vizsgálható legyen, hogy „a felek
szán déka szerint nem kell e lehetővé tenni a visszalépést a szerződéstől vala -
melyik szerződőnek a körülmények megváltozása miatt”.11 Ezzel a német dog -
matika szemében a korábban általános érvényű jogi alapelv, ami mindenféle
előzetes megállapodás nélkül hivatkozható volt, pusztán az akaratnyilvánítás
és jogügylet értelmezésének egyedi problémájává korcsosult.

A BGB további előkészítése során a clausula-gondolat (a ténykörülmények
megváltozása) néhány egyedi esetben merült csak fel, mindig kiemelve az elv
érvényesülésének szigorúan kivételes jellegét.

A BGB végleges szövegében a clausula, illetve a mögötte meghúzódó gondo -
lat nem kerül megemlítésre. Egyes speciális normák – különösen tartós jogvi -
szo nyok – esetében azonban nem nélkülözhették a kodifikátorok.

Az egyetlen általánosabb megfogalmazás (321. §.) szerint minden kétoldalú
szerződésre érvényes, hogy az előzetes teljesítésre kötelezett a teljesítést meg -
ta gadhatja, ha a szerződés megkötése után az ellenérdekű fél vagyoni helyze -
té ben jelentős romlás állna be, és ez az ellenszolgáltatás követelhetőségét ve -
szélyeztetné. Az ellenérdekű fél vagyoni helyzetének romlása azonban nem
teszi lehetővé a szerződéstől való visszalépést, hanem csak az ellenszolgálta -
tás megtagadását halasztó hatályú kifogásként.12

10 Beck-Managetta, i. m., 1266.
11 Köbler, i. m., 68.
12 A kérdésre részletesen v. ö. Paul Bindewald, Rechtsgeschichtliche Darstellung der clausula re -

bus sic stantibus und ihre Stellung im Bürgerlichen Gesetzbuch, Dissertation Leipzig, 1901, 22;
Max Oppenheimer, Die Entwicklung der clausula rebus sic stantibus im Bürgerlichen Gesetz -
buch, Dissertation Gießen, 1928. 7.

324



Az egyedi BGB-rendelkezések (ahol a tényállási előfeltételek megváltozása
jelentőséggel bír) számbavételét mellőzve fontos rámutatni arra, hogy a BGB
és százados gyakorlata ezeken túl is tekintettel volt és van a körülmények
megváltozására. Ugyanis a „fontos ok” (wichtiger Grund) meglehetősen nyílt
fogalma, ami a tartós jogviszonyok rendkívüli megszüntetésének lehetőségé -
vel kapcsolatban jelent meg, a tévedés, megtévesztés és a személyes hibás ma -
gatartás mellett a körülmények megváltozását is a figyelembe vehetőnek
tekinti a kötelmi viszonyok rendkívüli megszüntetésénél.13 A németeknél a
bírói gyakorlat feladat lett, hogy szükséges pontosításokat különböző esetcso -
portok kialakításával elvégezze. Így ebben a körben a bíró alapvetően jogalko -
tói feladatkört kapott.14

A százados gyakorlati fejlődést úgy összegezhetjük, hogy egyes speciális ese -
tektől eltekintve a „fontos ok” fogalma a clausula rebus sic stantibus funkcióját
vette át a német gyakorlatban azzal, hogy a rendkívüli szerződésfelbontás kö -
rében széles teret engedett a bírói értelmezésnek. 

A BGB és kezdeti gyakorlata jelenti a végpontját annak fejlődésvonalnak, ami
– kezdve a természetjog kritikájától – a clausula létjogosultságát csak egyedi
esetekben ismerte el. A „fontos ok” fogalmának jelentőssé válása ismét az álta -
lános elv (generális klauzula) elismerésének irányába mutatott és mu tat.15

Az első világháború és az általa előidézett gazdasági válságnak a szerződési kö -
töttség dogmatikai újraértékeléséhez kellett vezetnie, nemcsak a német,  hanem
– mint hazánkban is látható és érezhető volt – az egész európai ma gánjogtudo -
mányban is. Ennek az időszaknak – a pénzromlás és a gazdasági összeom lás idő -
szakának, ami a tartós szerződésekre is szükségszerűen kiha tott – a clau sula-
gondolat bizonyos renaissance-ához kellett vezetnie. Ebben a légkörben alakult ki
a „gazdasági lehetetlenülés” (wirtschaftliche Unmöglich keit) és az „elnemvárha -
tóság” (Nichtzumutbarkeit) dogmatikai konstrukciója mellett a „jogügyleti alap
elesésének” (Wegfall der Geschäftsgrundlage) tana. Ez utóbbival a clausula törté -
nete ismét egyértelműen a generálklauzulává válás felé indult el. 

A jogügyleti alap elestének tana a német civilisztikában központi helyet fog -
lal el. A 20. század első felében Paul Oertmann16 által kidolgozott elmélet
szerint a jogügyleti alap megváltozása előidézheti, hogy a szerződést ne tart -
sák be, vagy ne úgy teljesítsék mint azt a megkötéskor a felek gondolták. 

„Az ügyleti alap nem más, mint az ügylet megkötése során felmerülő és az eset -
leges ellenérdekű fél által jelentőségében felismert és nem kifogásolt elkép zelése az
egyik résztvevőnek vagy közös elképzelése több résztvevőnek bizonyos olyan körül -
mények létéről vagy későbbi bekövetkezéséről, amire az ügyleti aka rat épül.”17

Természetesen nagyon sok kritika illette és illeti ezt a fogalmat és annak
dogmatikai és gyakorlati szerepét. A kritikusok szerint az ügyleti alap úgy,
aho gyan ezt Oertmann és a Reichsgericht gyakorlata kifejlesztette, nem alko -
tó eleme az ügylet tartalmának, hanem csupán az ügyleti akaratnak az ügy -
letkötéskor kifejezésre jutó és az ellenfél által is ismert és nem kifogásolt
13 Köbler, i. m., 68.
14 Köbler, i. m., 71.
15 Köbler, i. m., 73.
16 Paul Oertmann, Die Geschäftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff, 1921.
17 „Geschäftsgrundlage ist die beim Geschliftsschluß zutage tretende und vom etwaigen Gegner in

ihrer Bedeutsamkeit erkannte und nicht beanstandete Vorstellung eines Beteiligten oder die
gemeinsame Vorstellung der mehreren Beteiligten vom Sein oder vom Eintritt gewisser Um -
stäinde, auf deren Grundlage der Geschäftswille sich aufbaut.“ Oertmann, i. m., 37.
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alapja, vagyis felismerhetővé vált feltételezés. A Windscheid tanával együtt
járó veszélyt ez a tan sem küszöbölte ki, azonban ami előnye ez utóbbi tannak,
az az hogy szabatosabban kifejezi a fogalom kétoldalúságát, vagyis azt a gon -
dolatot, hogy a felek egyikének vagy másikának puszta egyoldalú elképzelései
semmi esetre sem jöhetnek az ügylet alapjaként számításba, s hogy ehhez
képest az elképzelés puszta felismerhetősége nem elég ahhoz, hogy valamit
ügyleti alapnak minősíthessünk. Minthogy azonban ez a tan a kétoldalúságot
abban az esetben is megállapíthatónak véli, ha az elképzelést felismerő fél
ellentmondás nélkül megköti az ügyletet – végeredményben ugyanazt foglalja
magában, mint a Windscheid teóriája.18

Oertmann szerint természetesen nagyon sokféle eseményt előidézheti az ügy -
leti alap megváltozását. Különbséget kell tenni mindenekelőtt a bizonyos be
nem következett elvárások miatti csalódás és az általános körülmények teljes
megváltozása között. Az előbbi esetben szubjektív, az utóbbiban objektív jog -
ügyleti alapról beszélnek a német irodalomban.19 Az idők folyamán – előbb a
Reichsgericht, majd a Bundesgerichtshof gyakorlatában – az oertmanni szub -
jek tív felfogás közeledett az objektív, a résztvevő felek szubjektív elképzelései -
től függetlenülő ügyleti alapfelfogáshoz, s kiegészült a felek közötti érdekel -
len té tek mérlegelésének a tanával.20

Bár Oertmann kifejezetten a clausula rebus sic stantibus hagyományaira
alapozta ez új jogi fogalom kidolgozását, a jogügyleti alap tanával egy új feje -
zet kezdődött a megváltozott körülmények figyelembevételének történetében.
A Wegfall der Geschäftsgrundlage-tana a modern német ítélkezésben (a bíró
jogfejlesztés révén) tulajdonképpen egy fajta íratlan clausula-pótlékká vált.

Természetesen nem kritika nélkül. Az újabb bírálók közül Flume például
egyértelműen a jogügyleti alap tanának feladását követeli, s helyébe a törvé -
nyi lehetetlenülési és garanciaszabályok figyelembevételével minden esetben
az adott szerződésnek megfelelő megoldást javasol. A valóság kockázatának
igazságos megosztását mindig az adott szerződéstípus fényében kell megolda -
ni és a társadalmi események szerződésre kifejtett hatását mindig önállóan,
egyedileg kell vizsgálni. Az ügyleti alaptan ugyanis oda vezetett, hogy az em -
berek a szerződéseket nem veszik többé komolyan, és nem törekszenek arra,
hogy a szerződésre alapozva keressék a jogi megoldást. Nincs szükség általá -
nos tanra, mert az esetek többségében, mikor a bíróság az ügyleti alaptanára
hivatkozva hozott döntést, ugyanazt az eredményt a szerződéses megállapo -
dásra alapított megoldással is el lehetett volna érni.21 A vita tovább folyik, s
nem csak a német magánjog dogmatikusok között.22

18 Túry Sándor Kornél, i. m., 46–47.
19 Beck-Managetta, i. m., 1263.
20 Köbler, i. m., 6–7.
21 Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2. Band: Das Rechtsgeschäft, Berlin,

Heidelberg, 1979, 526. „Die allgemeine Lehre von der Geschtiftsgrundlage ist aufzugeben.
22 ... Es gibt keine einheitliche Rechtsfigur der Voraussetzung, der Geschäftsgrundlage, des vir tuellen

Vorbehalts etc., mit denen man die clausula-Lehre glaubte ablösen zu können. Die ge rechte Ver -
teilung des Risikos der Wirklichkeit bestimmt sich vielmehr, wenn nicht eine besondere zusatzliche
verträgliche Vereinbarung vorliegt, nach dem jeweiligen vorliegenden Vertragstypus, und ferner ist
das Sozialgeschehen in seiner Einwirkung auf Verträge selbständig zu sehen. Die Lehre von der
Geschäftsgrundlage hat dazu geführt, daß man den Vertrag nicht mehr ernst nimmt und sich nicht
mehr bemüht, vom Vertrag her die rechtliche Lösung zu finden. In vielen von der Rechtsprechung mit
der Lehre von der Geschtätsgrundlage entschiedenen Fallen würde eine Lösung, die an der vertrag -
lichen Vereinbarung orientiert ist, zu dem gleichen Ergebnis führen.”
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Doppingellenes küzdelem
a magyar jogi szabályozás tükrében

ÁBRAHÁM ATTILA

Tanulmányom témaválasztását a doppingesetek számának utóbbi évtize dek-
ben tapasztalható növekedése váltotta ki. A sportágak feltárt és lappangó át -
fertőzöttsége jelentős mértékben növekedett. Új és újabb szerek, eljárások,
módszerek kerültek napvilágra, amelyeket enyhe fáziskéséssel követett a ki -
mutathatóságukra alkalmas tesztek kifinomultabb rendszere. Sokan – köztük
én is – úgy gondolják, hogy a sport halálát jelenti, jelentheti, amennyiben nem
lehet háttérbe szorítani a tiltott teljesítményfokozók használatát. A másik –
igaz szélsőséges – lehetőség, hogy feladjuk a doppingellenes küzdelmet, és a
teljes szabadságot biztosítjuk a cél, az eszköz és a szentesítés közhelyes igaz -
ságának érvényesüléséhez. Az azonban már egy másik sport lesz vagy lehet,
amit végig kell gondolnia mindenkinek: szerepet kíván-e benne vállalni. Je len -
leg még az ember, az egészség és a tisztességes versengés számítanak vé dendő
értékeknek. A tanulmány keresi a doppingellenes küzdelem jogi lehető ségein
belül azokat a pontokat, ahol a szabályozást még finomítani kellene, lehetne.

Szükséges tisztázni a csalás és a dopping viszonyát. A sport területén alap -
elvként leszögezhetjük: minden dopping csalás, de nem minden csalás dop -
ping. A probléma sem új keletű. Már az ókori olimpiákon is megjelent a tisz -
tességtelen versengés, a csalás, illetve annak speciális esete, a doppingolás.
Csalásként például a birkózók néha olajjal kenték be testüket, hogy kisebb
esélye legyen az ellenfélnek fogást találni rajtuk. Ez ma sem számít dopping -
nak, de a birkózás versenyszabályai tiltják, amelyet a mérkőzésvezető ellen -
őriz a jelenkorban is, egyszerű tapintással. Az ókori olimpiákon a dopping
használatának elkerülése érdekében elkülönítették a versenyzőket a játékok
kezdete előtt 4–6 hétre. Természetesen, a dopping szabályozása korántsem
volt annyira kimódolt, kidolgozott, mint napjainkban.

A modern értelemben vett dopping először a XIX–XX. század fordulóján ke -
rült említésre, a La Manche-csatorna átúszásával összefüggésben. Gyanítha -
tó, hogy az orvoslás, a gyógyszeripar fejlődése, a gyógyszerek szintetizálásának
idejével esik egybe a gyógyszerek más típusú hasznosítása…1 Az újkori olim -
piák történetében rögtön az első athéni rendezésűn feljegyeztek csalást. Mara -
toni futásban az egyik görög versenyzőt – Spiridon Belokas-t – kocsival vit ték.
Az első ismertté vált serkentőszer-használatra a St. Louis-i olimpián (1904)
került sor, maratoni futásban. A feljegyzések a futás során alkalmazott tuda -
tos ellátásként említik. Ellátásként alkoholt és sztrichint kapott a versenyző.
Túlélte, bár a sztrichnin méreg. Feltehetően ez is közrejátszott abban, hogy a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség 1928-ban megtiltotta a stimulánsok haszná -
latát. A példát több nemzetközi sportági szövetség követte. A doppingellenőr -
zés kidolgozatlansága miatt azonban ezek a kezdeményezések nem jártak túl
nagy sikerrel.2 A 30-as években kifejlesztett hormonkészítmények és egyéb
1 http://www.mob.hu/engine.aspx?page=ShowContent2&content=mgr_belso_dopping_hogy2_html

(2011. január 17.).
2 Lukács András: Dopping életre halálra http://www.hetek.hu/sport/200408/dopping_eletre_halal-

ra. (2011. január 17.). Továbbiakban: Lukács András: Dopping életre halálra.
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stimulánsok tovább rontották a helyzetet. Az 1960-as római olimpián egy dán
kerékpáros – Knud Enemark Jensen – halálát követő boncolás mutatott ki
amfetamint a sportoló szervezetében. A sportoló halála fokozta a nyomást a
sport testületeire, hogy vezessék be a doppingteszteket, a doppingellenőrzést.3
Ezt követően a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség és a Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség is bevezette a doppingellenőrzést a sportágban. A dopping azonban
további áldozatokat követelt. 1967-ben az angol Tom Simpson a Tour de
France alatt halt meg doppingolás – amfetamin és alkohol – következtében. 

Az 1968-as mexikói olimpia volt az első, ahol már kötelezővé tették a dop -
pingvizsgálatokat. A doppingban érdekeltek és a doppingellenőrzés elkezdte a
rabló–pandúr küzdelmét. 1974-re, kimutathatóvá vált az anabolikus szteroi -
dok használata a szervezetből a doppingtesztelés során nyert mintából.4 A
doppingolók új szereket, módszereket kezdtek keresni. Így találtak rá az ún.
vérdoppingra, amelyet 1986 óta tiltanak.5 Az erythroprotein – EPO – haszná -
lata 1990 óta tiltott, de a használat kimutatására alkalmas tesztet csak a
2000-es sydney-i olimpiára sikerült kifejleszteni. 1998 óta az inzulin is tiltó -
listára került.6 (A tiltás nem érinti a terápiás alkalmazást.) Az USA-ban ki -
fejlesztett THG nevezhető az első olyan készítménynek, amelyet nem gyógy -
szerként használtak, hanem kifejezetten a teljesítményfokozást szolgálta.7

A doppingellenes küzdelemben egyidejűleg megtalálható a nemzetközi szer -
vezetek, valamint a nemzeti szervek által létrehozott normatív rendelkezé -
sek.8 1989. december 16-tól írható alá az Európa Tanács Dopping-ellenes egyez -
ménye, az Anti-Dopping Convention, amely 1990. március 1-jétől vált hatá -
lyossá.9 Az Egyezményt olyan államok is aláírták, amelyek nem tagjai az
Európa Tanácsnak. Az egyezmény kiindulópontjává vált a doppingellenes nem-
zetközi együttműködésnek. Az 1998-ban rendezett Tour de France kerékpár -
verseny során elképesztő mennyiségű doppingszert találtak a rendőrök. A
botrány rávilágított, hogy szükséges egy független, nemzetközi szervezet, amely
egységes sztenderdeket hoz létre a doppingellenőrzésben, koordinálja a dop -
pingellenes küzdelmet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kezdeményezésére a
svájci Lausanne-ban 1999 februárjában doppingellenes konferenciát rendez -
tek. A konferencia ajánlásának megfelelően 1999. november 10-én megalakult
a World Anti-Doping Agency (WADA).10 A szervezet Koppenhágában, 2003.
március 5-én megalkotta a koppenhágai nyilatkozatot, amely WADA Code
néven vált ismertté. A kódex doppingellenes küzdelem szabályait foglalja
össze. Szövege a körülményeknek megfelelően változik, a WADA konferenciák

3 http://www.wada-ama.org/en/About-WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping/ (2011. január
20.) Továbbiakban: WADA – Doppingtörténelem.

4 WADA – Doppingtörténelem.
5 WADA – Doppingtörténelem.
6 Lukács András: Dopping életre halálra.
7 Amerikai doppingbotrány az olimpia fényében http://www.origo.hu/sport/egyeni/20031017ame -

rikai.html (2011. január 20.).
8 Dr. Fazekas Attila, Sportigazgatási és sportjogi ismeretek http://www.bm.gov.hu/web/portal.

nsf/0/C918A10C074EDC1FC12574B2003895BA/$FILE/JEGYZET_Sportigazgatasi_sportjogi_is-
meretek_2009_VEGLEGES.pdf?OpenElement (2011. január 17.).

9 Anti dopping convention CETS No.: 135 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/ 135.
htm. (2011. január 17.).

10 WADA – Doppingtörténelem.
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döntéseinek megfelelően.11 A kódexet vette alapul az UNESCO 33. ülésszaka
is Párizsban, 2005 októberében, amikor elfogadta a Nemzetközi Doppingelle -
nes Egyezményt.12 A nemzetközi koordinált, egységes fellépést nagyban segí -
tette a WADA létrehozása. Miután az UNESCO adaptálta a WADA Code ren -
delkezéseit, lehetőség nyílt a kormányzati szervek, kormányzatok egyszerűbb
csatlakozására, a WADA Code adaptációjára a nemzeti jogrendszerekbe. A
nem zetközi elem, az egységes fellépés nagyon erős, ellentmondásmentes.

A magyar szabályozás összhangban áll a nemzetközi szabályozással. Koráb -
ban az államokkal szemben az fogalmazódott meg elvárásként, hogy a nem -
zetközi egyezményeket elfogadják, a finanszírozást biztosítsák. Az újabb elvá -
rások már kiterjednek az igazgatási, közjogi (jogszabályalkotás) lehetőségek
alkalmazására is a doppingellenes küzdelemben. A nemzetközi egyezménye -
ket a magyar jogrendszer részévé tettük. A hatályos törvényünk rendelkezései
szerint a versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat vagy forgal -
mazhat – külön jogszabályban meghatározott – tiltott teljesítményfokozó sze -
re ket, készítményeket és módszereket, illetve a versenyző köteles alávetni
ma gát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak
(dop pingvizsgálat).13 Az országos sportági szakszövetség érvényesíti a dop -
pingtilalmat.14 A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizott -
ság feladatai között szerepel, hogy az olimpiai/paralimpiai mozgalom eszmé -
nyének jegyében az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését se -
gítse, a tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést támogassa,
és fellépjen a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen.15 Az állam fel -
adata, hogy hozzájáruljon a sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros ten -
den ciák (pl. dopping) csökkentéséhez…16, illetve az állam feladata, hogy kor -
látozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizze a dop -
pingtilalom betartását.17 A törvény felhatalmazza a Kormányt, hogy a dop -
pingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat megal -
kossa.18 A részletes szabályozást kormányrendelet biztosítja.19 A kormányren -
delet magába foglal mind anyagi, mind eljárási jellegű szabályokat. Kijelöli az
eljáró szerveket, szervezeteket, adott esetben a sportszövetségek belső sza -
bályzataira bízva a részletszabályok kidolgozásának lehetőségét. Meghatároz -
za a mintavételre vonatkozó részletes követelményeket, az eljárási rendet,
rendelkezik a fellebbezés, a jogorvoslat lehetőségeiről. Egyértelmű felelősségi
viszonyokat teremt, bizonyos esetekben objektív felelősséget keletkeztet: a
versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a szövetség által megálla -
pított doppingvétség doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen

11 http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Orga -
nizations/The-Code/ (2011. január 20.).

12 http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Orga -
nizations/The-Code/QA-on-the-Code/ (2011. január 20.).

13 2004. évi I. törvény a sportról (Továbbiakban: Sporttörvény, Hatályos: 2011. január 1–2011.
június 30.) 4. §.

14 Sporttörvény 22. §.
15 Sporttörvény 38. § (3) d) pont.
16 Sporttörvény bevezető rész.
17 Sporttörvény 49. § f) pont.
18 Sporttörvény 79. § (1) ba) pont.
19 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól, Továbbiakban: Dop -

pingellenes rendelet.
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elért eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a
versenyző a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést
kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. Ennek a szabálynak az alkalmazása
akkor is kötelező, ha a versenyző bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése
tekintetében még gondatlanság sem terheli.20

A kormányrendelet személyi hatálya kiterjed az országos sportági szakszö -
vetségekre, az országos sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos szö -
vetségeire (a továbbiakban együtt: szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottságra,
a Magyar Paralimpiai Bizottságra, a Nemzeti Sportszövetségre és a Fogyaté -
ko sok Nemzeti Sportszövetségére (a továbbiakban együtt: sportköztestüle -
tek), a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra (szabadidős spor -
tolóra is!), az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy
visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását beje -
len tő sportolóra (a továbbiakban együtt: versenyző), a versenyző felkészítésé -
ben, illetve irányításában közreműködő sportszakemberekre, valamint a ver -
senyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre, illetve a szövetségek ver -
senyrendszerében szervezett versenyekre.21 A rendelet személyi hatálya nem
terjed ki a nemzetközi sportági szakszövetségek versenyrendszerében szerve -
zett versenyekre. A hatályosság vizsgálata hatásköri megosztást tesz nyilván -
valóvá. Nemzetközi versenyek esetében a nemzetközi doppingellenes szerve -
zet (WADA) rendelkezik hatáskörrel. Ez a területi hatály szempontjából okoz
érdekes helyzetet, hiszen a Magyar Köztársaság területén rendezett nemzet -
közi sporteseményeken is WADA-hatáskört állapít meg. Más kérdés, hogy a
Magyar Antidopping Csoport (továbbiakban: MACS) WADA-akkreditációval
rendelkezik, nemzetközi elismerés övezi munkáját. A WADA felkérése esetén
eljárási, ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik nemzetközi versenyeken is.
Ugyanakkor a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetségek által szervezett
versenyekre nem terjed ki a rendelet hatálya. (A WADA Szabályzat betartása
mellett kérhető mintavétel.) Időbeli hatályát tekintve a jogszabály hatályos -
sága irányadó. 

A kormányrendelet meghatározza a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs
Testület (NDKT) összetételét és feladatait, illetve a nemzeti doppingellenes
szervezet (NADO) feladatait.22 Az NDKT feladatai:

1. kidolgozza a sportágakra egységesen előírt általános felvilágosítási, nyil -
vántartási, ellenőrzési és szankcionálási elveket;

2. ajánlásokat tesz a doppingellenes tevékenységre vonatkozó részletes szö -
vetségi szabályok megalkotására, módosítására és azoknak az egységes
hazai és nemzetközi szakmai elvekkel, követelményekkel való összehan -
golására, valamint alapelveire, és ezek megvalósításáról írásban tájékoz -
ta tást kérhet az érintett szövetségektől, amelyek kötelesek a tájékozta -
tásra írásban válaszolni;

3. jóváhagyja a doppingellenes tevékenység programját, amely során:
3.1. elfogadja a vizsgálat-eloszlási tervet, amely végrehajtása során javas -

latot tesz a NADO részére a mintavételre történő kijelölés szakmai
szempontjaira, illetve indokolt esetben egyes versenyzők kijelölésére,

20 Doppingellenes rendelet 16. § (1)–(2).
21 Doppingellenes rendelet 1. §.
22 Doppingellenes rendelet 3. §.
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3.2. figyelemmel kíséri és értékeli a doppingellenőrzés és szankcionálás
jogszabályokkal és nemzetközi követelményekkel való összhangját,

3.3. értékeli a szövetségek, sportköztestületek és a NADO doppingellenes
tevékenységét és javaslatokat fogalmaz meg fejlesztésükre, kiegészí -
té sükre, módosításukra, különös figyelemmel a jogszabályokkal és a
nemzetközi követelményekkel való összhang biztosítása érdekében,

3.4. javaslatot tesz a doppingellenes kutatások főbb irányaira;
4. figyelemmel kíséri a nemzetközi doppingellenes szervezetek tevékenysé -

gét;
5. együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szerve -

ze tekkel;
6. javaslatot tesz a miniszternek a doppingellenes tevékenységre vonatkozó

jogszabályok megalkotására, módosítására és azoknak az egységes hazai
és nemzetközi szakmai elvekkel, követelményekkel való összehangolá -
sára;

7. ellátja a doppingellenes tevékenységével összefüggő és az alapszabályá -
ban meghatározott egyéb feladatokat.

Az NDKT részeként működik az ún. TUE Bizottság, amely dönt a gyógyá -
szati célú mentesség iránti kérelmekről.23

A NADO a sportért felelős miniszterrel kötött szerződés alapján részt vesz a
doppingellenes tevékenységben. A NADO-nak a doppingellenes tevékenysé -
gével összefüggésben, a mintavétel és -kezelés során bekövetkező károk meg -
térítésének fedezésére szolgáló felelősségbiztosítással, ISO nemzetközi szab -
vánnyal és WADA-akkreditációval kell rendelkeznie.24 A NADO-feladatokat
jelenleg a Magyar Antidopping Csoport (MACS) látja el.

A kormányrendelet értelmében doppingolásnak minősül a rendeletben meg -
határozott – egy vagy több – doppingvétség megvalósítása.25

Doppingvétséget követ el a versenyző, ha:

1. a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott
szer, annak származéka vagy markerje;

2. a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a
használatot megkísérli;

3. a mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indokolás hiányában – azt
követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott – megtagadja vagy el -
mulasztja, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a minta -
vételt egyéb módon akadályozza;

4. a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyé -
re vonatkozó információk biztosítására és a doppingellenőrzésen való rész -
vételre vonatkozó, a szövetség doppingszabályzatában meghatározott tá -
jé koztatási követelményeket megszegi;

5. a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;
6. tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkal -

maz, kivéve, ha igazolja, hogy gyógyászati célú mentességet élvez;

23 Doppingellenes rendelet 3/A. § (1) bekezdés.
24 Doppingellenes rendelet 5/A. §.
25 Doppingellenes rendelet 2. § h) pont.
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7. tiltott szert jogosulatlanul előállít, megszerez, átad más versenyzőnek vagy
sportszakembernek, tiltott módszert kidolgoz, más versenyzővel vagy sport -
szakemberrel megismertet.26

Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha

1. a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a versenyzővel összefüggés -
ben tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja,
hogy az a versenyző engedélyezett gyógyászati célú mentességére figye -
lemmel történik;

2. a tiltott szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott módszert a verseny -
zővel összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a versenyző vagy más sport-
szakember részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer alkalmazá -
sát egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli;

3. a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazá -
sához segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli;

4. a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli;
5. tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek

a doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a szövetségnek.27

A doppingolást csak versenyző vagy sportszakember követheti el. Egyértel -
mű, hogy a doppingolás esetköre lényeges bővebb, mint a tényleges tetten -
éréssel egyenértékű pozitív eredményű doppingteszt.

A doppingellenőrzésre vonatkozó általános szabályok szerint a doppingel -
lenőrzés lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, és kiterjed minden
versenyzőre. Bejelentés nélküli az az ellenőrzés, amelyet előzetes értesítés
nélkül végeznek a versenyzőn, és őt az értesítés időpontjától a mintavétel fo -
lyamán végig figyelemmel kísérik.28 Doppingellenőrzés tartható a verseny -
rend szerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban.29 Az el -
lenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, to -
vábbá ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül.30 Az ellenőrzést a
versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával kell
elvégezni.31 Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyi -
séget, valamint a meghatározott személyi és tárgyi feltételeket – bejelentés
nélküli ellenőrzés esetén is – a szövetség, illetve a sportesemény szervezője
köteles biztosítani, amit a verseny előtt a versenybíróság ellenőriz.

A tárgyévet megelőző év december 15-ig a sportszövetség összeállítja az ál -
tala kezdeményezett doppingellenőrzések éves tervét, amelyet – a tárgyévi
versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt – tájékoztatásul meg -
küld a NADO részére.32 A tájékoztatását követően a NADO előkészíti és az
NDKT részére minden év január 15-ig megküldi a nyilvántartott vizsgálati
csoport ellenőrzéseinek vizsgálat-eloszlási tervét, amely tartalmazza a dop -
pingellenőrzések sportágak közötti megoszlását és azon belül a versenyen és
26 Doppingellenes rendelet 6. § (1) bekezdés.
27 Doppingellenes rendelet 6. § (2) bekezdés.
28 Doppingellenes rendelet 7. § (1) bekezdés.
29 Doppingellenes rendelet 7. § (2) bekezdés.
30 Doppingellenes rendelet 8. § (1) bekezdés.
31 Doppingellenes rendelet 8. § (2) bekezdés.
32 Doppingellenes rendelet 10. § (1) bekezdés.
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versenyen kívül elvégzendő ellenőrzések arányát.33 A vizsgálateloszlási tervet
az NDKT fogadja el legkésőbb minden év január 31-ig.34

A mintavételi eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt a versenyző -
vel ismertetni kell. Különösen indokolt esetben, a doppingellenőr engedélyé -
vel, az általa megjelölt időpontig a versenyző kísérőjével elhagyhatja a minta -
vételi helyiséget.35 A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi
azonosítás, a biztonságos tárolás és a sérthetetlenség követelményeinek, vala -
mint a WADA előírásainak. A mérésre szolgáló eszközöket rendszeresen hite -
lesíteni kell.36 A vizeletminta-vétel lezárt, ellenőrzött mintavételi edénybe tör -
ténik, az adminisztratív helyiségben tartózkodó ellenőr és tanú jelenlétében. A
korrekt vizsgálat végzéséhez legalább 75 ml vizeletre van szükség, amelyből
50 ml-t az „A” feliratú, 25 ml-t pedig a „B” feliratú mintavételi edénybe kell
tölteni. A test egyéb szöveteiből történő mintavétel lehetőségét az érintett szö -
vetségnek – a nemzetközi szövetség szabályzatával összhangban – dopping -
szabályzatában kell rendeznie.37 Az ellenőrzés eredményének befolyásolása,
illetve a csalás elkerülése érdekében a felesleges ruhadarabokat a verseny -
zőnek le kell vennie. Mindig egy azonos nemű doppingellenőr, és továbbá egy
tanú jelenlétét kell biztosítani a vizsgálat során.38 Az ellenőrzésből származó
minták elemzése nem csak a doppinglistán szereplő tiltott szerek és tiltott
módszerek kimutatására irányulhat, hanem az NDKT által meghatározott
olyan szerek (anyagok) elemzése is elvégezhető a versenyzőtől levett mintából,
amelyek nem szerepelnek a doppinglistán, de azok visszaélésszerű felhaszná -
lása észlelhető a sportban. Az utóbbi módon ellenőrzött szerek (anyagok) ki -
mu tatása a mintából azonban nem alapoz meg doppingvétséget.39 Az ellen -
őrzés vizeletminta-vétellel történik. Ha az adott sportág nemzetközi szövet -
sége azt elfogadta, vérvétel útján is lehet mintát venni ellenőrzés céljából.40 A
mintavétel és -kezelés részletes szabályaira a nemzetközi követelmények is
érvényesek. Az „A” minta pozitív vizsgálati eredményéről, valamint a dopping -
vétséget megalapozó egyéb magatartásról a NADO haladéktalanul tájékoz -
tatja a versenyzőt, a szövetséget és az NDKT-t, a laboratóriumi jelentés, va -
lamint az ellenőrző nyomtatvány megküldésével.41 A tájékoztatását követően
a sportszövetség köteles 8 napon belül lefolytatni az előzetes felülvizsgálati
eljárást, amit jegyzőkönyvez. Az előzetes felülvizsgálati eljárásra vonatkozó
eljárási rendet a szövetség – a kormányrendelet és a sportág nemzetközi szö -
vetségének vonatkozó szabályzatára figyelemmel – doppingellenes szabályza -
tá ban határozza meg.42 Az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében a szövet -
ség megvizsgálja, hogy a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentesség -
gel (TUE-mentesség), illetve a vizsgálat során történt-e nyilvánvaló eltérés a
nemzetközi követelményektől.43 Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredmé -
33 Doppingellenes rendelet 10. § (2) bekezdés.
34 Doppingellenes rendelet 10. § (3) bekezdés.
35 Doppingellenes rendelet 2. számú melléklet 6.2. pont.
36 Doppingellenes rendelet 2. számú melléklet 6.1. pont.
37 Doppingellenes rendelet 2. számú melléklet 6.3. pont.
38 Doppingellenes rendelet 2. számú melléklet 6.4. pont.
39 Doppingellenes rendelet 11. § (2) bekezdés.
40 Doppingellenes rendelet 11. § (4) bekezdés.
41 Doppingellenes rendelet 12. § (1) bekezdés.
42 Doppingellenes rendelet 12. § (2) bekezdés.
43 Doppingellenes rendelet 12. § (3) bekezdés.
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nye ként megállapításra kerül, hogy a versenyző gyógyászati célú mentesség -
gel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi követelményektől,
a pozitív vizsgálati eredménnyel, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb
magatartással járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. Az előze -
tes felülvizsgálati eljárás eredményéről a jegyzőkönyv megküldésével a szövet-
ség haladéktalanul tájékoztatja az NDKT-t és a NADO-t.44

Az a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző, aki orvosilag do -
ku mentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a dopping -
listán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyá -
szati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat be a NDKT TUE Bizottságá -
hoz.45 Nyilvántartott vizsgálati csoport: a felnőtt és a felnőtt alatti első után -
pótlás korosztályban a nemzeti válogatott kerettagok, a nemzetközi sportese -
ményeken induló versenyzők, az országos bajnokságon első három helyezést
elérő versenyzők, továbbá az eltiltás alatt álló versenyzők szövetség által ösz -
szeállított csoportja.46

A versenyző és az NDKT – annak TUE Bizottságán keresztül – a gyógyászati
célú mentesség kérelmezése, illetőleg elbírálása során a vonatkozó nemzetközi
követelmény, valamint az azzal összhangban álló szakmai szabályok szerint
köteles eljárni.47 A gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet – fősza -
bály szerint – a TUE Bizottság annak kézhezvételétől számított 30 napon be -
lül megvizsgálja és határozattal dönt a mentesség megadásáról vagy a kére -
lem elutasításáról, amelyről a WADA-t tájékoztatni kell.48 A nem a nyilván -
tartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a gyógyászati célú mentesség
iránti kérelmét a betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentá -
cióval kezdeményezheti.49

Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentes -
séget, vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi követelményektől, ame -
lyek az „A” jelű minta pozitív vizsgálati eredményét, vagy a doppingvétséget
megalapozó egyéb magatartást érvénytelenné tennék, a szövetségnek hala -
dék ta lanul tájékoztatnia kell a versenyzőt arról, hogy:

1. az „A” mintája pozitív vizsgálati eredményű;
2. melyik doppingellenes szabályt sértette meg;
3. a versenyző a NADO-tól írásban a szövetség doppingellenes szabályzatá -

ban meghatározott határidőig saját költségére kérheti a „B” jelű mintája
analízisét; (a kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző le -
mondott a „B” jelű minta vizsgálatának jogáról);

4. a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van
jelen lenni a „B” jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál;

5. a versenyző a NADO-tól írásban saját költségére kérheti az „A” és „B” jelű
mintája részletes laboratóriumi vizsgálati dokumentációját.50

44 Doppingellenes rendelet 12. § (4) bekezdés.
45 Doppingellenes rendelet 13. § (1) bekezdés.
46 Doppingellenes rendelet 2. § n) pont.
47 Doppingellenes rendelet 13. § (2) bekezdés.
48 Doppingellenes rendelet 13. § (3) bekezdés.
49 Doppingellenes rendelet 13. § (6) bekezdés.
50 Doppingellenes rendelet 14. § (1) bekezdés.
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Ha a versenyző „B” jelű mintájának analízise negatív vizsgálati eredményű,
a „B” minta analízisének költségét a NADO visszatéríti a versenyző részére, és
a versenyző „A” mintájának pozitív vizsgálati eredménye miatt doppingeljárás
nem folytatható le, a versenyzővel szemben hátrányos következmények nem
alkalmazhatóak.51

Doppingolás esetén a versenyzővel és/vagy a sportszakemberrel szemben a
sportszövetség doppingeljárást folytat le.52 Doppingeljárás a doppingvétség
elkövetésétől számított nyolc éven belül indítható. Külföldön elkövetett dop -
pingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont versenyző vagy sportszak -
ember belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.53 A szövetség a dop -
pingeljárás alapjául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően
ha ladéktalanul köteles megkezdeni és lefolytatni a doppingeljárást.54 A dop -
pingeljárást első fokon annak a szövetségnek a doppingbizottsága folytatja le,
amelynek sportágában a versenyző a sporttevékenységét folytatja, illetve a
sportszakember a szakmai tevékenységét gyakorolja.55 A doppingeljárást má -
sodfokon a szövetség dopping fellebbviteli bizottsága folytatja le.56 A dopping -
eljárásban a sportért felelős miniszter – a gyakorlatban képviselője útján – ta -
nácskozási joggal részt vesz. A doppingeljárást lezáró jogerős határozatot a
szö vet ség 5 napon belül megküldi a sportért felelős miniszter és az NDKT ré -
szére.57

A sportszövetség a doppinglista, valamint a doppingolás körülményeinek
figyelembevételével a versenyzőre a versenyrendszerben szervezett versenyen
való részvételtől eltiltás (1 évtől a végleges eltiltásig terjedhet.) büntetést
szabhatja ki.58 E mellett az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb
két év időtartamú kizárás büntetés, a sportszövetség által adott kedvezmé -
nyek legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása, illetve legfeljebb a hi -
vatásos sportoló sporttevékenységből származó előző évi nettó átlagjövedelmé-
nek hathavi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki.59 A szövetség
a sportszakemberre a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltil -
tás (2 évtől a végleges eltiltásig terjedhet.) büntetést szabhatja ki.60 E mellett
a sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra tör -
ténő megvonása, legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből szár -
mazó előző évi nettó átlagjövedelmének hathavi összegét meg nem haladó pénz -
büntetés szabható ki.61 Amatőr sportolóra vagy ingyenes megbízási szerződés
alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.62

51 Doppingellenes rendelet 14. § (2) bekezdés.
52 Doppingellenes rendelet 15. § (1) bekezdés.
53 Doppingellenes rendelet 15. § (6) bekezdés.
54 Doppingellenes rendelet 15. § (2) bekezdés.
55 Doppingellenes rendelet 15. § (3) bekezdés.
56 Doppingellenes rendelet 15. § (4) bekezdés.
57 Doppingellenes rendelet 15. § (5) bekezdés.
58 Doppingellenes rendelet 17. § (1) – (2) bekezdés.
59 Doppingellenes rendelet 17. § (3) bekezdés.
60 Doppingellenes rendelet 18. § (1) – (2) bekezdés.
61 Doppingellenes rendelet 18. § (4) bekezdés.
62 Doppingellenes rendelet 18. § (5) bekezdés.
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A magyar szabályozás szigora megfelel a WADA Code előírásainak. Sőt, a
tiltólistán nem szerepelő szerekre irányuló vizsgálati lehetőséggel még szigo -
rúbbnak is mondható. Az eljárási és felelősségi szabályok egyértelműen tisztá -
zottak. A szankciórendszer új elemmel lenne bővíthető, ha az olimpiai jára -
dékra jogosultságra érdemtelenné válás esetköre bővülne doppingvétség elkö -
vetésének megállapításával.63 Ami még kritikaként említhető, az a magyar
sport alapjait érinti, nem szűkíthető a doppingellenes kormányrendelet hiá -
nyos ságára. A magyar sportközvélemény és sportjogi szabályozás egyértelmű -
en versenysport-, élsportcentrikus. Ebből fakad, hogy a sportjogi szabályozás,
valamint a doppingellenes küzdelem jogszabályi keretei nem ölelik fel a lét -
szá mát tekintve lényegesen nagyobb népességet, a rekreációs sporttevékeny -
séget végzők körét. Meggyőződésem, hogy a doppingszerek társadalmi veszé -
lyessége nem is a versenysport területén a legszámottevőbb. Sokkal inkább
jelent kihívást a hétköznapi hobbisportolók, különösen a fiatalok életminősé -
gére, egészségi állapotára kifejtett negatív hatása miatt. A fitness-termekben,
testépítő termekben a gyorsabb izomzatnövekedést serkentő szerekhez lehet
jutni. Mivel már léteznek nem gyógyszer minősítésű készítmények, így a je -
lenlegi szabályozás nem biztosít semmilyen eljárási, szankcionálási lehetősé -
get.

Már korábban felvetődött és jelenleg is napirenden van a kérdés, hogy a dop -
pingellenes küzdelem eredményesen folytatható-e pusztán magánjogi szabá -
lyo zás keretei között. Álláspontom szerint a küzdelem hatékonyabb és ered -
ményesebb lehetne, ha a büntetőjog kínálta eszközrendszert is igénybe lehet -
ne venni. A magyar doppingellenes küzdelemben külön említést érdemel az
1998. évi LXXXVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról. 1999. már -
cius 1-jei hatállyal bevezetésre került a „Visszaélés teljesítményfokozó szerrel
vagy módszerrel” (283/B. §) bűncselekmény törvényi tényállása. Ezt a rendel -
kezést a 47/2000 (XII. 14.) AB határozat 2000. december 14-től – alkotmány -
ellenessége miatt – hatálytalanította és egyben elrendelte a vonatkozó parag -
rafus alapján lefolytatott és jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások fe -
lülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem mentesült a hátrányos követ -
kez mények alól.

Az Alkotmánybíróság indoklásában hivatkozott korábbi határozatára: Az
Al kotmánybíróság a a büntetőjogi tényállásokkal szemben – többek között – a
következő mércét állította: „Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint
a büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást leíró
diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak, világosan megfogalmazott -
nak kell lennie. Alkotmányossági követelmény a védett jogtárgyra és az elkö -
vetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos kifejezésre
juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia, hogy az egyén mikor követ 
63 Sporttörvény: 59. § (1) Harmincötödik életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdő -

dően élete végéig olimpiai járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult az a magyar állam -
polgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:
a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett

Sakkolimpián, illetve
b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián első, második vagy harmadik helyezést

ért el
(5) Érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki
a) büntetett előéletű,
b) büntetlen előéletű, de akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt elítélt.

336



el büntetőjogilag szankcionált jogsértést. Ugyanakkor korlátoznia kell az ön -
kényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről. Vizsgálni kell te -
hát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások körét nem túl szélesen jelöli-
e ki és elég határozott-e.”64 Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint: „A Btk.
283/B. § (1)–(4) bekezdései a fent kifejtett alkotmányossági követelményeknek
nem felelnek meg, mert a törvényi tényállás egyes elemei bizonytalan jogfo -
galmakat tartalmaznak.”65 Bizonytalan jogfogalmaknak minősítette az Alkot -
mánybíróság:

• a „nemzetközi egyezmény előírásainak” megszegése, mint büntethetőségi
előfeltételt;

• a „nemzetközi szervezet előírásainak” megszegése, mivel nem derül ki,
hogy milyen szervezetről, milyen tartalmú előírásokról van szó, a tilalom
milyen módon válik megismerhetővé, miként közlik azt a büntető jogsza -
bály címzettjeivel;

• a fentivel megegyezik a „hatósági előírás” megszegése, mivel a törvényi
tényállás nem határozza meg e fogalom tartalmát, következésképpen nem
állapítható meg, hogy a jogalkotó milyen hatóságra és előírásra gondolt;

• a „jogszabály előírásának megszegése” mint a büntetőjogi felelősség meg -
állapításának alapja és előfeltétele elvileg helyes, de ez a fogalom túlsá -
gosan tág, mert a magyar jogrendszerben szereplő valamennyi jogszabályt
– beleértve az alacsonyabb szintű és a helyi jogszabályokat is – felöleli.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítvány által támadott bünte -
tő jogszabály törvényi tényállásának a fenti hiányosságai tehát olyan jogbi -
zony talanságot eredményeznek, amelyek nem egyeztethetők össze a jogálla -
mi ság követelményeivel.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy a versenysport
törvényi meghatározása már nem hatályos, a támadott büntetőjogi törvényi
tényállás általában a „sporttevékenység” körében tekinti megvalósíthatónak a
büntetendő magatartásokat. Ebből következik, hogy a büntetendő magatartás
elvileg nemcsak a hivatásszerűen vagy versenyszerűen folytatott, hanem szin -
te valamennyi, hobby-jellegű, vagy iskolai és szabadidős sporttevékenység ke -
retében is megvalósulhat, illetve a szankcionálás ezekre is kiterjeszthető le -
het ne. A potenciális elkövetői kör tehát tetszőleges jogértelmezés szerint ki -
terjeszthető vagy szűkíthető. Ez a jogbizonytalanság is ellentétben áll a jog -
államiság követelményével.

Az Alkotmánybíróság azt is kifejtette, hogy „a teljesítményfokozó szerek
használata, előállítása, forgalmazása, kereskedelme stb. a versenyszerű vagy
hivatásszerű sporttevékenység körében, illetve ezekkel összefüggésben olyan,
társadalomra veszélyes magatartásként jelentkezhet, amely büntetőjogi szank-
cionálást igényel. Az ilyen büntetőjogi szankcionálás önmagában nem alkot -
mányellenes, ezért a jogalkotó – az alkotmányos büntetőjog keretein belül –
nincs elzárva a megfelelő büntető jogszabályok megalkotásától. A jelenleg
hatályos büntetőjogi norma tehát csupán az ismertetett alaki hiányosságok
okából tekintendő alkotmányellenesnek.”66

64 30/1992. (V. 26.) AB határozat.
65 47/2000 (XII. 14.) AB határozat.
66 47/2000 (XII. 14.) AB határozat.
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A büntetőjogi szankcionálás lehetőségének megteremtése nem a szankció -
rendszer szigorítása, a fenyegetettség miatt eredményezne alapvető változást.
Leginkább a felderíthetőség területén jelenthetne új lehetőségeket, a rendőr -
ségi nyomozás, adott esetben a titkos adatgyűjtés lehetőségével. Egyidejűleg
adósnak érzem az egyértelmű válasszal a versenysport világát is a kérdésre:
doppingolni vagy lebukni tilos? Nem hiszek a magányos elkövető teóriában…

A tanulmány megállapításainak összegzése: a sportbéli csalás, dopping már
az ókori görögöket sem kímélte. Az újkori sporttörténetben, az olimpiai játé -
kokon – feltehetően nagyrészt a kimagasló nemzetközi figyelem és a megsze -
rez hető jelentős anyagi javak miatt – nagy a kísértés a csalásra, annak el -
lenére, hogy az ellentétes a sport, az olimpiai mozgalom alapelveivel, szelle -
miségével. A magyar doppingellenes küzdelem szabályozása egyértelmű, meg -
felel a nemzetközi elvárásoknak, helyenként azoknál szigorúbb. A dopping -
ellenőrzés folyamata, gyakorlata nemzetközileg elismert színvonalú. Ugyan -
akkor a magyar sport versenysport-, élsportcentrikusságának jegyei felismer -
hetőek a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.)
Korm. rendelet rendelkezéseiben is. A szankciórendszer bővítése indokoltnak
tűnik az olimpiai járadékra érdemtelenné válás lehetőségével. A büntetőjogi
szabályozás a felderítettségi mutatókban jelenthetne előrelépést. Segíthetne
abban is, hogy ne a sportoló legyen az egyedüli megnevezett „bűnös” egy-egy
doppingeset kapcsán.
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Felmondási rendszerek,
a felmentés indokolása a közszférában

FERENCZ JÁCINT
egyetemi tanársegéd

Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék

„A tudományos problémák megoldását rendszerint
az előkérdéseken, pontosabban a döntő, lényeges
előkérdéseken kell kezdeni. Az ilyen előkérdések
alkotják az alapját a főkérdésben tett megállapítá -
sok tégláiból emelt épületnek. Ha az alap nem elég -
gé szilárd, az épület is ingatag lesz. Másfelől vi -
szont az előkérdések vizsgálata nem emelkedhet az
elemzés főtárgyává sem, hiszen akkor a szerző ere -
deti célját tévesztené szem elől.”1

A Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény megalko -
tása – különös tekintettel a felmentés kötelező indokolásának mellőzésére – új
helyzetet teremtett munkajogi gondolkodásunkban. A munkajog, azon belül a
munkaviszonyok megszüntetésének szabályrendszere napjainkban megúju -
lás ra kényszerül. A megújulást nem feltétlenül a társadalom és a munka -
vállalói réteg kívánja, örök téma azonban a munkajogi szabályozás 1992-es
törvényekkel kialakított rendszerének megalkotása óta a munkaviszonyok
megszüntetésének rendszere, a speciális jogviszonyban – közalkalmazotti,
köztisztviselői jogviszonyban – dolgozók erősebb munkajogi védelme. Míg a
versenyszférában munkáltatói oldalról majd’ 20 éve nehezedik nyomás a tör -
vényhozóra a jelenlegi törvényi szabályozás lazítására, addig a közszférában
dolgozóknál magától értetődőnek számított az „emelt szintű” munkajogi véde -
lem, a felmentés szigorú szabályokhoz kötése. Dolgozatomban arra keresem a
választ, mennyire erodálja vagy erősíti a munkavállalók helyzetét, áttételesen
a közszféra működését az eddig a társadalom és a politika által is konszen -
zussal fogadott szabályok megváltoztatása, egyes munkaviszonyok megszün -
te tésének indokolás nélküli lehetősége.

1. Felmondási rendszerek a világban

Számos megoldás alakult ki szerte a világban a munkaviszony megszünte -
tésének rendszerével kapcsolatosan. Az indokolást tekintve a gyakorlat nem
egységes, azonban osztályozható. Meggyőződésem, hogy más jogrendszerek ta -
nulmányozása nem lehet önmagáért való: a külföldi jogok vizsgálatának csak
akkor lehet igazán értelme, ha az közelebb vezet a jogintézmények lényegének
teljesebb megértéséhez, s ezáltal hozzásegíthet saját jogrendszerünk problé -
mái nak megoldásához.2 Így közelebbről megvizsgálva a kérdést, megállapít -
1 Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. Közgazdasági és Jogi Könyv -

kiadó, Budapest, 1964. 9. oldal.
2 V. ö. Konrad Zweigert–Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des

Pri vat rechts. Mohr, Tübingen, 1996.

339



hatjuk, hogy történeti kialakulásukat tekintve ún. kötött és kötetlen felmon -
dási rendszereket különíthetünk el. A felmondásnak illetve a felmondási rend -
szereknek ezen osztályozása a felmondáshoz vezető indokokon alapul.3

Kötetlen a felmondás lehetősége, ha a jogviszony megszüntetése indokolás -
hoz nem kötött. Kötött a felmondás lehetősége, ha a munkajogviszony egyol -
dalú megszüntetése csak megfelelő indokok alapján megengedett. A kötött
rendszeren belül is abszolút (teljesen), illetve relatíve (viszonylagosan) kötött
felmondási rendszereket különböztetünk meg egymástól. Teljesen kötött a fel -
mondás lehetősége, ha kizárólag a jogszabályban kimerítő jelleggel meghatá -
rozott indokok alapján van helye a felmondásnak. Relatív felmondási lehető -
ségről pedig akkor beszélünk, ha a felmondás ugyan megfelelő indokoláshoz
kötött, azonban a jogszabály nem tartalmaz konkrét előírásokat, taxációt az
indokok tekintetében. Azaz bármilyen indok felhasználható, amely a munka -
viszony rendeltetésének megszűnését igazolja, eredményezi.

Kötetlen felmondási rendszert leginkább az USA néhány államában4 ta -
lálhatunk. A munkajogi rendszerrel szemben elvárható konzisztenciát és ru -
galmasságot, mely egyfelől megköveteli azt, hogy a szabályok világosak, egy -
értelműek és kiszámíthatóak legyenek, másfelől feltételezi a normák azon ké -
pességét, hogy azok bármely konkrét életbeli tényálláshoz hozzáigazíthatók
le gyenek, az angolszász jogrendszerben is az írott jog, a törvények és admi -
nisztratív normák, de ezzel egyenrangúan, vagy azt megelőzve a bírói gyakor -
latban kimunkált általános elvek és ún. tesztek hivatottak megvalósítani.5

A felmondási jog munkavállalókat védő garanciái (az ezzel kapcsolatos mun -
káltatói többletkötelezettségek), s ezek utóbbi évtizedekben megfigyelhető
térhódítása az Egyesült Királyságban sokak szerint „elrettentik” a munkálta -
tó kat attól, hogy új munkaerőt vegyenek fel. Ez a kijelentés azonban nem
feltétlenül bizonyítható, hiszen a munkáltató gazdasági érdekei és szükség -
letei általában megelőzik az efféle megfontolásokat. Az pedig, hogy a munkál -
tatók – részben a felmondási szabályok szigorításának is köszönhetően – va -
lóban óvatosabbak és körültekintőbbek az „újoncok” felvételénél, önmagában
nem értékelhető negatívumként.6

A common law hagyományosan abszolút módon tiszteletben tartja a mun -
kál tató (illetve mindkét fél) felmondási jogát. E felfogás szerint a munkajog -
viszony a szerződési szabadság abszolutizált elvére épülő contract law része,
így az azonnali hatályú felmondás (summary dismissal) esetét kivéve a mun -
káltatónak csupán méltányos felmondási időt (reasonable notice) kell biztosí -
tani a munkajogviszony felmondással történő megszüntetése alkalmával. A
magyar munkajog írásbeliséget megkövetelő rendelkezéseivel ellentétben az
angol és az amerikai jog általánosan nem követeli meg a megszüntetésre irá -
nyuló jognyilatkozatok írásba foglalását sem.7

3 Lehoczkyné Kollonay Csilla (szerk.): A magyar munkajog I. Vince Kiadó, Budapest, 2001. 131. o.
4 Emloyment-at-will modell.
5 V. ö. Edwards, Martin: Dismissal law. A practical guide for management, 2nd edition, Kogan

Page, London, 1991.
6 Petrovics Zoltán: Néhány gondolat az angol munkaviszony-megszüntetési rendszer apropóján,

In: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók első konferenciája
Szeged, (szerk.: Lőrincsikné Lajkó Dóra), Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007, 115–122.

7 Petrovics Zoltán: Nemzetközi párhuzamok a munkáltatói felmondás körében. In: Ünnepi tanul -
mányok az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából, 2010. április 23. (szerk.: Nagy
Marianna) ELTE ÁJK Budapest, 2010. 83. o.
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A kontinentális, ezzel együtt a magyar munkajogi jogfejlődés jellemzően más
irányt vett, Magyarországon a kötött felmondási rendszer; a felmondás megfe lelő
indokhoz (Mt.) kötött, vagy még szigorúbb, törvényben taxatíve meghatá rozott
indokok alapján (Kjt., Ktv.) lehetséges. A kötött felmondási rendszert Magyaror -
szágon már az 1951. évi I. Munka törvénykönyve is ismerte, azaz mind a két fél
csak az Mt-ben szereplő okok alapján mondhatta fel a munka viszonyt.8

A munkaviszonyok nem csupán egyszerű szerződéses viszonyok, azoknak
társadalmi, gazdasági jelentősége túlmutat a munkáltató és a munkavállaló
relációján. A munka és a munkaviszony védendő alkotmányos érték, a mun -
kához való jog szoros kapcsolatban áll az emberi méltósághoz való joggal, mint
„anyajoggal”. Az alkotmányos jogok mindegyikére igaz az a megállapítás, hogy
nem lehet őket izoláltan szemlélni, mert az alaptörvény logikai-hermeneu tikai
egységben szemlélendő. Tehát bármely alkotmányos alapvető jog értelme -
zésénél célszerű azt is vizsgálni, milyen kapcsolatban áll más releváns alap -
törvényi rendelkezésekkel.9 Tekintettel arra, hogy a munkaviszony nyújtotta
védelem a munkáltatói érdekcsoportok folyamatos törvényhozási lobbija kö -
vet keztében is állandó támadás tárgya, a munkajogviszony önkényes meg -
szüntetése elleni védelem különös jelentőséggel bír napjainkban.10

2. Felmondás az egyes munkajogi tárgyú törvényekben

A Munka Törvénykönyve alapján a határozatlan idejű munkaviszonyt mind
a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti, ettől érvé -
nyesen eltérni nem lehet. A munkáltató – főszabály szerint11 – köteles felmon -
dását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell
tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a mun -
káltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak a munkavállaló képes -
ségeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkálta -
tó működésével összefüggő ok lehet.12 Látható tehát, hogy ugyan a törvény
nem tartalmaz taxációt a megszüntetési okok tekintetében, azonban a mun -
kál tatói felmondást feltételekhez köti. A felmondás indokolásának tartalmi
követelményeit az MK. 95. tartalmazza. Így a felmondás indokolásának vilá -
gosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie. A megszabott módon közölt mun -
káltatói felmondás esetén is meg kell állapítani a munkaviszony megszünte -
tésének jogellenességét, ha megállapítható, hogy a munkáltató a felmondás
jogát nem rendeltetésének megfelelően gyakorolta. Ilyen eset különösen, ha a
körülmények arra mutatnak, hogy a munkáltatói felmondás a munkavállaló

8 Radnay József: A munkaviszony egyoldalú megszüntetésének egyes rendszerei. In: Liber Ami -
corum – Sudia Stephano Kertész Dedicata. ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék.
Budapest, 2004.

9 Ferencz Jácint: A munkához való jog egyes kérdéseiről. In: Liber Amicorum – Studia Ida Há -
gelmayer Dedicata I. (szerk.: Lehoczkyné-Petrovics) ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tan -
szék, Budapest, 2005.

10 L. az ILO 158. sz. Egyezményét, valamint 166. sz. Ajánlását a munkaviszonynak a munkáltató
kezdeményezésére történő megszüntetéséről, valamint a Módosított Európai Szociális Karta
24. cikkét, mely a védelemhez való jog biztosításáról szól azokban az esetekben, amikor meg -
szűnik a foglalkoztatás.

11 Ez alól kivétel a nyugdíjasnak minősülő munkavállalóval közölt felmondás.
12 Mt. 89. §.

341



jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozásá -
ra, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányult vagy erre ve -
zetett.13

A közalkalmazotti jogviszonyban állók munkaviszonyának megszüntetésére
vonatkozó szabályok szigorúbbak, mint a Munka Törvénykönyvében. A mun -
káltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalma -
zottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv ve -
zetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati kép -
viselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illet -
ve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további fog -
lalkoztatására nincs lehetőség;

c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmat -
lanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési
idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül; illetve

e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati
idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján
rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi.14

A köztisztviselők esetén szintén taxatíve felsorolja a törvény a felmentési
okokat. A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás
fel tétele, hogy a közügyeket pártpolitika-semleges, törvényesen működő, kor -
sze rű szakmai ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék.15

Ennek a célnak megfelelve a köztisztviselőkkel szemben magasabb felkészült -
ség, lojalitás, a versenyszférához képest alapvetően magasabb elvárások tá -
masz tására került sor. Ezt hivatott ellentételezni az általánoshoz képest na -
gyobb védelem a felmondások, a kiszolgáltatottság ellen.

A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha

a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv ve -
zetője, a közigazgatási szerv vezetője, illetve a helyi önkormányzati kép -
viselő-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezeté -
ben létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselő to -
vábbi foglalkoztatására nincs lehetőség;

b) megszűnt a közigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében
a köztisztviselőt foglalkoztatták;

c) átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált;
d) a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül;
e) az alkotmánybíró törzskarába beosztott köztisztviselő esetében az alkot -

mánybíró megbízatása bármely okból megszűnt.

13 Mt. 4. § (2) bekezdés.
14 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. §.
15 Az 1992 évi XXIII. tv. (Ktv.) preambuluma.
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(2) A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) a közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik;
b) a köztisztviselő feladatai ellátására alkalmatlan;
c) a vezetői megbízás visszavonását követően a köztisztviselő más köztiszt -

vi selői munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a
munkáltató által felajánlott másik köztisztviselői munkakört a köztiszt -
viselő visszautasítja [31. § (9) bekezdés];

d) a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultság 17. § (8) bekezdés
szerinti feltételeivel rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi;

e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési
idő leteltekor rendelkező köztisztviselő kérelmezi.16

A munkáltató a felmentést mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselői jog -
viszonyban köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világo -
san ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés in -
doka valós és okszerű, az MK. 95. rendelkezései a felmondás indokolásának
tartalmi követelményeiről itt is értelemszerűen alkalmazandók.

3. A 2010-es változások

A 2010. évi országgyűlési képviselői választások után az új Kormány soha
nem látott lendülettel kezdett hozzá többek között a közigazgatás ill. a köz -
szolgálat rendszerének átalakításához. Megalkották a 2010. évi LVIII. tör -
vényt a kormánytisztviselők jogállásáról (a továbbiakban Ktvj.), melynek leg -
vitatottabb része a kormánytisztviselői jogviszony felmentéssel való megszün -
tetéséhez kötődik. A törvény preambuluma szerint „A hatékony és költség -
takarékos, demokratikus, pártsemleges és hazaszerető, a Magyar Köztársa -
ság érdekeit és a közjót a legmegfelelőbben szolgáló központi közigazgatás ki -
alakítása érdekében az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt felhatalma -
zás alapján” alkotta a törvényt az Országgyűlés. A törvény speciális szabályo -
zás a Ktv-hez képest, az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kor -
mány tisztviselő jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.17

A Ktvj. szakít az 1992-es törvényekkel kialakított felmondási megoldások -
kal, és teljesen új felfogásban, a munkáltatóra és a kormánytisztviselőre azo -
nos szabályokat állapít meg a felmentés ill. lemondás indokolásával kapcso -
latban. A kormány-tisztviselői jogviszonyt a kormánytisztviselő lemondással,
a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti.18 Emellett, to -
vább csökkentve a kormánytisztviselőkre vonatkozó munkajogi védelmet, a le -
mondási időt és a felmentési időt egyaránt két hónapban állapítja meg, sza -
kítva az 1992-es felmondási-felmentési rendszerek bevált előírásaival, misze -
rint a felmondási/felmentési idő a munkaviszonyban töltött évekkel lépcsőze -
tesen, a közszférában maximálisan 8 hónapra növekszik.19

16 Ktv. 17. §.
17 2010. évi LVIII. tv. (Ktvj.) 2. §.
18 Ktvj. 8. §.
19 V. ö. Mt. 92. §, Kjt. 33. §, Ktv. 18. §.
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Ezzel nem csupán egy adminisztratív, a hatékony munkaerő-gazdálkodást
segítő intézkedést tett a Kormány, hanem bírálói szerint tulajdonképp a 18
éve fennálló status quót felrúgva széles munkavállalói rétegek munkához, biz -
tonságos megélhetéshez való jogát sértette meg. A törvényhelyet szakszerve -
zetek, munkavállalói érdekképviseletek és a parlamenti ellenzék is hevesen
támadja, alkotmányosságát jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgálja. Meggyűlt
a Kormány baja eleinte a kihirdetéssel is, Sólyom László köztársasági elnök
ugyanis visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek a kormánytisztvise -
lők jogállásáról szóló törvényt. Az államfő nem értett egyet azzal, hogy a mun -
káltatók a kormánytisztviselőket indokolás nélkül menthetnék fel a jövőben.
A köztársasági elnök álláspontja szerint az indokolás nélküli elbocsátás lehe -
tősége ellentétes az Európai Unió jogával, mivel az EU Alapjogi Chartája kife -
jezetten biztosítja minden munkavállaló  jogát az indokolatlan elbocsátással
szembeni védelemre. Ezzel a Magyarországot is kötelező európai jogi tilalom -
mal ellentétes egy olyan szabályozás, amely indokolás nélkül teszi lehetővé az
elbocsátást. Sólyom László hangsúlyozta, hogy a kormánytisztviselőkről szóló
törvény az indokolás nélküli elbocsátás lehetőségével veszélyezteti a közigaz -
ga tás semleges és szakmai szempontokat szem előtt tartó működését, hiszen
akár a felettese utasítását szakmai megfontolások alapján vitató kormány -
tiszt viselő is bármikor tarthat jogviszonyának megszüntetésétől. A köztársa -
sá gi elnök emellett utalt arra az ellentmondásra is, hogy amíg a miniszté -
riumok teljes közigazgatási kara indokolás nélkül elbocsátható  lesz, addig a
helyettes államtitkárokra továbbra is a köztisztviselői törvény szigorú felmentési
szabályai irányadók.

Sólyom László szerint „míg a leendő kormánytisztviselők esetében, tehát va -
lamennyi vezetői, felelősségi szint és munkakör esetében a felmentést nem
kellene indokolni, és annak lehetséges okait sem határozza meg a Törvény,
addig a minisztérium állami vezetőinek egyik körét, a helyettes államtit -
károkat csak a Ktv.-ben meghatározott felmentési okok fennállása esetén,
valós és okszerű indokolással lehet felmenteni. Álláspontom szerint ez való -
ban „jelentős rendszertani következetlenség és aszimmetria”, és teljesen indo -
kolatlan szabályozás. Ezt azonban nem úgy kell orvosolni, hogy a helyettes
államtitkárok esetében is megszünteti az Országgyűlés a felmentés indokolási
kötelezettségét. Összefoglalva: a Ktv.-ben meghatározott felmentési okoknak
nem kell tabunak lenniük, és az sem feltétlen követelmény, hogy a különböző,
akár újonnan létrehozott közszolgálati jellegű jogviszonyokra vonatkozó tör -
vé nyekben ugyanazok a felmentési okok szerepeljenek. Azonban a változtatás
nem vezethet oda, hogy a felmentést bármelyik ilyen jogviszonyban is ne kell -
jen a munkáltatónak valós és okszerű indokokkal alátámasztani – ez ellen -
tétes lenne a az Alapjogi Charta  30. cikkével, és nem szolgálná a pártatlan
közigazgatást sem. Másrészt fontos követelmény, hogy az új szabályok megal -
kotása során a jogalkotó figyelembe vegye a közszolgálati jog sajátosságait és
különbségét a klasszikus munkajogtól, másrészt önmagában a közszolgálati
jog különböző ágai is koherens rendszert alkossanak.”20

20 II-1/01948-4/2010. sz. köztársasági elnöki vétó, 2010. június 14. 10. o. http://www.solyomlasz-
lo.hu/admin/data/file/6935_20100614_visszakuldo_level_kormanytisztviselok_cimerrel.pdf
(2010. 12. 30.)
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4. Nemzetközi munkajogi környezet

Mint Sólyom László köztársasági elnök is rámutatott, a Ktvj. 8. §-a azzal,
hogy megteremti az indokolás nélküli munkáltatói felmentés lehetőségét a
közszférában, vállalt nemzetközi munkajogi kötelezettségeket sért. 

Az Európai Parlament 2007. november 29-én hagyta jóvá az Európai Unió
Alapjogi Chartáját, amelyet az uniós intézmények vezetői 2007. december
12-én írtak alá. A Charta legnagyobb jelentősége, hogy egyetlen dokumentum -
ban foglalja össze a nemzeti és nemzetközi jogban már régóta szereplő, azon -
ban mindeddig széttagolt alapvető jogokat, alapelveket. A Lisszaboni Szerző -
dés úgy hivatkozik az Alapjogi Chartára, mint az Unió jogilag kötelező erejű
garanciáinak, illetve azoknak a jogoknak a gyűjteményére, melyekkel az EU
megítélése szerint valamennyi európai polgárnak rendelkeznie kell. A Charta
nem a Reformszerződés törzsszövegében szerepel, hanem az alábbi kereszthi -
vatkozással kerül bevezetésre: „Az Unió elismeri a 2000. december 7-én kiiga -
zított Alapjogi Chartában foglalt jogokat, szabadságokat és elveket, amelyek
ugyanolyan joghatással bírnak, mint a Szerződések.” A dokumentum jogi
kikényszeríthetősége tehát az eredeti elképzelésnek megfelelően megmarad,
és az új szerződés pontosan meghatározza ennek alkalmazási területét is. Az
Unió intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk a Chartában rögzített jogo -
kat. E kötelezettségnek a tagállamoknak is eleget kell tenniük az uniós jog -
szabályok végrehajtása során.21

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 30. cikke kimondja, hogy az uniós joggal,
valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden mun -
kavállalónak joga van a védelemhez az indokolatlan elbocsátással szemben.
Az indokolási kötelezettség hiánya a kormánytisztviselők, illetve a Törvény
hatálya alá tartozó szervek által foglalkoztatott munkavállalók esetében el -
len tétes ezzel az uniós alapjoggal.

Mint Sólyom is kifejti, „a Charta idézett 30. cikke a Chartához fűzött ma -
gyarázatok szerint az Európai Szociális Charta 24. cikkéből merít. Utóbbiban
az Európai Szociális Charta szerződő felei egyebek mellett vállalják, hogy
elismerik a dolgozók jogát ahhoz, hogy munkaviszonyukat ne lehessen meg -
szüntetni tényleges ok nélkül (without valid reasons), amely összefügg ké -
pességükkel, magatartásukkal, vagy a vállalkozás, létesítmény vagy szolgálat
működési szükségleteivel. A Szociális Jogok Európai Bizottsága az Európai
Szociális Charta 24. cikkét visszatérően akként értelmezte, hogy az indokolás
nélküli munkáltatói felmondás lehetősége ellentétes az Európai Szociális Char-
tának ezzel a rendelkezésével.22 Az EU Alapjogi Charta 30. cikke ugyanígy
értelmezendő. Ezért az Alapjogi Chartával ellentétes az olyan szabályok alkal -
mazása, melyek mindenfajta indokolás nélkül teszik lehetővé munkaviszony
vagy avval érdemileg rokon, munkavégzésre irányuló jogviszony megszünte -
tését. Ezen az sem változtat, hogy az Alapjogi Charta 30. cikke az uniós és a
tagállami jog keretei között garantálja a védelmet. Nyilvánvalóan nem felel
meg ugyanis a Charta 30. cikkének egy olyan nemzeti szabályozás, mely nem
konkretizálja és differenciálja az indokolatlan elbocsátás elleni védelmet, ha -
nem az állam alkalmazásában állók egy jelentős csoportjára vonatkozóan tel -
21 Bővebben: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=990

(2010. 12. 30.)
22 Conclusions 2003 Italy, Conclusions 2008 Malta.
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jes egészében megszünteti az indokolási kötelezettséget. Az indokolási kötele -
zettség nem csak a munkavállaló (köztisztviselő stb.) munkajogi védelmét szol-
gálja, hanem önmagában is fontos alapjogi értékkel bír, és végső soron kap -
csolódik az emberi méltóság jogához. Ennek kapcsán utalok az Alapjogi
Charta egyik kommentárjában megjelenő érvre is, hogy az indokolás nélküli
elbocsátás tilalma azt az alapelvet is kifejezi, miszerint az ember munkaereje
nem puszta áru.23”24

5. Hogyan tovább?

A köztársasági elnöki vétót követően a Parlament újratárgyalta, majd vál -
toz tatás nélkül újra elfogadta a törvényjavaslatot. A 2011. január eleji válto -
zásokról azt tartják, hogy ez csak a kezdet volt, és a hatékony munkaerő-
gazdálkodást segítő, a leépítést megkönnyítő intézkedések bekerülhetnek a
köztisztviselői, közalkalmazotti törvényekbe is – kevés figyelemmel a Nem -
zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 158. sz. Egyezményére, valamint 166. sz.
Ajánlására,25 valamint a Módosított Európai Szociális Karta 24. cikkére. A
folyamatot várhatóan 2011 tavaszán az Alkotmánybíróság állíthatja meg...

23 Peter Tettinger und Klaus Stern: Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grund -
rechte-Charta. München, 2006, 551. o.

24 II-1/01948-4/2010. sz. köztársasági elnöki vétó, 2010. június 14. 4. o.
25 ILO 166. sz. ajánlás a munkaviszonynak a munkáltató kezdeményezésére történő megszün -

tetéséről. II. 13. (1): „Annak a dolgozónak, akit a munkaviszonya későbbi megszüntetéséről ér -
tesítenek, vagy akinek a munkaviszonyát megszüntették, kérésére írásbeli nyilatkozatot kell
kapnia munkaadójától a felmondás indokáról vagy indokairól.”
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Liska Tibor nézetei 
a szocialista gazdaság piaci jellegű

átalakítására –
Szocialista piaci (lakás-)gazdálkodás?

MACHER GÁBOR
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Ph.D. hallgató

Lehetséges a szocialista gazdaság belső átalakítása vagy alapvetően a szo -
cializmust kereteit lebontva kell a reformáció útjára lépni?  Liska Tibor az első
álláspont mellett tört pálcát és kidolgozta a szocializmus piaci átalakítására
vonatkozó nézeteit. Álláspontja szerint a szocializmus még a kapitalizmusnál
is piacibb berendezkedést tesz, tett lehetővé és az állam feladata lett volna,
hogy ezt – a világpiaci árakhoz igazítva a magyar árakat, valamint a versenyt
elősegítve – kiteljesítse.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő elméle -
tek igazi értéket elsősorban az államszocializmus időszakában képviseltek. Ez-
zel nem degradálni kívánom Liska Tibor e tárgykörben kifejtett nézeteit, de
azt szeretném már az elején leszögezni, hogy a rendszerváltással ezen elmé -
letek elvesztették a táptalajukat, ma már jogi relevanciával nem bírnak (ez
indokolja a dolgozatban a múlt idő, ill. a feltételes mód használatát), azonban
ez korántsem jelenti azt, hogy ma embere számára ne hordoznának monda -
nivalót.

A következő gondolati íven kívánok haladni: először bemutatásra kerül Lis -
ka Kritika és koncepció c. tanulmánya, mivel ez a liskai elméletek kiindulási
pontja, itt születtek meg azok az alapok, amelyekre a későbbiekben építkezni
lehetett. A következő fontos pont Liskánál az Ökonosztát c. könyv, amelyben a
már korábban a Kritika és koncepcióban kidolgozott gondolatait viszi tovább,
fejleszti egy következő szintre, ill. reagál a Kritika és koncepciót ért kritikák -
ra, támadásokra. A harmadik elem pedig a szocialista vállalkozási koncepció,
amely gyakorlatilag a Kritika és koncepciónak, valamint az Ökonosztátnak a
szocialista életviszonyokra adaptált megoldási javaslata, gyakorlati megvaló -
sítása.

Liska Tibor közgazdász (1925–1994) „a kelet-közép-európai szocialista útke -
resők táborához tartozik, akik számon kérik a szocialista gazdasági gyakor -
lattól a hatékonyságot, számonkérik a bürokrácia kiküszöbölését, bírálják a
teljesítmény-visszatartás tendenciáját, hiányolják a teljesítményhez igazodó
jövedelemelosztást”.1

Liska teljesítményét röviden a következőkben lehet megragadni:2

• az ötvenes években a külkereskedelmi gazdaságossági számítások kidol -
gozása,

• a hatvanas években a világpiaci árbázisra épülő hazai árrendszer felve -
tése,

1 Nyers Rezső: Előszó. In: Koncepció és kritika Vita Liska Tibor „szocialista vállalkozási szektor”
javaslatáról (szerk. Síklaky István). Magvető, Budapest, 1985. 7. o. 

2 Nyers: i. m. 8. o. alapján.
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• a hetvenes években a szocialista szektoron belül a kisvállalkozások gondo -
latának szorgalmazása,

• a lakásgazdálkodásunk hazai gyakorlatának elemzése és kritikája, annak
kimutatása, hogy ez hazánkban az egyenlőtlenség egyik forrása.

Liska Tibor gyakorlatilag „a hatvanas-hetvenes években, a szocializmus ke -
retein belül próbált a kapitalizmusnál is piacibb rendszert kidolgozni…”3, meg-
hökkentő módon összekapcsolta a szocialista és a neoliberális gondolkodás -
módot, a szabadpiaci tőkegazdálkodást a tőke társadalmi célú felhasználásá -
val és annak sajátos szocialista társadalmasításával.4

Bársony Jenő a következő szavakkal jellemzi Liskát: a szocialista vállalko -
zás ügyének „atyamestere”.5 Majd így folytatja: „Liska Tibor az elsők között
adott hangot hazánkban az akkor uralkodó dogmatikus felfogással szemben
annak, hogy a szocializmus alapvetően árutermelő gazdasági rendszer, hogy
nem az áruviszonyok visszaszorítására kell törekedni, hanem azok szocialista
jellegű, szabadabb kibontására, mert ahol a termelőerők adott állapota mellett
a piac, a verseny megszűnik, ott óhatatlanul monopolhelyzet lép fel, bürokrá -
cia, előjog, voluntarizmus, élősködés kap lábra, ami – mint a szocializmustól
idegen vonás – visszafogó, megrontó hatású a társadalomra és a gazdaságra.”6

Liska bizonyos pontokon kapcsolódott, bizonyos pontokban eltért a magyar
gazdasági reformmozgalmak nézeteitől. Nézzük ezeket röviden:7

A kapcsolódási pontok a következőkben ragadhatók meg:

• nem elegendő csupán a külkereskedelemben a pénz és a piac aktív szere -
pére építeni, hanem a pénz és az áru közvetítő szerepe az emberek közti
kapcsolatokban a hazai fogyasztás, termelés és beruházás tekintetében is
nélkülözhetetlen szerepet tölt be,

• az állam makroökonómiai vállalkozásai (a szocialista gazdaságon belül)
csak abban az esetben lehetnek sikeresek, amennyiben szervesen kapcso -
lód nak, összefüggenek a piaci környezetben működő gazdasági egységek
reális kalkuláción alapuló, jól megfontolt vállalkozásaival, azaz: a vállal -
kozások szerepének szélesítése, hangsúlyozása kerül előtérbe,

• olyan közgazdasági környezet kialakítása szükséges, amelyben a termelé -
si tényezők hatékony vállalati kombinációja lehetségessé válik.

Az eltérések a következők voltak:

• a reformmozgalom fő áramlata egyre inkább a szélesebb társadalmi célok -
kal való konszenzus felé fordult, míg Liska megelégedett a tiszta közgaz -
dasági megoldások keresésével, gyakorlatilag minden más cél megoldását
ettől várta,

3 F. Liska Tibor: A Liska-modell. In: Közgazdasági Szemle XLV. évfolyam. 1998. október 10. sz.
940. o.

4 Nyers: i. m. 8. o.
5 Bársony Jenő: A Liska-féle szocialista vállalkozási koncepció. In: Koncepció és kritika Vita Liska

Tibor „szocialista vállalkozási szektor” javaslatáról (szerk. Síklaky István). Magvető, Budapest,
1985. 20. o. 

6 Bársony: i. m. 20–21. o. 
7 Nyers: i. m. 9–12. o. alapján.
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• a gazdasági reformmozgalom nézetei szerint három réteget különböztet -
tek meg: a vezető réteget, a műszaki-gazdasági értelmiséget és a dolgozó
embereket, és ezen három réteg partneri együttműködésének a kereteit
keresték a nagy- és közepes vállalatokban; míg Liska a kisvállalkozások
esetében alkalmazandó módszert általánosítva gyakorlatilag minden dol -
gozót potenciális vagy tényleges vállalkozónak tekintett (és így a dolgozók
között teljes esélyegyenlőséget feltételezett és kizárta azt, hogy az embe -
rek nek van egy olyan nem elhanyagolható része, aki nem akar ugyan
vállalkozni, de valamilyen más módon mégis részt kíván venni saját sor -
sának alakításában).

Külön kiemelést igényel az állam szerepének a felfogása. A gazdasági reform
meglátása az volt, hogy a vállalati hatáskörbe az államigazgatás adminiszt -
ratív beavatkozását csökkenteni kell, ugyanakkor ésszerűen fejleszteni kell az
állam szerepét többek között a piac szabályozásában, a szabályozott piac fej-
lesztésében, a közgazdasági környezet formálásában, a társadalmi-gazdasági
tervezésben; ellenben Liska azt vallotta, hogy alig-alig van helye az állami
gazdaságirányításnak8 (ez utóbbit érzékletesen világítja meg F. Liska Tibor:
Liska Tibor „…az államnak csak annyi szerepet szán a gazdaságban mint egy
játékvezetőnek a focimeccsen. Szabadrúgást ítélhet, ha valaki kézzel ér a lab -
dához, vagy kiállíthatja a szándékosan szabálytalankodókat, de labdába nem
rúghat és a szabályokat sem változtathatja meg)”9.

1. Kritika és koncepció

Mint ahogy már jeleztem korábban, Liska Tibor az akkoriban „eretneknek”
számító nézeteit a Kritika és koncepció c. művében10 mutatta be a szélesebb
érdeklődő közönségnek, majd később az Ökonosztát11 c. művében fejtett ki
ezeket bővebben és reagált a Kritika és koncepciót ért kritikákra, bírálatokra.
Az Ökonosztát-tal Liska úgy érezte, hogy megtalálta a kulcsát a szocializmus
közgazdaságelméleti kérdéseinek, ezért néhány égető társadalmi, gazdasági
probléma felé fordult – pl. humánökológia, lakáskérdés – egyrészt megoldási
javaslatok kidolgozása érdekében, másrészt elméleteinek igazolása érdeké -
ben.12

A következőkben a Kritika és koncepció c. tanulmányban felvázolt modellt,
annak alapjait, kiinduló tételeit kívánom bemutatni. Liska szavaival élve: „A
Kritika és koncepció elsősorban a gazdasági mechanizmus problémáját lebe -
csülő nézetek s a gazdasági mechanizmussal kapcsolatos konkrét vizsgálatok
további elodázása ellen íródott.”13

8 Nyers: i. m. 12–13. o.
9 F. Liska i. m. 942. o.

10 Liska Tibor: Kritika és koncepció (Tézisek a gazdasági mechanizmus reformjához). In: Köz -
gazda sági Szemle 1963. 9. sz. 1058–1076. o.

11 Liska Tibor: Ökonosztát – Felkészülés a mechanizmusreformra. Közigazgatási és Jogi Könyvki -
adó, Budapest, 1988.

12 Bársony i. m. 33. o. 
13 Liska: Ökonosztát. 45. o.
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Liska Tibor álláspontja szerint az akkori gazdasági vezetést leváltva a gaz -
dasági vezetés egy korszerűbb, új mechanizmusának a kialakítása vált szük -
sé gessé, mivel az akkori (1963) egészében és mind elemeiben már elavult. A
kiindulópont az árrendszer reformja volt, méghozzá azért, mivel az akkori ár -
elméletek és az árképzési gyakorlat a hazai önköltségből indult ki. Liska en -
nek a hibáit cikkében 25 pontban ismertette14, a témánk szempontjából az
aláb  biak kerülnek kiemelésre:

1. A hazai önköltségből kiinduló árképzés a technika gátját képezte, meg -
aka   dá lyozta a fejlődést, mivel gyakorlatilag a műszaki elmaradottságot
finanszí roz ta meg.

2. A világszínvonaltól elmaradó, elmaradottabb termelés az, amely jövedel -
mező volt, mivel a legkönnyebben ennek a költségei voltak redukálhatóak,
azaz a rendszer autarkiára ösztönzött.

3. Az így kialakult autark árrendszer lassította a gazdasági fejlődést, mivel
de facto szentesítette a belső piac korlátait.

4. A hazai önköltségre épülő árrendszer nem tette lehetővé az egyes terme -
lési fázisok gazdaságosságának a mérését.

5. Az autark árrendszer nem szolgálta a fő feladat teljesítését: a fejlett tőkés -
országok, ill. a világszínvonal utolérését és túlszárnyalását.

6. Mivel belső képzett árakról volt szó, ezeknek semmi köze nem volt a való -
ságos árakhoz, ill. a társadalmilag szükséges ráfordításokhoz.

7. A „kerül, amibe kerül” alapú árképzés a termékegység előállítására társa -
dalmilag szükséges ráfordításokat figyelmen kívül hagyta.

8. Az elkülönített fogyasztói árrendszer a fogyasztói igények kielégítését aka-
dályozta.

9. A szocialista elosztás arányait is elködösítette a fogyasztói árrendszer, mi -
vel azt a lakás, az élelmiszerek, elsőrendű fogyasztási cikkek viszonylag
alacsony árszínvonala jellemezte.

10. Azzal, hogy az árak a keresletet-kínálatot figyelmen kívül hagyták, növel -
ték a bürokráciát és annak a költségeit, a protekciózást, az elosztás igaz -
ságtalanságát (pl. olcsó lakbérek, telefondíjak).

11. Az erőforrások jobb kihasználtságának és átcsoportosításának a fő akadá -
lya az elrejtett tartalékok feltárásáért folyó harc és a „fejőstehén-rend -
szer” (azaz: az „állami tehenet” mindenki feji, de senki sem akarja etetni)
volt.

12. A kötelező tervmutatók gátolták, zavarták a racionális gazdálkodást és a
szocialista újratermelést, a vállaltok elsődlegesen arra törekedtek, hogy
teljesítsék a kötelező tervmutatókat, és nem arra, hogy gazdaságosan mű -
ködjenek. 

Liska szerint az árutermelés, a pénz, az értéktörvény stb. nem korlátozandó,
idegen eleme volt a gazdaságunknak, hanem a kapitalizmusnál is magasabb
színvonalra fejélesztendő része.15 Meglátása szerint a megoldás a következő
lett volna: a kapitalizmusnál is fejlettebb áru- és pénzviszonyok megteremté -
se, világpiaci árbázisú belföldi árrendszer valamint az erre épülő, ennek meg -

14 Liska: Kritika és koncepció 1058–1065. o.
15 Liska: Kritika és koncepció 1066. o.
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felelő gazdasági mechanizmusok megteremtése.16 Ebben a rendszerben tehát
az árakat nem „képezték volna”, hanem csupán megállapításra kerültek volna
az ettől függetlenül (objektíve) létező világpiaci árak.17 Az elsőrendű létszük -
ség leti cikkek alacsony árában az állam gyakorlatilag minden polgárának ha -
vonta néhány száz forintot adott ellenszolgáltatás nélkül és a végzett munká -
tól függetlenül.18 Liska Tibor szerint, ha ugyanezt az összeget pénzben adta
volna az állam, és ezzel egyidejűleg az elsőrendű fogyasztási cikkek ára vi -
szony lagosan megemelésre kerül, akkor átalakul, megváltozik a kereslet szer -
kezete.19 Nézzük erre Liska példáját: „Ha például mai Ft-ban számolva nem
100–150 Ft körül mozogna egy két-, illetve háromszobás lakás havi bére, ha -
nem leg alább 600, illetve 900 Ft körül, de a differenciát minden családtagnak
járó pénz járadék20 egyenlítené ki, akkor a lakosság kétszobás lakásban élő nagy
többségét a 300 Ft-os, vagy még magasabb lakbér-differencia jobban vissza -
tar taná a háromszobás lakásra való törekvéstől, mint a jelenlegi 50 Ft-os (il -
letve gyakorlatilag sokszor még kisebb) differencia. Ez a visszatartás pedig ma
indokolt, amikor sok családnak még kétszobás lakás sem jut.”21

Bársony Lajos Liska Kritika és koncepció c. értekezéséből az alábbiakat
emel te ki22 (hozzátéve23, hogy egyrészről Liska nézetei 1963-ban még sok rész -
ről kiforratlanok voltak, ugyanakkor azt is, hogy másrészről viszont nézetei
hozzájárultak az 1968-as gazdaságirányítási reformunk elvi megalapozásá -
hoz):

1. a szocializmus tervgazdasági (tervutasításos) mechanizmusa nem azonos
magával a szocializmussal, ez nem a szocializmus autentikus modellje, és
így egyben a fejlődés legfőbb belső féke is,

2. a szocializmus árutermelő társadalom volt, méghozzá nem közvetlenül
szükségletekre, hanem piacra termelő társadalom,

3. a szocializmus nem lehetett meg fejlett árutermelés, valóságos pénz és
piac nélkül, a kapitalizmusnál is fejlettebb áru- és pénzviszonyokat csak
„a termelés társadalmi jellegének megfelelőbb társadalmi tulajdon alap -
ján” lehet teremteni, 

4. számos baj forrása a szocializmusnak azon felfogása volt, mely szerint a
társadalmi munkamegosztást naturálisan, központilag tervezhetőnek tar -
tot ta és ezzel a népgazdaságot gyakorlatilag autark módon kiszakította a
világgazdaságból, és a tervezést egy bürokrácia kezébe adta át.
A konstruált árak és a piaci viszonyok valamint a pénz kiküszöböléséből
eredő legjelentősebb negatívumok említés szintjén: a hazai önköltség elis -
merése „megfinanszírozta a műszaki elmaradottságot”, gátolta a techni -
kai fejlődést; megszüntette a gazdasági tisztánlátás lehetőségét; a hamis

16 Liska: Kritika és koncepció 1067–1068. o.
17 Liska: Kritika és koncepció 1068. o.
18 Liska: Kritika és koncepció 1072. o.
19 Liska: Kritika és koncepció 1072. o.
20 Liska szerint fontolóra kellene venni egy, a végzett munkától független adott pénzjáradék be -

vezetését. A születéstől a halálig az államtól minden állampolgár a létminimumot biztosító
pénzjáradékot kapna. Ezt megvonni a munkakerülőktől és a bűnözőktől lehetne, bírósági úton
(lásd Liska: Kritika és koncepció 1072. o.).

21 Liska: Kritika és koncepció 1072. o.
22 Bársony: i. m. 23–30. o.
23 Bársony: i. m. 22. o.
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árarányok miatt nem volt megítélhető a termelés, a munkamegosztás ha -
tékonysága; az egyik ágazat forintja többet ért, mint a másiké (azaz, a sok-
féle árszint miatt, a pénz nem volt képes az általános mérőeszköz szerepét
betölteni a tervezés és elszámoltatás vonatkozásában); a silány munkát is
elismerték; a rendszer a legelmaradottabb hazai ágazatok fejlesztésére
ösz tönzött, ahelyett, hogy a nemzetközi munkamegosztásba való bekap -
cso lódást helyezte volna előtérbe.
A piaci kontroll nélkül előtérbe kerül a szubjektív megítélés, az előjog,
valamint a kivételezés, a korrupció: érdekellentéteket szított, valamint
za varokat keltett a gazdaságosság megítélésében a fogyasztói valamint a
mezőgazdasági árak eltérítése; az erőforrások a szocialista monopóliumok
tervpiacán nem a (szocialista) vállalkozók között kerültek szétosztásra; a
tervezés során fellépő hamis ösztönzés következménye az volt, hogy a vál -
lalatok nem a gazdaságosságban, hanem a tervteljesítésben váltak érde -
keltté. Létrejött egy mindent meghatározni kívánó, mindenbe beavatkozó,
a rendszer sajátossága folytán nélkülözhetetlenné vált, élősködő bürok -
rácia, melyet erősítettek többek között az olcsó telefondíjak, lakbérek
keresletet-kínálatot figyelmen kívül hagyó árak rendszere.

5. A fő javaslat így fogalmazódott meg: az átalakítás során az árrendszer
reformjából kell kiindulni (lásd erről részletesebben a korábban írtakat).
Azonban az árak megváltoztatásával egyidejűleg a jövedelmeknek is mó -
do sulniuk kell: az olcsó illetve ingyenes társadalmi juttatások kiváltásá -
nak az eszköze a reális ár meghatározása valamint a pénzbeli járadék, mi -
vel ezek jobban ösztönöznek a szolgáltatások racionálisabb igénybevéte lére.

2. Ökonosztát

Mi is volt, mi is lett volna valójában az az Ökonosztát? Liska megfogalma -
zásában a következőt jelentette: „Az ökonosztát lényegében olyan megterve -
zett gazdasági automata (piaci mechanizmus), amelyik a szocialista társada -
lom céljainak és adottságainak megfelelően magától működik, és főleg sokkal
okosabban működteti a gazdaságot, mint ahogyan a tervezői tennék.”24 Ahogy
Bársony fogalmaz: az ökonosztát gyakorlatilag a szocialista árutermelés ön -
szabályozó mechanizmusa.25 Lika Tibor szerint a tervgazdálkodási rendszer fő
hibája a következőkben volt  megragadható: nem tudott mit kezdeni az előre
nem láthatóval, valamint az ismeretlenre, a váratlanra nem tudott rugal -
masan reagálni.26

Ahogy Liska szellemesen fogalmazott: „Az áru- és pénzviszonyok… a szocia -
lizmus politikai gazdaságtana szerint úgy kerülnek bele a szocializmusba,
mint Pilátus a krédóba.”27 A jelszó: „Az ár a szocialista elosztás eszköze”, ezzel
a jelszóval viszont a tervszerű ármegállapítás fő problémája az volt, hogy az
árak ne tegyenek lehetővé nagyobb jövedelmet, mint amennyit a termelő szá -
mára beterveztek.28 Liska ismét kifejtette: „Én abból indulok ki, hogy az az
24 Liska: Ökonosztát. 33. o.
25 Bársony: i. m. 31. o.
26 Liska: Ökonosztát. 35. o.
27 Liska: Ökonosztát. 48. o.
28 Liska: Ökonosztát. 70. o.
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egyedül helyes mechanizmus, amelyiknek az árrendszere nem önkényesen kép-
zett árrendszer, hanem amelyik a nemzetközi munkamegosztásba kapcsolódó,
erősen koncentrált termeléssel rendelkező gazdaság valóságos piaci árait tar -
tal mazza.”29

Szigorúan leszögezte: az a terv, amely nem racionális, az nem terv, mivel a
tervezés és a racionalizmus nem eleve ellentétes fogalmak, azonban nálunk az
irracionalizmust (terv nem egyenlő a rációval) mégis „szocialistának” tartot -
ták, azért, mert az irracionalizmus a maga rendszerén belül szigorú logika
sze rint működött, és ezért a szocialista tervgazdálkodás elválaszthatatlan ele -
me volt a költségtípusú árrendszer is.30 A szocialista gazdaságban a stopár -
rend szer érvényesült, amely azonban nem mesterséges árakat rögzített, ha -
nem egy korábbi időpontban érvényben volt világpiaci, tőkés árakat.31 A tőkés
világpiaci árakhoz való közeledés a stopárak és a kötött devizagazdálkodás
mellet nem lehetett eredményes, csakis ezek eltörlésével (a piaci mechanizmu -
sok helyreállításával) lett volna megoldható a probléma; azonban azt – Liska
szerint – látni kellett, hogy a piaci mechanizmusok helyreállítása esetén sem
egyeztek volna meg a tőkés világpiaci árak a KGST-piac áraival, mivel akkor
köztük a kereskedelem gazdaságtalanná vált volna.32

A piaccal, a piaci mechanizmusokkal kapcsolatban Gönczöl Györgytől idé -
zett: „…A szocialista világpiac sajátos piac, amelyen a piaci mechanizmusok
egyáltalán nem vagy pedig csak közvetve működnek, és ahol ennek folytán a
piac törvényei egyáltalán nem, vagy pedig csak közvetve, ti. a kapitalista vi -
lágpiac hatására érvényesülnek…”33 Ezzel kapcsolatban jogosan vetette fel
Liska a kérdést: „Az még csak logikusnak látszik, hogy ha nem érvényesülnek
a piaci mechanizmusok, akkor a piac törvényei sem érvényesülnek. De micso -
da sajátos piac az, amelyen a piac törvényei sem érvényesülnek?!”34 A fentebb,
Gönczöltől Liska által idézett gondolatok általánosan elfogadottnak számítot -
tak, és ezen nézetek ellen hirdetett Liska hadjáratot, igyekezve kimutatni azt,
hogy a szocializmus és a piac, a szocializmus és a vállalkozás nem eleve ellen -
tétes, egymást kizáró fogalmak. Természetesen azt Liska is elismerte, hogy van-
nak olyan helyzetek, időszakok, amikor piac, a piaci mechanizmusok eltűn -
nek. Ilyen események a háborúk, ahol a „piaci automata” elromlik, ennek az ok
pedig az, hogy a háború még a vele járó nagy konjunktúra sem gazdaságos,
mivel a gazdasági átcsoportosítás túlzott ütemű.35

Bársony az alábbiakat emeli ki: Liska igyekezett azt bizonyítani, hogy a szo -
cializmus valójában a kapitalizmusnál is magasabb foka az árutermelésnek,
ezen megállapítását pedig a következőkre alapozta: a szocializmus felszámol-
va a magántulajdon kötöttségét, felszabadítva a munkaerőt, a társadalmi tu -
lajdon alapján a demokratikus szabad vállalkozás sokkal szélesebb körű lehe -
tőségét teremtette meg.36 Liska Tibor szerint a dolgozóknak nem munkabért

29 Liska: Ökonosztát 81. o.
30 Liska: Ökonosztát 89–90. o.
31 Liska: Ökonosztát 145. o.
32 Liska: Ökonosztát 146. o.
33 Gönczöl György: Megjegyzések a nemzetközi munkamegosztás elvi kérdéseihez. In: Közgazdasági

Szemle 1959. 8. szám Idézi: Liska: Ökonosztát 126. o. 
34 Liska: Ökonosztát. 126–127. o.
35 Liska: Ökonosztát. 256. o.
36 Bársony: i. m. 31–32. o.

353



kellett volna kapniuk, hanem a vállalkozási teljesítményüknek megfelelő több-
let jövedelmet.37 A kommunisztikus vonások abban jutottak volna érvényre,
hogy a gyakorlatilag „jelenléti díjjá” fajult munkabért leváltva mindenki szá -
mára biztosította volna (az olcsó vagy ingyenes társadalmi juttatások helyett)
mintegy „jelen sem léti díjként” a (legalább alapfokú) megélhetés pénzbeli
feltételeit.38

3. Szocialista vállalkozás

Mint ahogy azt korábban is jeleztem, Liskánál gyakorlatilag a szocialista vál-
lalkozási koncepcióban „materializálódtak” a  már elméletben létező elképze -
lé sek.

Liska szocialista vállalkozási koncepciója egy axiómaszerű feltételrendszer -
re épült, melynek elemei a következők voltak:39

1. a szocializmus a termelési eszközök magántulajdonának felszámolásán és
ebből adódóan a kizsákmányolás felszámolásán alapult,

2. világgazdasági méretekben szükség van valódi piacra és pénzre, mivel a
szocializmusban a társadalmi munkamegosztás fejlett árutermelés for -
má já ban ment végbe (kívánatos tehát, hogy az árak ne „eltérített”, „önké -
nyesen konstruált” árak legyenek),

3. a verseny szabadsága, a verseny lehetőségének biztosítása, előmozdítása,
4. a vállalkozás a szocializmus autentikus társadalmi magatartásformája.

Ezek tehát azok a feltételek, amelyek között a szocialista vállalkozás műkö -
dőképes, illetve amelyek között működőképessé válhatott volna.

Liska a különböző tulajdoni formákat az alábbiak szerint csoportosította:
magántulajdon, állami tulajdon, társultcsoport tulajdon (pl. szövetkezetek),
va lamint a szocialista társadalmi tulajdon, mely utóbbinak az a lényege, hogy
ez úgy társadalmi, hogy azt senki sem sajátítja, senki sem sajátíthatja ki (min -
dig az rendelkezzék vele, aki ezzel a legtöbb hasznot hajtja a társadalomnak),
és amelyet Liska „személyes társadalmi tulajdonnak” nevezett.40 F. Liska Ti -
bor frappáns megfogalmazásában: Az „azé a föld, aki megműveli” szlogen ki -
bővíthető így: „azé a föld, aki a legjobban megműveli, és csak addig, amíg ő
műveli meg a legjobban”.41 A személyes társadalmi tulajdon tehát kettős for -
mában jelent meg és volt jelen: egyrészről egy működő tőkeként (ami a terme -
lésre, gazdálkodásra szolgál), másrészről fiktív tőkeként, amely a vállalkozás
jövedelemhozó képességét jelenítette meg, mely utóbbi az induláskor két for -
mában lett volna jelen: a „kikiáltási ár” (azaz a hivatalosan becsült ár), va -
lamint a „tervpiaci érték” (az az érték, amennyit annak ér, aki a legtöbbet ígéri
érte azért, hogy megszerezhesse a vállalkozás lehetőségét).42

37 Bársony: i. m. 32. o. 
38 Bársony: i. m. 32. o.
39 Bársony: i. m. 36–41. o.
40 Bársony: i. m. 47–48. o. 
41 F. Liska: i. m. 946. o. 
42 Bársony: i. m. 52–53. o. 
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A rendszer működési területe a „vállalkozók tervpiaca” lett volna, amelyen
minden társadalmi tulajdonegység piaci árral bírt, méghozzá a következő lo -
gika szerint.43 A tulajdonegységeknek van egy „kikiáltási ára”, ez az alap, a
kiindulási pont, és az árverés végén a legtöbbet kínáló kapja meg (fiktív tőke),
veszi vállalkozásba. Ez az ár addig él, amíg erre valaki „rá nem licitál”. Ekkor
a működő vállalkozónak két lehetősége adódik: vagy elfogadja ezt az árat (és
ebben az esetben folytathatja a vállalkozást), vagy kénytelen átengedni a „rá -
li citálónak” a vállalkozást. Tehát a vállalkozása értékét a vállalkozó lett volna
jogosult megállapítani, de amennyiben ilyen áron valaki jelentkezik, akkor
neki köteles lett volna eladni, mivel a vállalkozások értékét nyilvántartották
volna. Ez a rendszer gyakorlatilag – Liska elképzelése szerint – önmagában
képes lett volna biztosítani a vállalkozók közti önkiválasztódást. Ahogy F.
Liska is megjegyzi, itt a vállalkozó a magántulajdonos és a bérlő sajátos keve -
rékéből állt össze. Magántulajdonos, mivel gyakorlatilag a birtoklás monopó -
liu mának kivételével minden tulajdonosi joga megvan (sőt, ugyan el kell adnia
a vállalkozását, amennyiben magasabb licit érkezik és ő ezt nem fogadja el, de
őt illeti meg a vételár, melyet ő határoz meg), és bérlő, mivel használati díjat
kell fizetnie.

A „használati díjnak” arányosnak kellett volna lennie a vállalkozás értéké -
vel (azaz magasabb értékű vállalkozásnak több használati díjat kellett volna
fizetnie, alacsonyabb érték esetén természetesen alacsonyabb lett volna a hasz-
nálati díj is), és amely logikájában nem különbözik a vagyonadótól, a speciali-
tá sát azonban az adta, hogy ezt a következő generáció részére kellett volna
félrerakni, azonban maga az adózó ezt élete során felhasználhatta volna.44

Liska szerint a szocialista vállalkozó esetében az elsődleges vállalkozói alap
lett volna a vállalkozó saját embervagyona, amely két részből tevődött össze: a
„társadalmi örökségből” és az élet során megszerzett „erkölcsi tőkéből”.45

A „társadalmi örökség” az alábbiakban ragadható meg.46 Minden állampol -
gár – a családi örökségén túlmenően – bírt volna egy ún. „társadalmi örökség -
gel” is. Ez utóbbit a születésekor mindenkinek a rendelkezésére bocsátják, és
ebből kell fedeznie többek között a képzését, neveltetését, egészségügyi ellátá-
sát, ez képezi a tanulmányok befejezését követően a kiindulási alapot is, va -
lamint a nyugdíj forrását is. Legjobban egy fenntartásos takarékbetétkönyv -
höz lehetne hasonlítani, amelynek egy részét szabadon fel lehet használni,
azon ban a kamatainak egy részét tőkésíteni kell. Ezen összegnek van egy
meg határozott része, amely a kockáztatható hányad, amely meghatározza azt
pl., hogy mekkora a kamatok tőkésítési kötelezettsége, mekkora is a szabadon
felhasználható rész. Az alapgondolat az volt, hogy a támogatott vagy akár in -
gyenes szolgáltatásokat igénybe vevők, és azokkal adott esetben elégedetlen
emberek megjelenjenek a piacon, mint vásárlók, és a rendszer az ő részükre
piacképes szolgáltatásokat teremtsen, az intézményeket piacképes szolgálta -

43 Bársony: i. m. 55–58. o., illetve F. Liska: i. m. 945. o.
44 F. Liska: i. m. 945-946. o. 
45 Bársony: i. m. 59. o. 
46 Bársony: i. m. 59–61. o., illetve F. Liska: i. m. 943–944. o. alapján.
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tások kínálatára ösztönözze. A lebonyolítását egy bankrendszerre47 bízta vol -
na Liska, amely az állami bürokráciát váltotta volna fel. Ez lett volna az alap-
ja annak is, hogy az állampolgárok a bérlakáspiacon fizetőképes vásárlóként
jelenjenek meg. 

Az „erkölcsi tőke” – mint az embervagyon másik része – a sikeres vállalko -
zások következményeként jön volna létre, a „tervpiaci érték” valamint a „ki -
kiáltási ár”, illetve a korábbi „tervpiaci érték” és a rálicitálással létrejött „terv -
piaci érték” különbözeteként állt volna elő, amely bizonyos időtartam alatt
lekötve maradt volna.48

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ebből mi lett volna a társadalom illetve az
állam haszna? A társadalom haszna abban állhatott volna, hogy nőtt volna a
teljesítőképesség, fellendült volna a gazdaság, az állam pedig az eddigit meg -
haladó bevételre számíthatott volna a vállalkozások működéséből adódóan.49

Liska Tibor munkásságában, nézeteiben felfedezhetünk több olyan gondo -
lati magvat, elképzelést, melyek csak sokkal később, gyakorlatilag a rendszer -
váltást követően váltak társadalmunk alapértékévé. 

Az első ilyen gondolat a magántulajdon szabadsága. Igaz, hogy nála a „ma -
gántulajdon” kifejezés nem jelenik meg ugyan, de ha megszemléljük köze -
lebbről a „személyes társadalmi tulajdon” illetve a „vállalkozók tervpiaca” fo -
galmát, ill. tartalmi elemeit, akkor – a már korábban említettekből is kitűnően
– azt látjuk, hogy ezen elemek gyakorlatilag a tulajdonjog kiteljesítését vetí -
tették előre. Tette mindezt egy olyan korszakban amelyben „…idegen, éppen
ezért megszüntetendő – kizsákmányoló, az embernek emberek feletti uralmat
biztosító – tulajdonformának minősült mindenek előtt a magántulajdon, még -
pe dig mind egyéni, mind társas alakzatiban.”50

A másik gondolat, amely megjelenik, a vállalkozás szabadsága. Fel is róják,
rótták Liskának, hogy gyakorlatilag minden emberről feltételezte, hogy vállal -
kozni kíván, azt nem vette figyelembe, hogy vannak, létezhetnek olyan állam -
polgárok, akik részt kívánnak venni ugyan a sorsuk alakításában, de nem vál -
lalkozóként. Az viszont elvitathatatlan érdeme Liska Tibornak, hogy az állam -
szocializmus időszakában elsősorban gondolati, elméleti – kis mértékben gya -
korlati – szinten rehabilitálta a vállalkozás gondolatát.51

Összefoglalva – F. Liska Tibort követve52 – Liska Tibor fentebb vázolt mo -
dellje négy kiinduló tézis illetve cél köré fűzhető fel. 

47 Ezen bankrendszernek (pénzintézetnek) a következő funkciókat szánta Liska: a társadalmi tu -
lajdon „gondnoki teendői”, a „tervpiaci értékek” és azok változásaink nyilvántartása, vállalko -
zásokkal kapcsolatos jövedelemelosztás lebonyolítása, „társadalmi örökségek” kezelés és nyil-
ván tartása, vállalkozóknak hitelnyújtási tevékenység, társadalom megtakarításainak a be gyűj -
té se valamint kamatpolitika folytatása hitelpiai úton – Bársony: i. m. 72-73. o. 

48 Bársony: i. m. 61. o. 
49 Bársony: i. m. 71. o. 
50 Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog – A dologi jog vázlata. Eötvös József Könyvkiadó,

Budapest, 1999. 288. o. 
51 A gyakorlati megvalósításról lásd részletesen Síklaky Istvánnak a Szentesi modellről szóló

tanulmányát – Síklaky István: A Szentesi modell. In: Koncepció és kritika Vita Liska Tibor
„szocialista vállalkozási szektor” javaslatáról (szerk. Síklaky István). Magvető, Budapest, 1985.
187–224. o.

52 F. Liska: i. m. 941–942. o.
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Az első: mindenre található piaci megoldás. Ezt sem bizonyítani, sem cáfolni
nem lehet, és nem jelent mást, mint a társadalmi nyilvánosság előtt megjelenő
kölcsönös megegyezésen alapuló együttműködést.

A második: mindenki költse a saját pénzét, mert az emberek csak ekkor vi -
selkednek többé-kevésbé racionálisan, leginkább körültekintően.

A harmadik: mindenki azért fizessen, amit igénybe vesz, igénybe vett, mert
gyakorlatilag minden átalánydíj magában hordozza a pazarlást.

A negyedik: a termelőeszközökért folyó nyílt verseny. A társadalom számára
az a kedvező, ha a termelőeszközök hatékonyan működnek. A verseny pedig
pontosan azt hivatott biztosítani, hogy kiderüljön, hogy az adott termelőesz -
közből ki tudja a legtöbbet kihozni.

„A Liska-modell olyan társadalmi-gazdasági felépítményt céloz meg, amely
kizárólag … piaci megoldások alapján működik, azaz ahol minden tranzakció
a kölcsönös megegyezésen alapul. Emellett a társadalom minden tagjának biz -
tosítani kívánja a vállalkozás jogát és lehetőségét, mégpedig úgy, hogy az mű -
ködtethesse a nemzeti vagyon egyes részeit, aki a leghatékonyabban teszi és
csak addig, amíg ő csinálja a legjobban (leghatékonyabban).”53
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53 F. Liska: i. m. 942. o.

357



A KKV szektor differenciált munkajogi
szabályozásának kérdései,

különös tekintettel az Alkotmánybíróság
41/2009. (III. 27.) AB határozatára

MARENCSÁK ZSOLT
(Ph.D. hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)

A munkajog világa jelenleg forrong, melynek oka a rendszerváltoztatás ide -
jén elfogadott munkajogi kódex változtatása iránti igény. Az 1992-ben hatály -
ba lépett Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: Mt.)1 meg kellett felelni
az új demokratikus rendszer jogállami törekvéseinek és a szociális piacgazda -
ság által megkívánt foglalkoztatáspolitikának. Vagyis a vállalkozás szabadsá-
gán túl a munkavállalók egzisztenciális biztonságának feltételeit is garantál -
nia kellett. A gazdasági környezet folyamatosan változott/változik – a jelenlegi
globális gazdasági válságtól eltekintve is –, így ezt a jognak is követnie kell. A
globalizáció és a terciarizáció jelenlegi formája átalakította az általunk ismert
világot, de az időközben elfogadott Mt. módosítások természetszerűleg, nem vol -
tak sem átfogó, sem koherens jellegűek, csupán a szükséges minimális ér dekki -
egyenlítést szolgálták a munkáltatók és a munkavállalók között, ennek okán ér -
demi változást sem eredményeztek, így a szabályozás megmerevedett.2 Ezt a ké -
pet tovább rontja, hogy az EU-csatlakozásból eredő jogharmonizációs, és néhány
AB-határozatból következő módosítás mellett leginkább eseti jelle gű változások
történtek. Ez utóbbinál érhető leginkább tetten a munkajog át politizált jellege,
mely gyakorta mellőzi a szakszerűséget, és a média kihasz nálásával, a politika
egyes szereplői társadalmi támogatottságuk növelésére használnak. Mindezen
körülmények tovább csökkentik a reális lehetőségét an nak, hogy a kormányzat
kizárólag a kor- és a szabályozandó életviszonyok kö vetelményeinek megfelelően
vizsgálja felül a munkajog vagy bármely más jog terület szabályait.3

Egy esetleges új Mt. megalkotásánál figyelembe kell venni, hogy a foglalkoz -
tatást tekintve a KKV szektor4 átvette a vezető szerepet a hagyományos ter-
melő típusú nagyvállalatoktól. Ennek egyik oka a kiszervezéseknek (out  -
sourcing), és a vállalatszervezésben megjelent hálózatmodellek, a beszállítói
láncok (vertikális dezintegráció) kialakításának is betudható. Jelenleg a KKV
szektorba sorolható a vállalkozások 99,8%-a, mind a magyar, mind az EU–27
tagállamának vonatkozásában. Emellett a foglalkoztatásból a részesedése ma -
gyar viszonylatban 71,1%, míg az EU–27 esetén 67,4% ez az arány. Hozzá -
adott érték tekintetében hazánkban 51,9%, míg az EU–27 átlagában 57,9% a

1 1992. évi XXII. törvény.
2 Berke Gyula–Kiss György–Lőrincz György–Pál Lajos–Pethő Róbert–Horváth István: „Tézisek az

új Munka Törvénykönyve szabályozási koncepciójához” – Összefoglalás. In: Pécsi Munkajogi Köz -
lemények, 2009/3. sz. 148. o.

3 Berke Gyula–Horváth István: Munkajogi örökségünk. In: Pécsi Munkajogi Közlemények, 2009/1.
sz. 181. o.

4 Ehelyütt természetesen nem csak a kis- és középvállalkozásokat értem, hanem a mikrovállal -
kozásokat is.
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részesedésük.5 Mindemellett az is elmondható, hogy a gazdasági növekedés fő
tényezői, és az innováció forrásai, mely kiválóan szemlélteti a szektor jelen -
tőségét.

A munkajogi szabályozást a jelenlegi Mt. megalkotásakor – az akkori viszo-
nyoknak megfelelően – a nagyüzemi munkáltatókra és munkavállalókra alakí -
tották ki. A kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások foglalkozta -
tási igényei és képességei ettől eltérő szabályozási környezetet követelnek meg.
A nagyüzemi foglalkoztatásra kialakított szabályok jelentős része a KKV szek -
tor vonatkozásában alkalmazhatatlan. A kialakult helyzetre válaszolva a Pé -
csi Tudományegyetemen kidolgozott „Tézisek az új Munka Törvénykönyve
szabályozási koncepciójához” (továbbiakban: új Mt.-koncepció) a differenciált
munkajogi szabályozás lehetőségét javasolja, mely a munkáltatók mérete (mik  -
ro-, kis- és középvállalkozások kontra nagyvállalkozások), illetve gazda sá gi
ere je szerint eltérő szabályozást vezetne be.

A fentiek alapján logikusnak tűnik ez az elgondolás, hiszen az egyenlő bá -
násmód követelményét sérti, ha különbözőeket azonos módon kezelünk.

1. Az Alkotmánybíróság 41/2009. (III. 27.) AB határozata

Ebben a változást sürgető elméleti és gyakorlati vitában, „nagy hullámokat
verve” fogalmazódott meg az Alkotmánybíróság 41/2009. (III. 27.) AB határo -
zata. Ez a határozat többek között megállapította, hogy alkotmányellenes a
legfeljebb 10 főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély mun -
kál tató kártérítési felelősségére vonatkozó szabály, mely szerint a munkáltató
csak vétkessége esetén tartozik felelősséggel a munkavállalónak okozott ká -
rok tekintetében (Mt. 175. §), és ezért azt 2009. december 31. napjával meg -
sem misítette.

Főszabály szerint a munkáltatót objektív kárfelelősség terheli. Ennek meg -
fe lelően, az Mt. 174. §-a alapján a munkáltatót vétkességétől független kárfe -
lelősség terheli, melynek lényege, hogy a munkáltatónak a munkavállaló  mun-
kaviszonyával összefüggésben bekövetkezett bármilyen kárát köteles meg-
téríteni. Tehát a munkavállaló élete, egészsége, testi épsége; valamint a mun -
kahelyre bevitt ingóságai tekintetében bekövetkezett [Mt. 176. § (1) bekezdé -
se], illetve egyéb [az Mt. 177. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a 174–176.
§-on alapuló felelőssége alapján a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, do -
logi kárát, a sérelemmel, illetve ennek elhárításával összefüggésben felmerült
indokolt költségeit, a (2) bekezdés alapján pedig nem vagyoni kárát is] kár
vonatkozásában is felelős.

Az Alkotmánybírósághoz két alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Mt.
munkáltatói kárfelelősséget szabályozó rendelkezései alkotmányellenességé -
nek vizsgálata tárgyában.

Az egyik indítványozó álláspontja szerint alkotmányellenesek az Mt. 175.
§-ának (1) és (2) bekezdései, melyek alapján a legfeljebb tíz főfoglalkozású mun-
kavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató, a munkavállalónak oko -
zott kárért csak vétkessége esetén felel. Az indítványában kifejtett indokai alap-

5 SBA Fact Sheet HUNGARY 2009. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-ana -
lysis/performance-review/pdf/final/sba_fact_sheet_hungary_en.pdf (2011.01.26.).
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ján többek között azért vélte alkotmányellenesnek a fenti jogszabályhelyet, mert
nézete szerint az Mt. magánszemély munkáltatókra vonatkozó kárfelelősségi
szabálya – miközben a munkáltatókra nézve „pozitív diszkriminációt” jelent –
önkényesen, ésszerű indok nélkül hozza hátrányos helyzetbe a magánszemély
munkáltatóknál munkát vállalókat. Érvelése szerint, a pozitív diszkrimináció
eszköze nem lehet negatív diszkrimináció, mivel az alkotmányossági szem -
pont ból nem tolerálható. Ennek alátámasztásaként utal néhány korábbi AB
határozatra és különvéleményre.6

A másik indítványozó az Mt.-nek a munkáltató kártérítési felelősségére vo -
natkozó általános szabályok (Mt. 174. §) alkotmányellenességének megállapí -
tását és megsemmisítését kérte. Vagyis ő az objektív kárfelelősséget támadja
szemben a másik indítványozóval. Érvelése szerint a munkáltatók objektív kár -
térítési felelősségi szabályai hátrányos helyzetbe hozzák a nem magánsze -
mély munkáltatókat több szempontból is. Egyrészt a teljesen más felelősségi
szabályok alapján a munkáltatók felelősség alóli mentesülése eltérő, továbbá
az eltérő bizonyítási teher miatt is hátrányosabb helyzetbe kerülnek a bizo -
nyítási eljárásban az Mt. 175. §-ához (vétkesség alapú kárfelelősség) képest.
Az indítványozó véleménye szerint alkotmányosan nem indokolt, hogy miért
épp tíz főfoglalkoztatottban jelöli meg a munkáltató méretét a jogalkotó a spe -
ciális felelősségi szabályok megállapításakor, véleménye szerint „a jogalkotó
önkényes és indokolatlan módon hozza jóval hátrányosabb helyzetbe a 11 főt
foglalkoztató magánszemély munkáltatót”.

Másrészt a magánszemély és nem magánszemély munkáltatók közötti, az
Mt. 174. és 175. §-aiban tett megkülönböztetés azért is indokolatlan, mivel ér -
ve lése szerint „nincs számottevő különbség egy egyéni vállalkozó és egy betéti
társaság között a munkavállalónak okozott kár miatti felelősség szempontjá -
ból”. Az Mt. 174. §-a véleménye szerint különbséget tesz nemcsak a munkál -
tató által foglalkoztatottak száma, hanem a munkáltató szervezeti formája
alapján is, ennek folytán ellentétes az Alkotmány 9. § (1) bekezdésével, amely
alapján a piacgazdaság szereplőit azonos védelemben kell részesíteni. Ez ál -
láspontja szerint sérti az Alkotmány 9. § (2) bekezdését, mert a vállalkozások
között torzítja a versenyt.

A fenti két indítványt az AB a tárgyi összefüggésükre tekintettel egyesítette,
és egy eljárásban bírálta el.

Az AB beszerezte a szociális és munkaügyi miniszter véleményét, mely sze -
rint az Mt. 175. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem tekinthetők diszkri -
minatívnak; a jogalkotó a munkáltatók különböző csoportjaira nézve állapít
meg eltérő felelősségi szabályokat, így a jogalkotói különbségtétel ésszerű in -
do kokon alapul.

Tehát látható, hogy mindkét indítvány nem magát a konkrét rendelkezést
véli alkotmányellenesnek, hanem az „indokolatlan” különbségtételt. Olyan rend-
szertani alapkérdéseket feszeget, hogy alkotmányosnak tekinthető-e a külön -
böző munkáltatótípusokra különböző kárfelelősségi szabályok alkalmazása.
Továbbá a második indítványozó a vétkességi felelősségi szabály differenciált
alkalmazásának indokoltságát is megkérdőjelezi a legfeljebb 10 főfoglalko -

6 61/1997. (XI. 17.) AB határozatára, a 39/1999. (XII. 21.)  AB határozathoz fűzött Czúcz Ottó és
Kiss László különvéleményeiben foglaltakra, valamint Kilényi Géza 26/1993. (IV. 29.) AB hatá -
rozathoz fűzött különvéleményére.
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zású munkavállalót alkalmazó magánszemélyek esetén, vagyis szerinte in -
dokolatlan éppen 10 főnél meghatározni a munkavállalói limitet.

Mindez a kárfelelősségi problematikán túlmutatva egy esetleges differen -
ciált munkajogi szabályozás kérdéskörének indokoltságát is felveti, vagyis a
munkáltató sajátosságai, vagyoni helyzetbeli adottságai alapján lehet-e, és ha
igen, akkor milyen szempontok és elvek mentén kerülhet sor alkotmányos a
megkülönböztetésre.7

A munkavállalók védelmének kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy a mun -
kavállaló a munkahelyi baleset során olyan sérelmeket szenvedhet, amelyek
visszafordíthatatlanok, illetőleg a munkaképesség csökkenéséhez, megrokka -
náshoz, nem ritka esetben akár a munkavállaló halálához is vezethetnek.8 A
munkáltató kárfelelőssége a munkavállalók védelmét szolgáló jogintézmény,
melynek mind fontossága, mind gyakorisága miatt kiemelkedő eleme a mun -
kavédelmi kötelességek megsértéséből eredő, a munkavállalókat ért károk meg -
térítése.

Tehát az AB szemléleti kiindulópontja a munkavállaló életében, egészségé -
ben, testi épségében bekövetkező sérelmek, illetve az így keletkezett károk
megtérítése volt, pedig a munkavállalói kártérítési igényeknek csak egy része
kapcsolódik az említett tényállásokhoz. De azt is meg kell jegyezni, hogy a
bírói gyakorlat meghatározó részét teszi ki.9

A kétféle kárfelelősségi alakzat között a lényeges különbség a bizonyítási te -
her alakulása és a felelősség alóli mentesülés feltételeiben van. A kárfelelős -
ségnek a munkajogban is lényegi eleme a jogellenes magatartás, a kár és a
kettő közötti okozati összefüggés. A felelősség megállapításánál pedig különös
jelentőségű kérdés, hogy az egyes felelősséget megalapozó tényeket kinek kell
bizonyítania. Mindkét munkáltatói kárfelelősségi alakzatnál az Mt. 174. § (4)
bekezdése alapján a munkavállalót terheli annak bizonyítása, hogy a kár mun-
kaviszonyával összefüggésben érte; a kárt és annak mértékét, valamint a mun -
kaviszonnyal való összefüggését is neki kell bizonyítania. Vitatott esetben azt
is a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy őt egyáltalán munkaviszonyban
foglalkoztatták.

Az Mt. 102. §-ának (2) bekezdése kifejezetten is előírja, hogy a munkáltató kö-
teles – az erre vonatkozó szabályok megtartásával – az egészséges és bizton -
ságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A szabályozás egyben a munkavál -
lalók számára megkönnyíti, egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a munkaviszony -
nyal összefüggésben történt balesetből és megbetegedésből származó károk
megtérülését. Az Mt. 174. § (2) bekezdése szerinti objektív felelősség alóli
mentesülés alapjául szolgáló körülményeket viszont a munkáltatónak kell
bizonyítania. Eszerint a munkáltató csak akkor mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső és egyben elháríthatatlan
ok, vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, ezért siker -
telensége esetén a kárfelelősség a munkáltatót terheli. Így ha a munkáltató
csak e feltételek egyikét tudja bizonyítani – például, hogy a kár oka működési

7 Berke Gyula: Az Alkotmánybíróság határozata a munkáltató kártérítési felelősségéről. In: Pécsi
Munkajogi Közlemények, 2009/2. sz. 129. o.

8 Az OMMF statisztikáiból kimutatható, hogy a munkahelyi balesetek (éves szinten 20 000 körüli)
mintegy 1%-a súlyosnak tekinthető, és ebből majdnem fele halálos kimenetelű. forrás: http:/
/www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=223 (2010.12.30.)

9 Berke: i. m. 129. o.
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körén kívül esett, de azt nem, hogy az objektíve elháríthatatlan volt, illetve
fordítva – a kárfelelősség alól nem mentesülhet.

A magánszemély munkáltató vétkessége megállapítható, ha a kár a munka -
vállalót a munkaviszonyával összefüggésben érte és az közvetlenül a mun -
káltató kötelezettségszegésére vezethető vissza. A magánszemély munkáltató
vétkességen alapuló kárfelelőssége esetén a munkáltatónak kell bizonyítania,
hogy magánszemély munkáltatónak minősül (különben kárfelelőssége objek -
tív alapú). A munkavállalónak kell bizonyítania a munkaviszony fennállását,
a károsodás tényét, a károsodás és a munkaviszony közötti okozati összefüg -
gést. A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás
bekövetkeztében vétkesség nem terheli. Ennél a kárfelelősségi alakzatnál is
lehetőség van a kármegosztásra, ha a kár bekövetkeztében a munkavállaló
vétkes közrehatása is szerepet játszott – de az általános szabályok szerint a
munkavállaló vétkességét a munkáltatónak kell bizonyítania.

Az egyik indítványozó szerint a magánmunkáltató vétkességi alapú kárfele -
lőssége sérti az Alkotmány 70/A. §-át, mert a kifogásolt szabályozás ésszerű
indok nélkül tesz különbséget a különböző jogállású munkáltatóknál munkát
vállalók között. A másik indítványozó ezzel ellentétesen, az objektív munkál -
ta tói kárfelelősségről állítja ugyanezt. Érvelése szerint nincs alkotmányos
indoka a szigorúbb felelősségi alakzatnak. Nem alapul ésszerű indokokon,
hogy az enyhébb kárfelelősségi szabályokat a jogalkotó tíz fő főfoglalkozta -
tásában, és csak a magánszemély munkáltatókra nézve állapította meg. En -
nek megfelelően mindkét indítványnál az eldöntendő alkotmányjogi kérdés
az, hogy a fentiekben ismertetett megkülönböztetés ellentétes-e az Alkotmány
70/A. §-ával.

Az AB korábban már  több határozatban értelmezte  az Alkotmány  70/A.
§-ában foglalt tilalom alkotmányos tartalmát, az emberi méltósághoz való jog -
gal szoros összefüggésben. Megállapította, hogy „a jognak mindenkit egyenlő -
ként” kell kezelnie. Rámutatott arra is, hogy „az alapjognak nem minősülő
egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés vagy
más korlátozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha a sérelem
összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron az emberi méltóság álta -
lános személyiségi jogával és a megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak
nincs tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes”. Nem
minden személyek közötti jogi megkülönböztetés minősül az Alkotmánybíró -
ság gyakorlata alapján alkotmányellenesnek. A megkülönböztetés alkotmá -
nyos sága csakis a mindenkori szabályozás tárgyi és alanyi összefüggéseiben
vizsgálható. Nem minősül megengedhetetlen megkülönböztetésnek, ha a jogi
szabályozás eltérő jogi helyzetben lévő, eltérő szabályozási körbe tartozó jog  -
alanyi körre vonatkozóan állapít meg eltérő rendelkezéseket. Ennek megfe -
lelően alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehasonlítható jogosultak
vagy kötelezettek között vethető fel.

Mindkét indítvány – egymáshoz képest fordított szemszögből – a munkál tató
objektív és vétkességi kárfelelőssége közötti különbséget tartja alkotmány elle -
nesnek. Egyik indítvány sem önmagában tartja alkotmányellenesnek a sza bá -
lyozást, hanem a két csoport megkülönböztetését tekinti alkotmányelle nesnek.
Az indítványozók szerint a kétféle kárfelelősségi szabály – a főszabály és a ki -
vétel – a köztük lévő, szerintük önkényes különbségtétel miatt alkot mányelle -
nes. Azt állítják, hogy a megkülönböztetésnek nincs alkotmányos indoka.
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Minden kárfelelősségi szabály a lehetséges károkozó és károsult viszonyát
szabályozza; ezért a károkozók között tett különbségtétel ugyanúgy a lehet -
séges károsultak közötti különbségtétel is. Esetünkben a munkaviszonnyal
kapcsolatban a munkavállalót ért kárért való felelősség feltételei közötti kü -
lönbség egyszerre a lehetséges károsultak és károkozók közötti különbségtétel
is. A vizsgált szabályozás szerint megtörténhet, hogy a kárért az egyik mun -
kál tató köteles, a munkavállaló pedig jogosult a kártérítésre – míg ugyanilyen
károkozásért egy másik munkáltató nem köteles, a munkavállaló pedig nem
jogosult a kár megtérítésére. Ezért az AB a munkáltatói kárfelelősségi szabá -
lyok alkotmányossága szempontjából a munkáltatók és a munkavállalók hely -
zetének különbségét egy megkülönböztetés két oldalának tekintette és együtt
vizsgálta.

A döntéshez először arról kellett állást foglalni, hogy összehasonlíthatóak-e
az Mt. 174. §-ában említett munkáltatók azokkal a magánszemély munkálta -
tókkal, akik (az Mt. 175. § szerint) legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót
alkalmaznak.

Az Mt. indokolása szerint mindkét szabály célja a munkáltatók ösztönzése a
munkavállalók egészségét, testi épségét és egyéb vagyoni érdekeit védő mun -
kavédelmi szabályok betartására. A munkáltató ez irányú kötelezettségeit a
munkavédelmi szabályok rögzítik, és ebben az értelemben felfoghatjuk a mun -
káltató kárfelelősség-rendszerét, mint a munkavédelmi szabályok megszegé -
sé nek egyfajta szankciója.10 Ez a fajta szigorú kárfelelősség a munkáltatónak
a munkavállalói irányába fennálló „fürsorge” kötelezettségével áll kapcsolat -
ban.11 A kártérítési, kárfelelősségi szabályok általában is a károsult jogainak
védelmét szolgálják. Ebből a szempontból nem a károkozó, hanem a lehetséges
károsultak – esetünkben a munkavállalók – csoportja a döntő. Mindezek alap -
ján az AB álláspontja szerint az Mt. 174. és 175. §-aiban megjelölt munkáltatói
kör ebből a szempontból azonos. A munkavállalónak (a kár bekövetkezte szem-
pontjából) mindegy ugyanis, hogy a munkahelyén ért kárt „magán(személy) -
munkáltató” avagy egyéb munkáltató okozta.

Ezután az AB vizsgálta, hogy van-e ésszerű indoka az indítványozó által tá -
madott munkáltatói kárfelelősségi szabályok közötti különbségtételnek.

Mind az Mt. indokolása, mind a miniszteri észrevétel kiemeli, hogy a jogal -
kotó ezen „kisegzisztenciájú” munkáltatókra nem kívánt szigorúbb következ -
mé nyeket hárítani, mivel e munkáltatók erőforrásai igen korlátozottak. Ezen
„kisegzisztencia” munkáltatók objektív alapú kárfelelőssége esetén – a minisz -
ter véleménye szerint – a munkáltató kártérítési kötelezettsége elvonná a mű -
ködéséhez szükséges erőforrásokat, illetve megszüntetné működésük gazda -
sá gi alapját. A jogalkotó a kedvezőbb kárfelelősségi szabályok alkalmazását
két feltétel egyidejű fennállásához köti: csak magánszemély munkáltató ese -
tében, és csak akkor alkalmazható a kivételszabály, amennyiben az legfeljebb
tíz főfoglalkozású munkavállalót alkalmaz.

Az AB álláspontja szerint azonban nincs ésszerű indoka, hogy a vétkességi
alapú kárfelelősségi szabály miért épp erre a munkáltatói körre alkalmazan -
10 Kun Attila: A „halál” egyes munkajogi vonatkozású kérdéseiről – különös tekintettel a munkálta -

tó kárfelelősségre. In: Jog és állam 6. A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás (szerk. Kosza
Yvett). KRE–ÁJK, Budapest, 2005. 90. o.

11 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex,
Budapest, 2006. 395. o.
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dó. Az AB szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése alapján a jogalanyok
egyenlő kezelése a jogrendszer egészére kiterjedő követelmény, továbbá a pol -
gári jogi, magánjogi jogalanyok közötti megkülönböztetés – alkotmányos in -
dok hiányában – ugyancsak alkotmányellenes. Az AB álláspontja szerint a
mun káltató magánszemély mivolta nem azonos a „kisegzisztenciá”-val, illetve
a gazdasági társasági formákban (pl.: közkereseti társaság, betéti társaság)
működő munkáltató erőforrásai is lehetnek erősen korlátozottak. A jogalkotó
maximum tíz főfoglalkoztatott alkalmazásához köti a magánszemély munkál -
tatóra nézve kedvezőbb felelősségi szabályok alkalmazását. Nincs azonban in -
doka, miért épp ehhez a főfoglalkoztatotti létszámhoz köti a vétkességi kárfe -
le lősség szabályának alkalmazását.

Az AB kifejtette, hogy a kártérítéshez való jog nem alapjog. Hangsúlyozta
továbbá, hogy az Alkotmány 13. §-a szerinti alkotmányos alapjogi tulajdon -
védelem viszont mindenki, vagyis a károsult és a károkozó tulajdonára is vo -
natkozik. A jognak tehát egy olyan kárelosztási (kártelepítési) mechanizmust
kell működtetnie, amelyben nemcsak a károsult, hanem a károkozó alkotmá -
nyos tulajdonvédelme is igazolható.

Jelen esetben az alkotmányossági problémát egyrészt a munkáltatói oldalról az
okozta, hogy a munkáltatók meghatározott két csoportjára eltérő felelőssé gi sza -
bályok vonatkoznak, továbbá ennek folytán a munkaviszonnyal össze függésben a
munkáltatók által okozott károk megtérítése szempontjából a ki fo gásolt szabá -
lyozás a munkavállalók azonos csoportjára nézve nem a tulaj donhoz való jog,
hanem alapjognak nem minősülő egyéb jog tekintetében tesz különbséget.

Ezt követően az AB azt vizsgálta, hogy a munkáltatók közötti eltérő felelős -
ségi szabályozásnak van-e alkotmányos indoka. Az AB szerint – nem vitatva,
hogy a (teljes) foglalkoztatotti létszám egy bizonyos szempontból mutatja egy
munkáltató gazdasági erejét – önmagában ez alapján a munkáltató gazdasági
helyzete, teljesítőképessége, pénzügyi helyzete nem ítélhető meg. Ugyanígy
nem függ a munkáltató cégformájától fizető-, illetve teljesítőképessége.

Mindezek alapján az AB megállapította, hogy nincs ésszerű alkotmányos
indoka a munkáltatói felelősségi alakzatok közötti, a cégformán és a 10 fő
főfoglalkoztatotti létszámon alapuló különbségtételnek.

Az AB ezt követően azt is vizsgálta, hogy az Mt. 175. §-a szerinti munkáltató
vétkességi kárfelelősségi szabályai hátrányosan különböztetik-e meg a többi
munkavállalótól a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató
magánszemély alkalmazásában álló munkavállalókat.

Az Alkotmány 70/A. §-ából eredő általános jogegyenlőségi követelménye ar -
ra vonatkozik, hogy az állam, mint közhatalom a jogok és kötelezettségek el -
osztása során köteles egyenlő méltóságú személyként kezelni a jogalanyokat,
a jogalkotás során a jogalkotónak mindegyikük szempontjait azonos körülte -
kin téssel, elfogulatlansággal és méltányossággal kell értékelnie.

Az AB álláspontja szerint az Mt. 174. §-ával és 175. §-ával érintett mun -
kavállalók – miután valamennyiüket munkaviszonyukkal összefüggésben érte
kár – azonos helyzetben vannak. Az két különböző kárfelelősségi forma vi -
szont a munkavállalók között tesz különbséget. A munkáltatói felelősségi sza -
bályok alapján az őket a munkaviszonyukkal összefüggésben ért káruk és azok
megtérítése szempontjából az egyébként a munkaviszonyaikból származó jo -
gaikat és kötelezettségeiket tekintve nem különböző munkavállalók nincse -
nek azonos helyzetben.
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Szükséges kiemelni a munkajog alapvető elkülönítő elvét: a partnerek jo -
gilag egyenlőtlen pozícióját. A munkaviszony egyik fő jellemzője a függő, il -
letve az önállótlan munka, az ebből adódó alá-fölérendeltség, a munkáltató
folyamatos utasítási, továbbá az utasítás végrehajtására nézve teljes körű el -
lenőrzési joga.

Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a munkáltatók vétkesség
alapú felelőssége (Mt. 175. §) az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközése
miatt alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.

Összefoglalva, a KKV-szektor részéről igény van arra, hogy a munkajogi sza -
bályok kialakításánál és módosításánál vegyék figyelembe az egyes munkál -
tatók gazdaságilag és szervezetileg „gyengébb” helyzetét, melynek eszközét
sokan egy differenciált munkajogi regulációban látják. Egy ilyen jellegű sza -
bá lyozás során a munkavállalókat megillető munkajogi védelem csökkenté -
sével érnék el a munkáltatói kör terheinek mérséklését, valamint a munka -
viszon nyal kapcsolatos gazdasági kockázatok racionalizálását. Az elemzett
AB hatá rozat fényében kérdésessé válik minden hasonló jellegű kezdemé-
nyezés. Az AB nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kisegzisztenciájú mun -
káltatók esetén – támogató jelleggel – a differenciált szabályozás működjön,
azonban ez nem sértheti a munkavállalók egyenlő méltósághoz való jogát. El -
térő szabá lyozás esetén továbbá különösen alaposan vizsgálandó a szabályo -
zás ésszerű indoka, mivel az szükségképpen a munkaviszony eltérő alakítását
eredmé nyezi, mely természetszerűleg a munkavállaló helyzetét is érinti. To -
vábbá az is egyértelmű, hogy a munkáltatói jogállás és a foglalkoztatotti lét -
szám, ön magában nem elégséges indok az eltérő szabályozásra. A differenciált
szabá lyozás alapjául a munkáltató adottságai önmagában nem jelentenek elég-
séges indokot, az csak a munkavégzés sajátosságaira tekintettel lehetséges,
mint például egyes atipikus munkaviszonyok esetén.12

2. Zárszó

A fentiek alapján kétséges számomra az, hogy az új Mt.-koncepció differen -
ciált szabályozásra vonatkozó része sikeresen megvalósítható lenne. Nehezen
tudok elképzelni olyan differenciált jellegű szabályozást, mely a munkavál -
lalók tekintetében nem érinti az egyenlő bánásmód követelményét, hiszen a
munkajog elsősorban a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyt hi -
vatott szabályozni, és meglehetősen csekély azon rendelkezések száma, mely
egy esetleges differenciált szabályozás esetén nem sértené a munkavállalók
egyenlő méltósághoz való jogát.

Továbbá az ILO vonatkozó, 189. számú ajánlása is elutasítja a munkahely -
te remtés érdekében a munkajogi szabályok differenciált alkalmazását, mert
ezzel a KKV-szektor esetén tapasztalt, a foglalkoztatás minőségében meglévő
deficites állapot tovább romlana.13

Mindemellett Kun Attila is a differenciált szabályozás veszélyeire figyelmez -
tetett.14 Reflektálva a KKV-szektor problémáira, utalt arra a szomorú tényre,
12 Berke: i. m. 137. o.
13 ILO 189. számú Ajánlás (1998) 6. cikk (b) pont
14 Kun Attila: A munkáltató ,méretének’ relevanciája a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III.

27.) AB Határozat fényében – „A KKV problematika”. (Kézirat.)
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hogy a legtöbb munkajogi jogsértésre a kismunkáltatóknál kerül sor, melynek
következtében itt követik el a legtöbb munkavédelmi szabálysértést, ezért a
munkahelyi balesetek száma is jellemzően a szektoron belül a legmagasabb.
Emel  lett a „fekete” foglalkoztatás, vagyis az illegális munkavégzés is rájuk jel -
lem ző, mely a „szürke/feketegazdaság” forrása. Az ilyen jellegű tevékenység
ter mé szetszerűleg magával hozza a munkajogi szabályok kikényszeríthetősé -
gé nek nehézségeit, vagy egyenesen lehetetlen voltát, már csak azon oknál fog -
va is, hogy az illetékes hatóságok számára gyakran „láthatatlanok” informális
jellegük folytán. Részben a túlélésért folytatott küzdelem kényszeríti őket er -
re, de szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy gyakran nem csak a képesség,
hanem a készség is messzemenőkig hiányzik a vállalkozások részéről a hatá -
lyos szabályok betartására.

A fentieken túl is, az is elmondható, hogy a bérek e szektorban alacsonyab -
bak, mely jellemzően hosszabb munkaidővel párosul.15 Továbbá azt se feled -
jük, hogy a kollektív munkajog jelentősége is minimális a KKV szektor esetén,
így a munkavállalók még kevéssé védettek.

Ilyen körülmények között felelőtlenség egyszerű deregulációt javasolni, akár
általános jelleggel, akár differenciált szabályozás formájában, pusztán a gaz -
dasági növekedés serkentése végett. Ez a folyamat egy gazdasági növekedés
által generált csapdahelyzetet teremthet azáltal, hogy a verseny hatására az
egyes szereplők mind „alacsonyabbra teszik a lécet” a munkajogi szabályozá -
sokat illetően, mely egy negatív spirált indíthat el a munkavállalók helyzeté -
ben. Emellett az ilyen jellegű dereguláció nem hozza meg a kellő hatást, mivel
a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés legfőbb gátja, nem a munka -
vállalókat megillető jogokban keresendőek, sokkal inkább adózási, közigazga -
tási szabályozással vannak összefüggésben.16

Persze tény, ha rövid távon tervezünk és gondolkodunk, akkor a munkavál -
lalók védelmi szintjének csökkentése hozhat pozitív hatásokat a munkahely -
teremtés és versenyképesség növelése szempontjából. Hosszabb távon viszont
elhanyagolható ez az előny, sőt a tisztességes munkafeltételek megteremtése
és a foglalkoztatás minőségének javítása elősegíti a termelékenységet és an -
nak fenntartható voltát, mely az adott vállalkozás versenyképességét növel -
heti. Persze ez csak hosszabb távon jelentkező járulékos nyereség.17

A differenciált szabályozás (differenciált dereguláció) emellett még egyfajta
„rossz üzenetet” is hordoz, mely gyorsan eredményezhet a nagyvállalkozások
részéről negatív választ, mint például a kreatív feldarabolása az adott vállal -
ko zásnak, hogy ezáltal kedvezőbb szabályok vonatkozzanak rájuk. Mindez
tovább rombolhatja az amúgy is komoly kihívásokkal küzdő jogkövetési kul -
túrát hazánkban. Természetesen nemcsak a magyar viszonyokra jellemző az a
mentalitás, hogy csak a feltétlen szükséges minimumot teljesítik a vállalkozá -
sok (vagy azt sem), sőt, ha a szabályozás hézagos, az adott kiskapu kihasz -
15 Julio Faundez: A view on international labour standards, labour law and MSEs. ILO, Geneva,

2008. 16. o. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/documents/publication/wcms_
110485.pdf (2011.01.27.)

16 Colin Fenwick–John Howe–Shelley Marshall–Ingrid Landau: Labour and Labour-Related
Laws in Micro and Small Enterprises: Innovative Regulatory Approaches. ILO, 2007. 113. o.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/—-emp_ent/documents/public -
ation/wcms_093618.pdf (2011.01.26.).

17 Health and safety at work (The WISE Programme) Case of Philippines. ILO, 2002. http:/ -
/www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/la/gp/philippines.htm (2011.01.26.)
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nálását, vagy a szabály megkerülését teljesen helyénvalóként kezelik. Mond -
ván, amit a törvény nem tilt, azt szabad. Azt nem is említve, ha egy szabály -
nak nincs büntető jellegű szankciója, vagy szokásjog szerint a hatóságok elte -
kintenek az alkalmazásától, akkor az érintettek nem tekintik irányadónak.
Sokan elfelejtik, vagy nincsenek vele tisztában, hogy a jog, csak egy minimum
szintjét jelöli az elvárható magatartásnak, annak teljesítése még nem nevez -
hető példaértékű viselkedésmintának, annál többre van szükség. Erre vonat -
ko zóan Ayres és Braithwaite fogalmazta meg a szabályozási piramis elméle -
tét,18 mely kifejti, hogy minden esetben szükséges a szankció megléte, mely garan -
tálja a szabályozás kikényszeríthetőségét. A szankció alkalmazása ugyan ak -
kor nem kívánatos, az csak a legvégső lehetőség, ha egyéb kényszerítő intéz -
kedések nem vezetnek eredményre, mint például a tájékoztatás, vagy a figyel -
meztetés. Elsődlegesen az önkéntes jogkövetést kell célul kitűzni, mert a szük -
ségtelen szankció alkalmazása csak rontja a vállalkozások és a munkaügyi
hatóság közötti viszonyt. Ennek megfelelően a szankció alkalmazása előtt
szük séges egyéb eszközök alkalmazása, mely az önkéntes jogkövetést ösztön -
zik. Ehhez persze olyan szabályozásra van szükség, mely betartható az érin -
tet tek által, és szükség esetén a hatóság ki tudja kényszeríteni a jogkövetést.
A betarthatóság és a kikényszeríthetőség, persze messzemenőkig nem elégsé -
ges követelmény a szabályozással szemben. A munkajognak érzékenynek kell
lenni a munkáltatók és a munkavállalók igényeire, továbbá megoldást kell
nyújtania a felmerült problémákra.

Ezzel kapcsolatos probléma, hogy a KKV szektor szerepe a politikaformá -
lásban jelentéktelen a multinacionális vállalatokhoz képest, így a jogalkotás
során sem tudja igényeit érvényesíteni a gazdaságban, és a foglalkoztatásban
betöltött szerepe ellenére.19 Továbbá szükséges lenne a KKV-szektor munkál -
tatóinak és munkavállalóinak a rájuk vonatkozó szabályozás kialakításánál a
participáció biztosítása, hogy érdekeiket és céljaikat eredményesen tudják
érvényesíteni. Ez rendkívül nehéz feladat, viszont e nélkül nem képzelhető el
olyan szabályozás, mely célzottan a KKV problémáira és igényeire fókuszál.20

Mindenesetre a munkavállalók megfelelő védelmét, a tisztességes munkafel -
tételeket és a foglalkoztatás minőségének javítását továbbra is célként kell te -
kinteni, még ha bizonyos esetekben az új Mt. csökkentené is a munkavál -
lalókat megillető garanciákat. Egyes jogosultságok elvonása önmagában még
nem elvetendő gondolat, de véleményem szerint ennek egységesen, minden,
azonos helyzetben lévő munkavállalóra ki kell terjedni, hogy az egyenlő bá -
nás mód követelménye ne sérüljön. Továbbá a védelmi szint megnyirbálásánál
is ügyelni kell arra, hogy a jelenlegi szabályozás túlburjánzott vadhajtásait
nyessük csak meg, és ne kényszerítsük teljes mértékben kiszolgáltatott hely -
zetbe a munkavállalókat.

18 L. még bővebben: Ian Ayres–John Braithwaite: Responsive Regulation: Transcending the De -
regulation Debat. Oxford University Press, New York, 1992. Továbbá l.: Bridget Hutter: Com -
pliance: Regulation and Environment. Clarendon Press, Oxford, 1997. 

19 KUN ATTILA: A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE CSR-
alapú önszabályozás kontra (munka)jogi szabályozás. Ad Librum, Budapest, 2009. 23. o.

20 Resolution concerning decent work and the informal economy. ILO, 2002. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/—-asia/—-ro-bangkok/documents/meetingdocument/wcms_098314.pdf
(2011.01.26.)
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A kormánytisztviselői jogviszony jellemzői,
különös tekintettel 

a jogviszony megszűnésére
MÉLYPATAKI GÁBOR

Ph.D. hallgató
Miskolci Egyetem 

1. Bevezetés

Az tavalyi évben jelentős változások mentek végbe a közszolgálati jog sza -
bályozásában és rendszerében. A jogalkotó rohamléptekben alakította és ala -
kít ja át a saját maga igényelte formára a közszolgálati viszonyok jellemzőit. A
választott megoldások gyökeresen változtatták meg a közszolgálati jog rend -
szerét. A gyors szabályozási ütem azonban olyan rendelkezéseket és jogi meg -
ol dásokat eredményezett, melyek egy része nincs összhangban más jogszabá -
lyokkal, és némely esetben az Európai Unió közvetlenül hatályosuló jogforrá -
sai val sem.

Az egyik legjelentősebb változás a közszolgálati rendszer tovább differenciá -
lódása. A Ktv. és a Kjt. dualizmusát a Kormánytisztviselői törvény (továbbiak -
ban: Ktjv.) megjelenése írta felül. A korábbi felosztás ugyanis az állami, ön -
kormányzati alkalmazottak olyan jellegű megkülönböztetését foglalta magá -
ban, mint amilyen viszonyban az állam hatósági és szolgáltató funkciója áll.1
A differenciálódás a hatósági, vagyis köztisztviselői oldalon következett be.
Így a hatósági jogkörrel rendelkező köztisztviselőket aszerint különböztetjük
meg, hogy önkormányzati, vagy állami szinten dolgoznak-e.

Természetesen jelen munka keretei között a teljes szerkezetváltozás feldol -
gozása nem lehetséges. A tanulmányban ezért a fent említett változások közül
az új hivatalnoki rétegre vonatkozó jogviszony jellemzőit szeretném ismertet -
ni, és az ezzel bekövetkező változásokat a közszolgálat rendszerében. Jelen
dol gozat által megengedett keretek között a jogviszony általános munkajogi
vetületeit ismertetem, amelyből a szolgálati viszony megszűnésével kapcsola -
tos kérdéskört emelném ki. A jellemzők ismertetése nem teljes körűen, hanem
szinoptikus módon fog megtörténni. A választott téma azonban szükséges, hogy
még egy szűkítésen átessen, így elsősorban a „mezei” kormánytisztviselőkre
vonatkozó jellemzőket szeretném górcső alá venni.

2. A Ktjv. viszonya a Ktv.-hez. és az Mt.-hez

Ahhoz azonban, hogy a bevezetőben taglalt témakörökkel mélyebben tud -
junk foglalkozni szükséges, hogy a Ktjv.-t pozícionáljuk a munkajog koordiná -
tarendszerében. Ennek a vizsgálatnak az első lépése, hogy a Ktv.-hez való
viszonyát vizsgáljuk meg, és ezen a viszonyrendszeren keresztül az Mt.-hez
való viszonyát.

1 Horváth István: Párhuzamos közszolgálat- A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény együttes
magyarázata, SALDO, Budapest, 2009, 15. o.
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Elmondhatjuk, hogy a Ktjv. egy olyan törvény, mely önállóan nem állna meg,
hiszen az általa szabályozott szolgálati viszonyra meglehetősen kevés konkrét
szabályt tartalmaz. Rengeteg utalószabályt és kereszthivatkozást tartalmaz.
Az utalószabályok majdnem mindegyike a Ktv. valamely jogintézményét hívja
segítségül. Ezeknek a hivatkozásoknak a célja többes és meglátásom szerint
néhol következetlen. A Ktjv. ugyanis keveri az Mt. és Kjt., illetve az Mt. és a
Ktv. közötti hivatkozási rendszert. Míg a Kjt. azt mondja meg, hogy mit nem
lehet alkalmazni gazdasági munkajog szabályaiból, addig a Ktv. azt mondja
meg, hogy mit lehet.2 Az új közszolgálati jogszabály azonban vegyíti a két meg -
oldási módot, amely meglátásom szerint a jogszabály alkalmazhatóságát igen
megnehezíti a jogalkalmazó számára. Azonkívül a törvény szövegét is törede -
zetté teszi, és a sok visszautalás között nehéz megtalálni azokat  szabályokat,
amelyeket a törvény maga fektet le. Másrészt az a rendszer, hogy ilyen sok al -
kalommal felhívja a Ktv. szövegét a Ktjv., megkérdőjelezi a saját maga létének
szükségességét is. Ha a Ktv. szemszögéből nézzük, akkor a háttérjogszabály
szerepét tölti be, mely egy viszonyítási alap a kormánytisztviselőkre vonat -
kozó szabályok kialakításához.

A törvény elsősorban a Ktv.-hez való viszonyán keresztül kapcsolódik az Mt.-
hez. A „munkajogi szabályok”3 a kormánytisztviselők esetében csak annyiban
alkalmazhatóak, amennyiben a Ktv. megengedi egy adott rendelkezés érvé -
nye sülését, és a Ktjv. lehetővé teszi ennek a megengedő szabálynak a kor -
mánytisztviselőkre vonatkozó érvényesülését. Ezáltal egy sokkal kötöttebb szol -
gálati viszony képe rajzolódik ki, mint ami a köztisztviselők esetén kialakult.
Azonban a gazdasági munkajog és a kormánytisztviselői jogviszony közvetle -
neb bül is kapcsolódik egymáshoz. Az új szolgálati törvény az átmeneti rendel -
kezések között saját maga közvetlenül is engedélyezi néhány „munkajogi sza -
bály” alkalmazását.4

3. A jogviszony általános jellemzői

3.1. A Ktjv. szerkezete

Természetesen jelen tanulmány keretei között nem lehet cél a jogszabály fe -
jezetenkénti elemzése, épp ezért szeretném sajátosan megközelíteni a kérdést.
Véleményem szerint a jogszabály alapvetően négy szerkezeti egységből tevő -
dik össze. Az első egység5 a törvény hatályával kapcsolatos rendelkezések. A
második rész6 a „sima” kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályokat tartal -
mazza, a harmadik rész7 a magasabb vezetőkre és az államtitkárokra vonat -
kozó külön szabályokból, míg a negyedik egység8 az átmeneti, vegyes és záró -
rendelkezésekből áll. A dolgozat szempontjából az első két egység bír jelentő -
séggel, hiszen ezekben a részekben találhatóak olyan rendelkezések, melyek 
2 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka-és közszolgálati jog, Complex, Bu -

da pest, 2006, 44–45. o.
3 Az Mt. rendelkezéseit értem alatta.
4 Például: Ktjv. 59. § (1), vagy 60. §.
5 Ktjv.1–2. §.
6 Ktjv. 3–29. §.
7 Ktjv. 30–58. §.
8 Ktjv. 59–76. §.
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meghatározzák azokat a különbségeket, melyek a köztisztviselőktől megkü -
lön böz tetik az új hivatalnok réteget. Azonban azt is látni kell, hogy a kü -
lönbségek a két közszolgálati jogviszony között egyre csökkennek. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az indoklás nélküli felmentés lehetőségét
a köztisztviselők esetében is lehetővé tette a jogalkotó.9

3.2. A Ktjv. hatálya

Ahhoz, hogy a jogviszony jellemzőivel, akárcsak általánosságban foglalkozni
tudjunk szükséges behatárolni, hogy pontosan kikről is van szó. A hatály meg -
határozásánál a szakirodalomban a Ktv.-re használt felosztást vetítem a Ktjv.
rendelkezéseire. Elsőként a szervi hatályt kell megvizsgálni. A szervi hatály a
megkülönböztetés egyik alapja. A munkáltató személye határozza meg a fog -
lal koztatás típusát. A törvény szervi hatálya alá az ún. államigazgatási szer -
vek tartoznak. Az államigazgatási szerv egy gyűjtőnév, mely magában foglalja
a Miniszterelnökséget, a minisztériumokat, a kormányhivatalokat és központi
hivatalokat. Az elnevezésbe azonban beletartoznak még a kormányhivatalok
és a központi hivatalok területi, helyi szervei, illetve a megyei, fővárosi kor -
mányhivatal, a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás és
a katasztrófavédelem szervei. A felsorolásból is látszik, hogy a hatály tekin -
tetében a Ktv. majdhogynem teljesen kiürült. Azonban a törvény jelenlegi szer -
vi hatálya nem azonos a hatálybalépéskori szervi hatállyal. A rendelkezé -
seket, a törvény kihirdetését követően egy hónapon belül módosították. Ez jól
példázza a stabilitás hiányát, ami az egész szabályozást jellemezi. A rendel -
kezések első megfogalmazásakor a szervi hatály alá tartoztak a Kormány ál -
talános hatáskörű területi államigazgatási szervei, a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervek, illetve a törvény
eltérő rendelkezése hiányában a Nemzeti Hírközlési Hatóság is. A törvény sze -
mélyi hatálya mindazon kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre és
szakmai vezetőkre kiterjed, akik a fent felsorolt intézményekben végzik a
munkájukat.

A Ktjv. nem tartalmazza külön a kormánytisztviselő fogalmát, de ez alapve -
tően nem is szükséges, hisz feladatában és funkciójában nem különbözik a
köztisztviselőkétől. Az eltérés lényegében csak abban áll, hogy a közigazgatás
melyik szintjén dolgoznak. 

3.3. A jogviszony keletkezése

A jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával történik. A törvény indok -
lása, azonban ezt a momentumot egyoldalú állami aktusnak tekinti, melyben
a kormánytisztviselőnek csak annyi döntési jogosultsága van, hogy elfogadja-e
a kinevezést, vagy sem.10 Azonban azt is látnunk kell, hogy az egyoldalúság
mellett egy kétoldalú jogviszony-létesítés is jelentkezik.11 Annak a szabályo -

9 2010. évi. CLXXIV. tv. 
10 Ktjv. indoklása.
11 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka-  és közszolgálati jog. 295. o.
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zása, hogy ki tölthet be kormánytisztviselői pozíciót, kétszintű. Az alapfelté -
teleket a Ktv. 7. § (1) tartalmazza, melyhez a Ktjv. ír elő pluszfeltételeket. Ha
a feltételeket teljes egészében nézzük, kormánytisztviselő az a büntetlen elő -
életű cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú végzettséggel,
illetve angol, német, francia, vagy a feladatának ellátásához szükséges kö -
zépfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Fontos különbség a Ktv.-hez képest, hogy
tisztviselői pozíciót csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy láthat el.
A törvény azonban arról nem nyilatkozik egyértelműen, hogy ezeket a szabá -
lyo kat a kormányzati ügykezelők esetén lehetséges-e alkalmazni. Az ügykeze -
lőkre lényegében egy szakasz utal, mely lényegében a Ktv. egyes rendelkezé -
sei nek a felsorolása, melyeket az érintett körre alkalmazni kell. Alapvetően
így azt lehet elmondani, hogy a kormányzati ügykezelők és az ügykezelők
státusában jelentős eltérés nincs.

A kormánytisztviselők jogviszonya főszabályként határozatlan idejű és tel -
jes munkaidős szolgálati jogviszonyként jön létre. A köztisztviselőkhöz ha -
sonlóan azonban itt is lehetőség van határozott idejű kinevezésre, illetve más,
a napi munkaidő tekintetében atipikusnak minősülő jogviszony keletkezte -
tése.12 A határozott és a határozatlan idejű kinevezések között, minthogy a
Ktv. sem tesz érdemi különbségtételt, a Ktjv. sem alkalmaz ilyet. A határozott
és a határozatlan közötti különbség csupán akkor jelentkezik, ha a határozott
egy évnél rövidebb időtartamra szól. Ilyenkor nem kell alkalmazni az elő -
meneteli szabályokat.13

A kinevezésnek azonban vannak kötelező tartalmi elemei, melyeket minden -
féleképpen tartalmaznia kell. Ez alól egy kivétel van, a fent említett speciális
eset, mely az egy évnél rövidebb határozott idejű jogviszonyra vonatkozik.

A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a kormánytisztviselő besorolásá -
nak alapjául szolgáló besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot, illet -
ményét, annak a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási
szintjét, továbbá a munkakörét és meghatározott feladatkörét, a munkavég -
zés helyét, az előmenetelhez előírt kötelezettségeket. A kinevezési okmány a
kormány-tisztviselői jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet. A
kinevezéssel egyidejűleg a kormánytisztviselőt írásban tájékoztatni kell a mun-
kakörébe tartozó feladatokról.14 A kormánytisztviselőt a Ktv. besorolási sza -
bá lyai szerint kell besorolni, és az illetményét is e törvény alapján kell meg -
határozni.

3.4. Munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munkavégzés

A munkajogviszonyokban mindig központi kérdésként merül fel a munkaidő
és a szolgálatvállalót megillető pihenőidő, illetve szabadság. A közszolgálati
jogviszonyra vonatkozó törvények is részletesen foglalkoznak a kérdéskörrel,
melyben pontosan lefektették a jogalkotók a napi maximális munkaidő, a
minimum pihenőidő biztosítását. Ha szükséges, a rendkívüli munkavégzés
idejét és az érte járó díjazást is. Ezek a szabályok kógens jellegűek, melyektől

12 V. ö. Ktv. 11. § (2)–(3) és Ktjv. 5. § (1)–(2).
13 Horvát István: i. m. 108. o.
14 Ktjv. 5. § (3).
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eltérni általában nem lehet, vagy ha mégis, akkor csakis pozitív irányban.
Azonban a fenti kérdéskörök közszektorra vonatkozó szabályozása részleges,
ha a közszolgálatot, mint külön rendszert figyeljük. Részleges, mert a Ktjv. a
Kjt.-vel és a Ktv.-vel szemben csak a rendkívüli munkavégzésre vonatkozóan
tartalmaz egy rövid utalást, a többi kérdéssel nem foglalkozik. Ez azonban
nem is lenne olyan nagy probléma, ha a Ktv.-re vagy akár más olyan jogvi -
szonyra utalna vissza, ahol ezt a kérdést rendezték. A törvényben azonban
utaló szabály sem mondja meg, hogy akkor napi hány órában, milyen munka -
közi szünetekkel dolgoznak a kormánytisztviselők, illetve a napi munkaidejük
betöltését követően minimum mennyi pihenőidő jár nekik.15 Ezek tükrében a
Ktv. szabályai csak analógia útján alkalmazhatóak. A szabályozás ilyen jelle -
gű hiányossága egyértelműen megkérdőjelezi a törvény önállóságának szük -
sé ges ségét, illetve felveti azt a kérdést, hogy nem lett volna-e célszerű a sza -
bályokat a Ktv.-be applikálni.16

A Ktjv., mint arra utaltam, a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatban tar -
tal maz egy rövid szabályt. A kormánytisztviselők esetén a rendkívüli munka -
végzés időtartama maximum évi 200 óra lehet. Az államigazgatási szervek
dolgozói így éves szinten több rendkívüli munkára kötelezhetőek, mint a köz -
tisztviselők. A megnövelt óraszámmal párhuzamosan a szabadidő-átalány mér-
téke is magasabb lett. A rendszeresen rendkívüli munkát végző kormánytiszt -
viselőt 25 munkanap szabadidő-átalány illeti meg. A törvény azonban nem
rendelkezik a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő kiadásáról és az eset -
leges megváltásáról sem.

3.5. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás

A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisz -
ter döntése alapján, az érintett államigazgatási szerv vezetőjének véleménye
alapján rendelhető ki a kormánytisztviselő. A szabályozás ezen a ponton
azonban kissé homályos, ugyanis a jogalkotó nem konkretizálja, hogy a kiren -
delő szerv, a kirendelés célját képező szerv, vagy mindkettő vonatkozásában
kell értelmezni a miniszter személyét. A kirendelés így egy egyoldalú állami
aktussá válik, szemben a Ktv.-ben meghatározott kétoldalú jogviszonnyal. Ezt
a szemléletet erősíti a törvény azon rendelkezése is, hogy a kormánytisztviselő
hozzájárulása nem szükséges.

A köztisztviselők esetében a kirendelés az érintett közigazgatási szervek kö -
zötti megállapodás eredményeként jön létre a jogi aktus.17 A kirendelés ál -
lamigazgatási szervek között jöhet létre kormányzati érdekből. Mind a köz -
tisztviselőket, mind a kormánytisztviselőket a kirendelésről legalább tíz nap -
pal korábban értesíteni kell, és végzettségüknek és képzettségüknek megfe -
lelő munkakörbe kell áthelyezni, lehetőleg úgy, hogy ez aránytalan sérelem -
mel ne járjon. Ebben a szellemben a jogszabály felsorol több olyan lehetőséget,

15 A törvény többszöri átolvassa ellenére sem találtam semmilyen utalást. Azonban ha kiderül,
hogy csak én nem voltam alapos, álláspontomat természetszerűleg revideálom.

16 Prugberger Tamás: A széttagolt magyar  közszolgálati jogi szabályozás egységesítésének kérdése
a nyugat-európai megoldások tükrében in: Publicationes Miskolciensis Sectio Juridica et Poli -
tica 2010/1. 456. o.

17 Ktv. 40/B.

372



amikor a szolgálatvállaló hozzájárulása mégis csak szükséges a kirendelés -
hez. Két esetben szükséges a hozzájárulás. Az első esetben a kirendeltnek
olyan munkakört kell ellátnia, amellyel hosszabb heti munkaidő jár. A má -
sodik ok akkor merül fel, ha a kirendelés szerinti új munkahely és a lakóhely
között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje na -
pon ta a négy órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő
esetében a kettő órát meghaladja.

A Ktjv. olyan okokat is felsorol, mely esetekben a kirendelés nem lehetséges.
A Ktv. és a Kjtv. azonos módon határozza meg a fenti esetköröket. Sem a kor -
mánytisztviselőt, sem a köztisztviselőt nem lehet kirendelni

a) a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves ko ráig,
b) ha kiskorú gyermekét egyedül neveli a köztisztviselő,
c) ha tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozza a köztisztviselő.

A kirendelés időtartama alatt a köztisztviselő a kirendelés időpontjában ér -
vényes illetményére jogosult, de ha a kirendelés helye szerinti közigazgatási
szervnél kedvezőbb illetményre lenne jogosult, akkor illetményét ennek meg -
fe lelően kell megállapítani. Hasonlóan kell eljárni a külön és egyéb juttatások
tekintetében is. A köztisztviselő illetményét, külön és egyéb juttatását, az ez -
zel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a közigaz -
gatási szerv viseli, ahova a köztisztviselőt kirendelték. Mivel külön utalás ezek-
re a szabályokra nincs a kormánytisztviselők vonatkozásában, ezért vélemé -
nyem szerint ezeket is analógia útján lehet alkalmazni. Eltérést tapasztal -
hatunk azonban a kirendelés maximális idejében. A köztisztviselő egy évben
maximum 110 napra rendelhető ki, míg kormányzati társa maximum egy év -
re, mely kormányzati érdekből még egy évre meghosszabbítható. A kirende -
lést azonban mindkét esetben írásba kell foglalni, melynek tartalmaznia kell a
törvényben felsorolt tartalmi elemeket. A különbséget tompítja viszont a Ktv.
40/D §-a, mely a kihelyezést szabályozza. A kihelyezés a kirendeléssel rokonít -
ható jogintézmény, mely esetén a munkáltató – jogszabályban megállapított,
az európai uniós vagy más nemzetközi források, illetve az ezekhez kapcsolódó
nemzeti források felhasználásával összefüggő pénzügyi ellenőrzési és ehhez
kapcsolódó – feladatainak végrehajtása céljából másik költségvetési szerv vagy
más jogi személy székhelyén, illetve telephelyén történő, eredeti munkakörébe
tartozó munkavégzésre is kötelezheti a köztisztviselőt.18 A kihelyezés egyéb
szabályai megegyeznek a kirendelés feltételeivel, kivéve az időtartamát. A
kihelyezés maximum egy évre rendelhető el, mely szükséges esetben még egy
évvel meghosszabbítható. Így a Ktjv.-ben szabályozott kirendelés a Ktv.-beli
kirendelés és kihelyezés szabályainak elegyeként is értékelhető.

3.6. Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács

A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT, Tanács) egy, az új közszolgá -
lati struktúrához idomuló kollektív munkajogi egyeztető fórumként került sza -
bályozásra. A korábban Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács néven szabá-

18 Ktv. 40/D § (1).
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lyo zott jogintézmény a Ktv. 65/B §-ából került át a Ktjv. 29. §-ába. Az OKÉT-
ra és az ÖOKÉT-ra vonatkozó szabályok továbbra is a Ktv. szabályai között
találhatóak meg.

A Tanács a Kormány, a kormánytisztviselők és a köztisztviselők országos
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételé -
vel működő szervezet. A KÉT a törvényben meghatározott államigazgatási
szervek, kormánytisztviselők és köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vi -
tás kérdések tárgyalásos rendezése, megfelelő megállapodások kialakítása cél-
jából alakult meg. Ezekhez a célokhoz kapcsolódóan a közigazgatásban foglal -
koztatott kormánytisztviselők és köztisztviselők élet- és munkakörülményei -
re, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak a hatáskörébe.
A hatáskörébe utalt ügyekben jogosult tájékoztatáskérésre és javaslattételre.
A KÉT szervezetének és működésének szabályait a Kormány nevében eljáró
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter és
az érdekegyeztetésben részt vevő munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek
közötti megállapodás tartalmazza. Titkársági feladatait a központi közszolgá -
lati hatóság látja el.19

4. A kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése

A kormánytisztviselői jogviszony megszűnése képezi az új szabályozás legvi -
tatottabb elemét. Ezért is indokolt a foglalkoztatási viszony általános, szinop -
tikus jellemzéséből kiemelni és önmagában is megvizsgálni. Az újdonsága a
közszolgálati szabályozás egy új szemléletét hordozza magában. Ez az új szem-
lélet a jogviszony indoklás nélküli megszüntetésében rejlik, ezáltal téve nyíl -
tabbá a közszolgálati szabályozást. Az indoklásnélküliségnek kétfajta szabá -
lyo zásáról beszélhetünk 2011. januártól. Ugyanis a 2010. évi CLXXIV. tv. a
Ktv.-be is beiktatta a jogviszony megszüntetésének ezt a módját. A különbség
abban áll, hogy a Ktjv.-ben általános jelleggel mondja ki a törvény egyúttal
kizárva a Ktv. felmentési indokait, míg a Ktv.-ben kiemeli azokat az eseteket,
amelyekben mégis alkalmazni kell az indoklás intézményét. Ezeket az okokat
a Ktv. 17. § (2)-ben szabályozták. Az okok rendszere a Ktv. korábbi szövegéből
átmentett azon okok, melyek a jogviszony megszüntetésének jogcímei lehet -
tek. Ezáltal egy kettőség jellemzi ezt a megoldást, mely teljességgel logikátlan.
Logikátlan, mert ha a munkáltató lényegében bármikor indoklás nélkül meg -
szüntetheti a köztisztviselő jogviszonyát, akkor miért vesződnek indoklások
megfogalmazásával. A (2) bekezdés így egy olyan intézkedés, mely jól mutat,
de a jövőben nem valószínű, hogy gyakran alkalmazott jogszabályhely lesz. Ha
tovább gondoljuk, akkor akár egy „ördögi kör” lezárása is lehet az indokolás -
nélküliség szükségességének igazolása, mondván: hisz a munkáltatók nem
alkalmazzák az indoklást, pedig a törvény adta lehetőségük meg volt rá. Le -
het, hogy kicsit sarkos az előbbi megfogalmazás, de remélem, a jogalkotó nem
e szerint a logika szerint cselekszik.

A szemlélet újdonsága természetesen nem önmagában az indoknélküliség -
ben áll, hanem az újfajta alkalmazhatóságában. Ha ezt a közszolgálati szabá -
lyozásra vetítjük, azt mondhatjuk el, hogy korábban csak a köztisztviselőket

19 Ktjv. 29. § (4).
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megillető jogosítvány volt, melyet a rendes lemondás körében alkalmazhattak
és alkalmazhatnak még most is. 2010 júliusától azonban a munkáltató indok -
lási kötelezettsége is megszűnt kormányzati szinten. A törvény indoklása
szerint az állam részére azért kell biztosítani az indoklási kötelezettség hiá -
nyát, mert az a köztisztviselőt is megilleti, és ez okozza a szabályozási aszim -
metriát.20

A jogalkotó általános következtetésének végkicsengése pedig úgy fogalmaz -
ha tó meg, hogyha a szolgálatvállalót megilleti az indoklásnélküliség, akkor
miért is ne illethetné meg az államot is. Persze ez így nagyon leegyszerűsített,
amit a törvényhozó a 67/2009 (VI. 19) AB. h.-tal támaszt alá. Az AB határo -
zatból a törvényalkotó a következőt emeli ki.

„Kifejti továbbá, hogy az Mt. 90. § (1) bekezdésében foglalt  rendelkezések a  mun  -
kál tató szabad felmondási jogát korlátozó törvényi rendelkezések köré be tartoznak,
amely törvényi megszorítások mindig kivételesnek tekintendők a szabad felmon -
dás jogának generális alapelvéhez képest, ezen alapelvvel szem ben azonban a
munkavállalók alkotmányos jogait védő rendelkezések indokol tak.”21

A szabad felmondási jogból azonban még nem következik az indoklási köte -
lezettség megszüntetése.22 Jelen esetben azonban nem csak egy eseti döntést
kell kiragadni az AB gyakorlatából, hanem a munkajog egészét átható alap -
elveket is figyelembe kell venni. A kormányzati köztisztviselők esetében az
indokolási kötelezettség nélküli felmentés ellentmond a politikai irányítás és
a szakközigazgatás szétválasztási koncepciójának. Az indok nélküli felmondás
a politikai szférában megfelelő és ugyanígy a vezető beosztásnál is, mivel az
már nem szakma, hanem irányítás.23

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a jogalkotói álláspont hibás. A mun -
kajogviszony és a munkajogviszonyhoz hasonló munkavégzésre irányuló szol -
gá lati jogviszonyok természetüknél fogva aszimmetrikus jogviszonyok, hiszen
a munkáltató gazdasági és potenciális fölényben van a munkavállalóval/szol -
gálatvállalóval szemben. Az indoklás és az ehhez hasonló jogintézmények
hivatása pedig épp a munkavállalók vélelme, tehát funkciójánál fogva nem az
aszimmetria növelése, hanem épp annak kiegyenlítése a cél.

A nagyfokú egyenlőtlenség épp a jelenlegi megoldás miatt következik be, de
nem csak a munkáltató és a kormánytisztviselő között, hanem a kormánytiszt -
viselő és a foglalkoztatottak többi rétege között. Ahogy Sólyom László fogal -
maz a Schmidt Pálnak írt nyílt levelében: „… éppen a Törvény idézne elő rend -
szertani következetlenséget, hiszen mindössze a munkáltatók egy adott csoport -
jára vonatkozóan vezetne be teljesen eltérő szabályozást a felmondásra vonat -
ko zóan”.24

A fent vázolt általános aggályokon kívül azonban a jogrendszer több irányá -
ból megfogalmazható további aggályok merülnek fel. Ezeket a problémafelve -
té seket megpróbáltam csoportosítani. Alapvetően három csoportot alkottam:

20 Ktjv. általános indoklása.
21 67/2009 AB. h.
22 Prugberger Tamás: A széttagolt magyar közszolgálati jogi szabályozás egységesítésének kérdé -

se, 459. o. 
23 Prugberger Tamás: A széttagolt magyar közszolgálati jogi szabályozás egységesítésének kérdé -

se, 460. o.
24 Sólyom László levele Schmidt Pál részére a kormánytisztviselői törvényjavaslat kapcsán in:

http://www.szef.hu/lapok/462/csatolmany, 2011.01.08. 7. o.
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• magánjogi és közjogi (közigazgatás jogi) aggályok,
• alkotmányjogi aggályok,
• európai jogi aggályok.

A továbbiakban fent felvázolt csoportosítás mentén szeretném tüzetesebben
vizsgálat tárgyává tenni a jogviszony megszüntetését.

4.1. A szabályozás által felvetett magánjogi és közjogi aggályok rendszere

Elsőre talán furán hathat a jog két eltérő szemléletmódjának ilyesfajta ösz -
szekapcsolása, de meglátásom szerint ennek ebben az esetben megvan a ra -
cionális alapja. A magyarázat a munkajog, mint jogág természetében gyökere -
zik. A munkajog egy keresztülfekvő jogág, mely keverten tartalmaz magánjogi
és közjogi elemeket.25 Ez fokozottan igaz, ha a közszolgálati jogról beszélünk,
melyet nevezhetünk a munkajog közjogi oldalának is. Ez a jogterület az, amely -
ben a közjogi döntések jelentős kihatással lehetnek a magánjogi jellegű jogin -
tézményekre. A fentiekből következően a magánjogi és a közjogi aggályok együt-
tes kifejtését tartom célszerűnek, hisz nagyban összefüggnek, és ezt jól példáz -
zák a legmarkánsabban jelentkező kételyek:

• Az indoklási kötelezettség, mint a munkajog egyik elve.
• Kiüresedik a közszolgálati életpálya-modell, megszűnik a stabilitás.
• Szubjektív döntések lehetősége.
• Út a zsákmányrendszer felé?
• Aszimmetrikus jogviszonyok.
• A szolgálatvállaló nem tudja megvédeni magát, növekvő

kiszolgáltatottság.

Azonban a kritikai észrevételek nem szeparálhatóak el ilyen vegytisztán, mint
ahogy azt korábban megtettem. Éppen ezért az alkotmányjogi aggályokat a
magán és közjogi aggályok rendszerével összefüggésben vizsgálom meg:

• diszkrimináció,
• szerzett jogok védelme,
• a munka szabad megválasztása,
• jogorvoslathoz való jog sérülése.

Mint azt korábban leírtuk az indoklás nélküliség korábban kizárólag a mun -
kavállalót és a közszolgálókat illette meg. Azonban ez sem jelentette azt, hogy
a munkavállaló egyik napról a másikra fogta volna magát, és se szó se beszéd,
eltűnik. A munkavállalót ugyanis köti az Mt. 3. § (1)-ben meghatározott együtt -
működési kötelezettség, és ez az elv a közszolgálatban még szigorúbban érvé -
nyesül. Így ha indoklási kötelezettség nem is terheli, de egy bejelentési kötele -
zettség véleményem szerint igen. Ha ugyanis a fentiek szerint járna el, hogy
egyszer csak eltűnik, az már a munkáltató rendkívül felmondásának/felmen -

25 Dr. Gecse Istvánné–Dr. Tománé dr. Szabó Rita- Dr. Kenderes György: Jogi ismeretek II.-
Munkajog és Társadalombiztosítási jog igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára,
Novotni, Miskolc, 2009, 40. o.
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tésének a lehetőségét helyezné előtérbe. A bejelentésen felül azonban tételes
jogi szabályok is gátolják, hogy a hivatalnokok csak úgy eltűnjenek. A jogvi -
szony megszüntetése esetén, bármelyik fél is kezdeményezi, a felmentés idő
kitöltése szükséges. Éppen emiatt nem helytálló a jogalkotó azon érve, hogy a
közszolga általi jogviszony-megszüntetés gyakran veszélyezteti az állami fel -
adatok ellátását.26 A felmentési idő önmagában elegendő arra, hogy a köztiszt -
viselő helyettesét megtalálják a feladatra, és megszerezze azokat az ismerete -
ket, amelyek a feladat végrehajtásához szükségesek.

Az új jogszabály kapcsán azonban felmerül a jogviszonyok közötti relatívan
megkövetelhető egyenlőség. Az egyenlőség másik formája pedig a felek közötti
egyensúly valamilyen módon fenntartása, a szolgálati viszony ellenére is.

Persze ez az „egyenlőség” bizonyos fokig csak látszólagos, hiszen a szolgálati
jogviszony természeténél fogva lényegesen kötöttebb. Azonban vannak olyan
alapelvek, amelyek mindkét szektorban érvényesülnek, vagy legalábbis érvé -
nye sülniük kellene. A munkavállalók és a közalkalmazottak viszonyában a
munkáltató részéről történő felmondás, illetve felmentés indokláshoz kötött, a
kormánytisztviselőknél és a köztisztviselőknél ilyen kötelezettség nem áll
fenn.27 A törvény indoklása azonban a relatív mellérendeltség illúzióját is le -
rombolja, amikor kijelenti, hogy a jogviszony létrejötte az állam egyoldalú ak -
tusával valósul meg. A magánszemély csupán a kinevezés elfogadásáról vagy
el nem fogadásáról dönthet.28 Lényegében a jogalkotó ebből vonja le azt a kö -
vetkeztetést, hogy a Ktv. rendszere, amiben a köztisztviselőt megillette az in -
doklásnélküliség, az államot pedig nem, aszimmetriát teremtett. Meglátásom
szerint ez az aszimmetria szükséges a szolgálatvállalók védelme érdekében. A
munkajog és bármely szolgálati viszony eleve aszimmetrikus jogviszony, ahol
a munkáltató, illetve az állam túlhatalma a munkavállalók védelme ellenére
is fölényesen érvényesül. A munkavégzés biztosításához természetesen szük -
ség van a munkáltató/szolgálatadótól való függésre, de ez csak a munkavál -
laló kat, közszolgálókat védő jogosítványok által fékezve képzelhető el. 

Az egyik ilyen fék az indoklási kötelezettség, mely biztosítja a szolgálatvál -
laló védelmének alapját. Az indoklással kapcsolatosan az MK 95. számú ál -
lásfoglalása határoz meg alapvető értelmezési kérdéseket. Az állásfoglalás
egyik alapvetése hogy: „Az Mt. kiindulópontja az, hogy a munkáltató indokolás
nélkül nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát, ha pedig fel -
mond ja azt, az indokolásnak komolynak és meggyőzőnek kell lennie.”29

A fent idézett szöveggel és a korábbi munkajogi szabályozással teljes mér -
ték ben eleget tett Magyarország mind az EU-val, mind az Európa Tanáccsal
szemben vállalt kötelezettségeinek. A kötelezettségek az Alapjogi Charta
aláírásával, és a Módosított Európai Szociális Charta kihirdetésével váltak
kötelező normává. Mindkét kötelezettségvállalás a magyar jogban közvetlenül
alkalmazható. Az Alapjogi Charta elsődleges jogforrásként, mint a Lisszaboni
Szerződés függeléke épült be a honi jogrendszerbe. A Módosított Európai Szo -
ciális Charta pedig a 2009. évi VI. tv.-nyel vált a jogrendszerünk részévé. Mind -
két nemzetközi jogi dokumentum a munkavállalók védelmét helyezi az előtér -
26 Ktjv.Indoklása.
27 Prugberger Tamás: A közszolgálati jog újraszabályozásának problémája in. Új Magyar Közigaz -

gatás 2010/május  49. o.
28 2010.évi LVIII. tv. Indoklása (továbbiakban Indoklás) – Általános indoklás.
29 MK 95. szám.
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be, bár az indoklásról, mint kötelezettségről csak az Alapjogi Charta 30 cikke
beszél konkrétan.30 Az új szabályozás ezekkel a rendelkezéssel ütközik elsőd -
le gesen.

Ha a munkajog egészét tekintjük ez a rendelkezés diszkriminatív. A diszkri -
mináció a többi munkajogi viszonyhoz képest áll fenn, hiszen a munkavállalók
egy relatíve kisebb szeletét fedi le a szabályozás. Első lépcsőben csak a kor -
mánytisztviselőket érintette, majd idén januártól a köztisztviselőket is. A
diszkrimináció abban áll, hogy a közszférán belül a közalkalmazottakat meg -
illeti az indokláshoz kötött felmentés. 

Az indoklás hiánya a szolgálatvállalókat kiszolgáltatott helyzetbe hozza. A ki -
szolgáltatottság egyrészt a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghozott szub -
jektív döntésekben jelentkezhet. Előfordulhat az is, hogy a kormánytiszt viselő
jogviszonyát csupán csak szubjektív, érzelmi, vagy pártpolitikai alapon szüntetik
meg. A szubjektív döntés momentuma az, amely árnyékot vet a köz tisztviselői
életpályamodellre, hiszen ezáltal kiüresedik. Mivel a stabilitás meg szűnt a köz -
szférában, ezért ez hosszú távon a munkaerőhiányhoz is elvezet het. A munka -
erőhiány pedig magával vonhatja az intézményi tudás elkopását, elvesztését, úgy -
nevezett intézményi memóriavesztéssel járhat.31 A közszolgá lat által felhalmo -
zott tudás lassan eltűnik. Ez a folyamat pedig akár egy „Új Zsákmányrendszer”
megjelenését is előidézheti. A szubjektív döntések akár egy politikai alapon szer -
veződő közigazgatáshoz is elvezethetnek, ahol a stabi litás hiányában a legtöbben
a lehető legrövidebb idő alatt próbálnak sokat harácsolni, hiszen nem lehet tudni,
mikor szüntetik meg a jogviszonyukat és milyen alapon, hiszen nem kell indo -
kolni. Másrészt a gyors rotációval nem lesz olyan alap, amire építene lehetne az
intézményi tudást, így épp a közigaz gatás által oly nagyra becsült szakszerűség
tűnhet el. Persze ne szaladjunk ennyire előre, de az is épp elegendő, ha a jogi sza -
bályozás alapján erre csak egy kis esély is van.

A kiszolgáltatottság másrészt jelentkezhet a megváltozott munkakörülmé -
nyekben, hiszen esélyt teremt a mobbingra, a munkahelyi kényszerítésre, hi -
szen a szolgálati viszony megszüntetése Damoklész kardjaként lebeg a kor -
mány tisztviselők és a köztisztviselők feje fölött. Illetve ha meg is történik a
jogviszony megszüntetése, akkor a szolgálatvállaló számára nincs olyan fogó -
dzó, ami alapján megtámadhatná a döntést. Csorbul az Alkotmányban bizto -
sított jogorvoslathoz való joga. Indoklás hiányában véleményem szerint a bíró -
ság sem képes eldönteni a jogviszony megszüntetésének jogosságát.

A kiszolgáltatottság harmadik értelemben pedig összekapcsolódik a szerzett
jogok védelmével. A szerzett jogok védelmét az Alkotmány biztosítja. A problé mát
a törvény visszamenő hatálya idézi elő. Az összes köztisztviselő viszonyát, aki az
államigazgatásban dolgozik átalakították, és az új feltételekkel foglal koz tatták
őket tovább. A probléma gyökere azonban az, hogy a kormánytiszt viselők, mikor
elfogadták a kinevezést, akkor nem ezzel a tartalommal fogad ták el. Több száz,
illetve ezer jogviszony ilyen módon történő egyszerre módo sítása több kérdést is
felvet. Ha a törvény indoklásából kiindulva, gondolom, a jogalkotó ezt a mozza -
natot is egyoldalú állami aktusként értékelte. Azaz az indokolási kötelezettség
30 „Az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden mun -

kavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.”
31 Gajduschek György: Közszolgálat- A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti

rendszere az empirikus adatok tükrében, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Budapest,
2008, 32. o.
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esetükben – esetleges felmentésük esetén – olyan „vá ro mánynak” tekinthető,
amelyre közszolgálati jogviszonyuk keletkezésétől fogva, akár több évtizedes jog -
viszonyuk alatt mindvégig jóhiszeműen tarthattak igényt.32

5. Összefoglalás

A tanulmány keretében Ktjv szabályozási szinopszisát próbáltam felvázolni.
a szinopszisból szándékoltan több jogintézményt is kihagytam, melyeket a ké -
sőbbiekben további tanulmányokban szeretnék elemezni. Meglátásom szerint
a kormánytisztviselői jogviszony jellemzőinek felvázolása is elegendő ahhoz,
hogy a tényleges és a többi jogviszonytól megkülönböztető jellemvonásai kiraj -
zolódjanak. Azt is el kell azonban mondanunk, hogy a kontúrok gyakran el -
mosódnak a Ktjv. és a Ktv. között. A két jogviszony között a legmarkánsabb
különbséget az indoklásnélküliség jelentette. Ez a különbség is eltűnt idén
január 1-jével. A különbségek, amelyek megmaradtak a jogviszonyok között,
nem igazán indokolják, hogy miért is lenne szükség egy önálló törvényre, mely
a kormányzati köztisztviselők jogviszonyát meghatározza. Igaz ez mindannak
a fényében, hogy kulcsfontosságú kérdésekben egyáltalán nincs szabály a Ktjv.-
ben, de még utalás sem más jogszabályra. Ha már mindenképpen szükséges -
nek látta a jogalkotó, hogy egy új hivatalnoki réteget hozzon létre, akkor ezt a
Ktv.-be beépített szabályozással megtehette volna. Nem okozott volna na -
gyobb problémát a szabályok beapplikálása, mint az új törvény megírása.

Másrészt a rendelkezés azt is megmutatta, hogy a jogalkotás nem sorolja a
prioritásai közé a közszolgálat semmilyen egységesítési törekvését.

32 Helsinki Bizottság alkotmánybírósági beadványa in: http://www.helsinki.hu/dokumentum/AB_
beadvany_kormanytisztviselok_2010_10_27.pdf , 2011.01.12. 2.o.
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Bevezető elemzés Grosschmid Werbőczy
és az angol jog című munkája alapján

a zálogjog magyar és angol szabályairól
NACSA MÓNIKA

(SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék)

A magánjog intézményrendszerének kétarcú eleme a zálogjog. Igaz ez a ha -
tá lyos szabályozás alapján és áll ez a kijelentés a történeti fejlődésre is. Dolgo -
zatom nem elemzi a hatályos szabályozást. Jelen munka célja, hogy a zálogjo -
got alapvető ismérvein keresztül bemutassa a rendi magyar magánjogban és
az 1914-ig rögzült angol jogban. Ennek az összehasonlító elemzésnek a végső
célja vagy kísérlete pedig az, hogy láthatóvá váljon: egy kétarcú jogintézmény
hogyan nyer akár hasonló szabályozást két merőben eltérőnek minősített jog -
rendszerben. A munka alapját Grosschmid Béni 1928-ban kiadott Werbőczy és
az angol jog című tudományos elemzése adja. Vitatott, hogy valóban, mennyire
is volt sikeres vállalkozás a nagyváradi származású professzor összehasonlító
elemzése a századfordulón.

A mai kor kutatásában ki lehet jelenteni, hogy intézmény- és forrásfeldolgo -
zásában, valamint eredményeinek összefoglaló bemutatásában jó iránytű a Gros -
schmid-mű. Ehhez kapcsolódik ifj. Szladits Károly 1937-ben megjelent dolgo -
za ta, amely Az angol jog kútfői címet viselte. A munka visszautal számos pont -
ján Grosschmid fent már hivatkozott elemzésére.

Felmerül a kérdés, hogy valójában egy német, javarészt osztrák dogmatikán
érlelt magyar magánjogi rendszerben, az ahhoz értők, azt alakítók miért nyúl -
tak egy olyan jogrendszer kutatásához, amely történeti, társadalmi és gazda -
sá gi fejlődésében teljesen más ívet írt le? Erre a választ a kodifikáció adhatja.
Egy joganyag rendszerszintű felépítésénél mindig értékítélet is történik. Ért -
ve ez alatt, hogy azok, akik felhatalmazásuknál, ismereteiknél és tapasztala -
tuk nál fogva lehetőséget kapnak arra, hogy eldöntsék, mi legyen az alkalma -
zan dó jog, azoknak látniuk kell, hogy milyen jó megoldások léteznek. A szá -
zadfordulótól induló törvényhozási hullám 5 etapja mind-mind erről szóltak:
milyen legyen a jó szabály.

A kodifikáció mint katalizátor másról is szólt. Lehetett-e állam nélkül kodi -
fikálni? Ennek a tényezőnek a súlyát mutatja, álláspontom szerint az is, aho -
gyan a magyar magánjog csúcsának ítélt MTJ 1928-ban végül nem nyert tör -
vényerőt. Nem a törvényhozás rendszerbeli gyengesége volt az oka. Egyértel -
mű volt, hogy az első világháború után az állam nem akarta a jogfolytonossá -
got megszakítani azokkal a területekkel, amelyeket elvesztett a Monarchia
magyar fele.

Ha az állam saját jogát önti formába és dönt arról, hogy mit tart meg a régi
szabályokból, mit emel be az újakból, akkor adódik a kérdés: a jogrendszerek
interakciójának eredményeként megjelenő normaanyagból mi lehet az, ami
csak és kizárólag a nemzeti jogrend eredeti sajátja. Grosschmid arra kereste a
választ, hogy az 1848-ig megszilárdult magyar magánjog egyes szabályai és az
angol magánjog 1914-ig mutattak-e párhuzamosságokat. Párhuzamosság és
nem hasonlóság, mert a magyar és az angol jogrendszer jelen ismereteink sze -
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rint összeurópai szinten is kevés kimutatható hatást gyakoroltak egymásra.
Homoki-Nagy Mária felhívta a figyelmet,1 hogy lehetséges az, hogy a magán -
jogban egyes intézmények szabályai két különálló jogrendszerben is hasonló -
an fejlődjenek anélkül, hogy hatással lettek volna egymásra vagy ugyanazon
forrásból fejlődnének.

Az összehasonlító elemzés mint módszer és a jogtörténet mint tudomány cél -
ját tekintve itt ér össze: jobban érteni az intézményt. A kodifikáció közegében
pedig: jobban érteni azt, hogy mi a saját intézményünk.

1. „A zálogos telek, mint ingó jószág”2

Grosschmid a Werbőczy és az angol jog III. fejezetében arról írt, hogy a rendi
magyar magánjog meghatározott jogügyletek esetén az ingatlant, függetlenül
annak kötött tulajdoni ismérvétől, fictióval élve, ingónak minősítette. Ilyen
jog ügyletek voltak a zálogszerződés3 és a magánpecsét alatt tett örökvallás.4
Grosschmid ide sorolta még a királyi kincstárral kötött adásvételi szerződés -
ben szereplő ingatlant is, ami ugyancsak ingónak minősült. Ez utóbbi jogpoli -
tikai indoka az volt, hogy a rendi magánjog ezt a szerződést zálogügyletnek
tekintette, és ebből származékos módon következett, hogy az ingatlan ingó
volt.5

Ennek a rövid és a zálogjognak csak meghatározott jellemzőit kiemelő átte -
kintésnek az elején  Werbőczy Hármaskönyvének vonatkozó része irányadó: a
zálog nem mást, mint „valaki saját jogát, a szükségtől kényszerítve, másnak
ideiglenes használatul engedi”.6 Jelen dolgozat szempontjából csak a szerződé -
ses zálog a mérvadó.

A logika, amely az ingatlant ingóvá „változtatta” pedig abban állt, hogy a
zálogbirtok, amelyet a hitelező bírt, használt, hasznosított, lényegében ellen -
szolgáltatásként pénzt adott az adósnak. Így vált a zálogbirtok egy jogügylet -
ben pénzzé.

A magánpecsét alatt tett örökvallásnál is hasonló volt a logika: ez egy zá -
logszerződés volt, melynek tárgya a pénzzé váló ingatlan.

A rendi magyar magánjog időleges bevallásnak minősítette formálódó rend -
szerében a zálogszerződést. Már a Hármaskönyv is a jogügylet ideiglenességé -
ben látta a fő ismérvét.

A másik ismérv, amely egyben a jogintézmény egész történetét, szabály -
anya gának formálódását meghatározta, az a zálogjog kétarcúsága: dologi vagy
az Optk. szavaival élve dologbani, vagy kötelmi, ismét csak az Optk. szavaival
élve dologhozi jogviszony?

1 SZTE ÁJTK Doktori Iskola előadások, A polgári jog kodifikációjának aktuális problémái a
magánjog tükrében 2010.10.08.

2 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 27.
3 Csizmadia Andor (szerk.): Magyar állam- és jogtörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest,

1998, 215.
4 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 27.
5 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 28.
6 Hármaskönyv Corpus Juris Hungarici MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000–1895 MILLENNIUMI

EMLÉKKIADÁS Budapest, 1897, I. 81. §.
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Más dogmatikai szűrőn keresztül ezt a kétarcúságot vizsgálni lehet akként
is, hogy a zálogjogot kizárólag szerződési biztosítékként vagy önmagában meg -
álló szerződésként lehet megítélni a rendi magánjogban?

Grosschmid a zálogjogot „dologi igény ideiglenes jogosultságként” minősítet  -
te.7 Ami a szerző logikája szerint mégis megkülönböztette minden más dologi
igénytől, az a visszaválthatóság volt.8 Ennek a minőségnek tudható be az is,
hogy a rendi magánjogban nem jöhetett létre tulajdonzálog sem, bár Werbőczy
Hármaskönyvét megelőzően ez még létezett.9

A nagy szokásjogi gyűjtemény szerint „az elévülés a jószágok jogszerű meg -
tartására és szerzéseire törvényesen megállapított határidőnek a betöltése.”10

Ami összeköti az elévülést a zálogjoggal, az annak a korlátnak a felállítása
volt a rendi magyar magánjogban, amelynek értelmében a hitelező nem sze -
rezhetett még elbirtoklással sem tulajdonjogot a zálogban tartott jószágon.11

Visszaválthatóság alatt jelen vizsgálatban azt kell érteni, hogy amennyiben
a zálogba olvadt hitelügylet teljesítési határideje lejárt, akkor nyílt volna meg
az adósnak a lehetősége a teljesítésre pro forma. Ugyanakkor, ma már tudott,
hogy az adós ezt követően is teljesíthetett, sőt, akár törvényes leszármazói is
megtehették ezt, azaz az igény nem évült el. Ezért állhatott a tézis, hogy a zá -
log dologi jellegű jogviszonyt keletkeztet. Frank Ignác Ősiség és elévülés című
elemzésében élesen szembe ment a rendi szabályokkal, és a vitatott igényekre
alapozott hosszú magánjogi perek, így például a vegyes perek, gyökérperek
ellen legjobb érvként rögzítette, hogy gátat kellene szabni a korlátlan vélt vagy
valós igények érvényesítésének.12

Ha a hitelező el nem idegeníthette, saját tulajdonának nem tekinthette a
zálogolt jószágot, ugyanakkor el sem birtokolhatta. Függetlenül attól, hogy 32
esztendőre vagy folytonosan megújított időtartamokra kötött zálogügyletek -
ről, hitelügyletekről volt-e szó. A rendi magyar magánjog ezen a ponton a
szerződési szabadságot visszájára fordította azzal, hogy kényszerűen hagyta a
feleket olyan helyzetben, melyre eredetileg nem vállalkoztak. Az adós terhétől
nem szabadult, használati jogát vissza nem kapta, a hitelező pedig függő jogi
helyzetben kényszerű használója volt a jószágnak.

Bár az eddigi elemzés igyekezett figyelmen kívül hagyni a dogmatikai meg -
ítélésben az ősiséget és azt a tényt, hogy a rendi magánjogban differenciált
rendszerű bírhatási jog létezett, mégis, megkerülhetetlen, hogy ezt most meg -
tegye. Az a tény, hogy bizonyos birtokok, ingatlanok eredetileg ősi jószágnak
minősültek, kötötték a forgalmi életviszonyokban az azzal rendelkezők kezét.
A donatio regia-t ekként minősítették ősi jószágnak, tekintették minden jog -
ügyletben ingatlannak, míg a kincstári szerződés alapján bírt jószágokat zálog -
birtoknak, közvetett logikával ingónak minősítették.13 Így válik érthetővé,
hogy a zálog tárgya ősi birtok soha nem lehetett. Mint ahogyan a Hármas -
könyv I. 102. alapján válik az is érthetővé, hogy a rendi öröklési szabályok sze-
7 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 40.
8 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 39.
9 Homoki-Nagy Mária: Az 1795. évi magánjogi tervezetek, JATE Press Szeged, 2004, 190.

10 Hármaskönyv Corpus Juris Hungarici MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000–1895 MILLENNIUMI
EMLÉKKIADÁS Budapest, 1897, I. 78. §.

11 Csizmadia Andor (szerk.): Magyar állam- és jogtörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest,
1998, 239.

12 Frank Ignác: Ősiség és elévülés, Buda, 1848, 320.
13 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 44.
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rint a zálogbirtok, amennyiben a hagyaték részét képezte, akkor az ingók jogi
sorsát osztotta.14

Ki kell emelni, hogy az elemzés elején megfogalmazott kérdésre is így adható
válasz, miszerint tekinthető-e önálló szerződésnek vagy csupán szerződési biz -
tosíték a zálog a rendi magánjogban. Az ideiglenes felvallás tartalmát tekintve
birtoklásra, használatra, hasznosításra irányult, amelyhez azonban hozzá tar-
to zott, hogy visszaváltás esetében zálogként minősült.15 Ez a gyakorlat olda -
láról a forgalmi rend fokozatos kiépülését hozta magával, a zálogügyletek mint -
egy katalizátorai voltak a kötelmi jog fejlődésének. A rendi igényérvényesítési
rendszerben viszont volt egy másik következménye is a zálogszerződések ter -
jedésének. Ez pedig Frank Ignác szavait idézve a jogi birtok fogalmának meg -
jelenéséhez vezetett.16 Annak a koncepciónak az elfogadásához, hogy a tény leges
helyzet és a jogi tény elvált egymástól. Bár ez utóbbinak logikusan erő sebb vé -
delem járt, mégis a forgalmi élet felülírta a szabályokat. Werbőczy „ve sze delmes
és kárhozatos magánál tartásnak minősítette a zálogot,17 mégis az 1848-ig
kiépülő rendi magánjogban a forgalmi életviszonyok egy részét a zá logügyletek
forgalmi értékükben pedig jelentős részét jelentették a kötelmi rendszernek.

Érdemes kiemelni, hogy a magyar magánjogban a zálogjog fogalmi meghatá -
ro zottsága nem volt szigorú. Grosschmid szerint, hogy a pignus és a hypotheca
bár a római jogi fogalmi rendszerben elkülönülnek, mégis a rendi magánjog -
ban a kettő ugyanazt a jogintézményt jelentette.18

Az eddigi áttekintéssel rá kívántam világítani, hogy a rendi magyar magán -
jog fentebb megjelölt jogintézménye sajátos utat járt be a közel 900 éves dologi
jogi fejlődésünkben 1848-ig. A tényleges folyamatok szintjén a zálogügylet a
hitelező oldaláról egy jószág használatát jelentette. Ez az ismérv köszönt
vissza Werbőczy definíciójából is. És a használat ténye lesz az, amely megha -
tározza az 1861 utáni fejlődésnek és javarészt a gyakorlat által formált jog -
életnek is az ívét a tulajdonjogban.19 A rendi magyar magánjogot részben le -
záró 1848-as folyamatok, az 1853-ban hatályba lépő Optk, majd 1861-ben az
ITSZ mind-mind hatással voltak a zálogjog fejlődésére. Kétségtelen azonban,
hogy lényegi ismérveiben változatlan maradt és ma már jól látható, hogy az
1861 utáni joggyakorlat és külső jogi hatások eredményeként lehet azt monda -
ni, hogy a differenciált zálogjogi rendszer (kézizálog, jelzálog) gazdagította a
dologi szabályokat és különálló intézménye maradt a kötelmi jognak.

2. A használat joga másképp

Grosschmid munkája párhuzamosságokat keresett, és ahol talált, ott forrási
szinteken pontosan adta vissza a kimutatható, egy irányba mutató fejlődési
irányokat a magyar és az angol jogban. A szerző logikájának teljesebb hátterét

14 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 43.
15 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 41.
16 Frank Ignác: Ősiség és elévülés, Buda, 1848, 324.
17 Hármaskönyv Corpus Juris Hungarici MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000–1895 MILLENNIUMI

EMLÉKKIADÁS Budapest, 1897, I. 81. §.
18 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog, Franklin Társulat Budapest, 1928, 35.
19 Csizmadia Andor (szerk.): Magyar állam- és jogtörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest,

1998, 393.
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adja az a kutatási adalék, miszerint a Werbőczy által és az angol jogban fel -
dolgozott zálogjogi elemzés valójában már korábban megszületett a Magyar
Jogi Szemle hasábjain 1923-, 1924-, 1926- és 1927-ben. Gladstone és az ingat -
lan-zálog címmel folytatott hosszú elemzést arról a szerző, hogy az 1848 előtti
rendi magyar magánjog záloga és az 1914-ig fennálló angol jogban létező mort -
gage in fee mely elemeiben, ismérveiben mutattak párhuzamosságokat.

A mortgage in fee kifejezés „in fee” fordulata nyers fordításban a feudális
hűbéri jelzőre kellene, hogy utaljon, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül
hagyni, ahogyan arra ifj. Szladits Károly rámutatott Az angol jog kútfői című
elemzésében, hogy Anglia, pontosabban a brit birodalom joga eltér attól a fej -
lődési ívtől, amelyet a kontinens normarendszerei a 19. századra leírtak. Nem
érvényesült a fogalmi meghatározottság és az azt indukáló fogalmi jogászko -
dás jelensége.20 Ahogyan Szladits fogalmaz: „a jogintézmények nem tökélete -
sen csiszoltak, kompromisszuális természetűek.21

Az 1914-ig fennálló angol tulajdonjogi rendszer értelmében „az ember nem
lehetett másként záloghitelező, csak úgy, ha beállt hűbérnöknek”. Jelen eset -
ben az 1881-es Conveyancing Act értelmében jelzálogról beszélünk.22 Ennek
az alapvetésnek az ismeretében vágott bele Grosschmid egy 1912-es House of
Lords-döntés elemzésébe.23

Az ügyben történt ugyanis, és itt most követném a szerző logikáját, hogy A
hűbéri ingatlanát B-nek jogi zálogba adta a szükséges állítást tartalmazó
szerző levelekkel együtt, majd ezt követően C-nek méltányossági zálogba,
majd D-nek további méltányossági zálogba adta ugyanazon ingatlanjait. Mint -
hogy sem C, sem D hitelezők nem követelhettek szerzőleveleket, ezért szá -
muk ra csak a szerződésbe vetett bizalom maradt (volna). Történt ugyanis,
hogy A elmulasztotta méltányossági zálogosaival tudatni, hogy azon az ingat -
lanon már áll egy jogi zálog. Az ügy teljessége kedvéért pedig: C és D nem
tudtak egymásról. Felmerül a kontinentális gondolkodóban, hogy egy olyan
ország, amely 1881-re a világ jelentős részét kulturális és rendszerszintű meg -
adásra késztette, hogyan volt képes mégis működni, szabad piaci feltételek
között.

A jelzálognak ismerték az ún. „legal fee” és az „equitable fee-simple” válto -
zatát. Az előbbi a common law szabályai szerinti jelzálogjogot jelentette, ame -
lyet a rendes bírósági rendszerben alkalmazott szabályok szerint lehetett ér -
vényesíteni. Az utóbbi már magyarázatot igényel. Anglia történeti fejlődésé -
ben a Chancery mint az uralkodó bírói fórumától elkülönült ítélkező, önálló
jogot teremtett a hosszú évszázadok alatt egészen 1925-ig,24 amíg az equity,
amelyet alakított joggyakorlatában, bele nem olvadt az egységesülő angol
jogba.25 A méltányossági bíráskodás lényege abban állt, hogy mindazt, ami
erkölcsi, morális alapon nem volt a tételes common law szabályai szerint ki -
kényszeríthető, annak tárgyi jogban érvényesíthető eszközei lettek az equity
szabályai szerint.

20 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 103.
21 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 145.
22 Grosschmid Béni: Gladstone és az ingatlan-zálog In Magyar Jogi Szemle, 1923.
23 Manks v. Whiteley, (1912) 1 Ch. 735.
24 Consolidation Act 1925.
25 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 139.
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A méltányossági zálog lényege, hogy a zálogjogi viszony hitelezői oldalán ak -
kor is igényt érvényesíthettek az equity szabályai szerint, ha a common law
nem adott volna lehetőséget. Ezért nem működik a kontinentális gondolkodó
logikája abban a kérdésben, hogy a méltányossági hitelezők miért nem ragasz -
kodtak szerződéshez ún. letter of deeds-hez.

Nem volt kizárható, hogy egyazon ingatlan vonatkozásában több méltányos -
sági zálogjogi kötelezettség éljen, úgy is akár, hogy az egyes méltányossági zá -
loghitelezők egymásról mit sem tudva, ugyanazon hűbéri ingatlanra kölcsönt
adtak. A helyzet nyakatekertségén az sem segített sokat, hogy a jogi záloghi -
telező nem tudott sok esetben a méltányossági hitelezőkről. Telekkönyv nem
létezett és az azzal kapcsolatos, első 1885-ös rendelkezéseket követően is in -
kább „mozgó telekkönyvről” (title deeds) lehetett beszélni, ami a gyakorlatban
annyit jelentett, hogy a jogi záloghitelező a birtokhoz tartozó szerzőleveleket
az ügylet létrejöttekor magához követelte és egészen a zálogadós által megin -
dítandó eljárásban, amelyet visszaváltásnak (redemption) neveztek, nála is ma-
radtak. A mozgó telekkönyv „felvalló része” (recital of seisin) alapján volt köte -
les a szerződés érdemi részében az adós vallani, hogy bírja a tulajdonjogát, szo -
rosabban véve, inkább hűbérében van az ingatlannak. Ennek az egész konst -
ruk ciónak alapját, több évszázad után az 1881-es Convey Act jelentette.26

Az eddig ismertetett szabályokhoz az összehasonlító elemzés keretében fi -
gyelemmel kell lenni az equity rendszerének egy másik sajátosságára. Ez pe -
dig egy különös és sok tekintetben a kontinentális gondolkodástól távol álló
jogintézmény, a trust, amelyet magyarul a legszerencsésebben „bizalmi hasz -
nálatnak” lehet a 19. századra kialakult formájában visszaadni.27 Mivel Ang -
liában minden föld, tulajdonképpen valamennyi ingatlan az uralkodó joga alá
tartozott végső soron, ezért annak érdekében, hogy az adófizetést, tehervise -
lést és a főhatalom befolyását elkerüljék a legnagyobb ingatlanokat bíró neme -
sek, ezért vagyonukat bizalmi használatba, kezelésbe adták más személyek -
nek anélkül, hogy ennek a jogügyletnek a common law szabályai szerint vé -
delmet nyújtott volna a jogrendszer. A koncepció némi párhuzamot mutathat
azzal az osztott tulajdonjogi szisztémával, amely 1861 után a magyar magán -
jogban nyert teret. Értve ez alatt, hogy nem osztott tulajdont hoztak létre,
hanem ugyanahhoz a jog védte tárgyhoz több más-más szabályrendszer alá
tartozó jogosultságot rendeltek. A mortgage in fee és a trust jogintézménye is
azon a logikán alapult, hogy egyazon ingatlan in law azaz a common law sza -
bályai szerint egy személy tulajdonában álltak és ez a jogi helyzet eredmé -
nyez hetett birtokot, használatot, hasznosítást és rendelkezést. Ez utóbbiból
pedig következhetett, hogy míg in law a tulajdonos jogosultságait kimerítette,
addig in equity még mindig nyitva állt előtte a lehetőség, hogy további jogo -
sultságot szerezzen másokkal szemben ugyanarra az ingatlanra. Konkrétan
meghatározva ezt a jogosultságot, ez nem más, mint a használat.28 Az angol
jog legalábbis Szladits Károly elemző munkája alapján az ingatlanátruhá -
zásnál is „uses of land�h kifejezést használ, ami a tényleges használatot he -

26 Grosschmid Béni: Gladstone és az ingatlan-zálog. In Magyar Jogi Szemle 1923.
27 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 124.
28 Duhaime, Lloyd: Real property and Tenancy Law, http://www.duhaime.org/LegalResources/

RealEstateTenancy/LawArticle-62/History-of-Real-Estate-Law.aspxhttp:/ /www.
duhaime.org/LegalResources/RealEstateTenancy/LawArticle-62/History-of-Real-Estate-
Law.aspx  (2011.02.04.).
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lyezi előtérbe.29 A trust esetében méltányossági tulajdonról volt szó, amelynek
érvényesíthetősége és kikényszeríthetősége a jóhiszeműségben gyökerezett
(good conscience).30 Nem véletlen, hogy a common law a 14. századra emelte be
joganyagába a use kifejezés alatt a használatba adás jogát, amely ugyancsak
eredetileg equity eredetű volt. Majd később, a common law védte használat
jogára alapítottak bizalmi használati jogviszonyt (trust) az equity szabályai
szerint.31

3. „Több van Werbőczyből, mintsem mibennünk”32

Grosschmid elemző munkája végén az 1912-es angol esethez két párhuza -
mos Hármaskönyvből hívott szabályt talált.

Kontinentális gondolkodásunktól idegen intézmény az estoppel, a hatályos
nemzetközi jog is alapvetően latin-amerikai hatásra kezdi elismerni ennek
szokásjogi jellegét. Az estoppel mint elsődlegesen anyagi jogi kifogás az angol
magánjogban azt jelentette, hogy a konkrét esetben C akként érvényesíthette
igényét A-val szemben, amikor az nem teljesítette a kölcsönkapott összeget,
így C értelemszerűen kielégítést várt az ingatlanból, hogy felhívta az „estoppel
by misrepresentation” intézményét. Lényege: „az állítás az állító irányában
pótolja az állított tényállás valóságát”.33 Ahogyan Grosschmid fogalmazott: „a
jogszerzési alap ténybeli szubsztratumát harmadik személyek irányába is tel -
jes hatállyal pótolja a szerző mint szerződő másik fél által valónak hitt valót -
lan állítás.34 És hogy valóban „Több van Werbőczyből, mintsem miben nünk, a
Hármaskönyv ekként szabályoz: „Azt az egyet meg kell azonban jegyeznünk,
hogy az előbb említett mentesítő biztosítékot mindig kívülálló és idegen per -
lekedőkre, törvényes követelőkre és felperesekre, nem pedig magukra a fekvő
jószágok ajándékozóira és eladóira kell érteni: amint magam is láttam, hogy
némelyek, akik fekvő jószágaikat másra ruházzák, ugyanezen fekvő jószágok
birtokosai és urai ellen saját személyükben indítottak keresetet és támasztot -
tak pert, mintha azokat eme fekvő jószágok uralmában meg nem tarthatnák,
ezáltal azon fekvő jószágokat ismét a magok részére óhajtván megszerezni,
amit sohasem kell megengedni.35

A másik párhuzam pedig az angoloknál már a 13. századtól nyomon követ -
hető dilemma körül forgott. Kontinentális értelemben a zálogjogot dologbani
vagy dologhozi jognak tekintsék, avagy a praktikus gondolkodás oldaláról: „zá  -
logbaadó ellenében elévülésnek nincs helye”? A 16. századra az angol rendszer
a zálogtartót, mint feltételes tulajdonost minősítette, ilyen értelemben a fenti
kérdésre a válasz az, hogy nem volt helye az elévülésnek. A zálog a szerződés -
ben szabott határidő után is visszaváltható volt, figyelemmel arra, hogy ez a

29 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 107.
30 Ifj. Szladits Károly: Az angol jog kútfői, Grill Budapest, 1937, 108.
31 Potter, Harold: An Historical Introduction to English Law and its Institutions, Sweet and

Maxwell London, 1948, 506.
32 Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog Pótfüzet, Franklin Társulat Budapest, 1928, 450.
33 Grosschmid Béni: Gladstone és az ingatlan-zálog In Magyar Jogi Szemle, 1923.
34 Grosschmid Béni: Gladstone és az ingatlan-zálog In Magyar Jogi Szemle, 1923.
35 Hármaskönyv Corpus Juris Hungarici MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000–1895 MILLENNIUMI

EMLÉKKIADÁS Budapest, 1897, I. 77. czím.
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szabály a méltányosság körében nyert alkalmazást (rules of equity). Magyar
jogunkban a vonatkozó forrás erről a kérdésről ekként szólt: „Minthogy pedig
már általános közmondássá vált, hogy zálogügyekben nem lehet elévülésre
hivatkozni s ezt meg sem kell engedni, mely közmondásnak jelentését azon -
ban nem egyszerű értelemben kell vennünk, hanem mivel a közvetlenül elő -
bocsátottak szerint a zálogosításnak kétféle jelentése van, tudniillik más az
elzálogítóra, azaz átadóra s ismét más az átvevőre nézve: 1. §. Tehát az a ki -
jelentés egyedül az átadóra, vagyis elzálogítóra nézve igaz és csak reá nézve
értjük azt megengedhetőnek: ellenben a hitelezőre, vagyis az átadóra nézve,
azt egészen el kell vetnünk. (…) 10. §. Mert az elzálogító a maga hitelezőjét
gyakran az egész pénzösszegre nézve kielégíti, a melyért tudniillik fekvő jó -
szágát zálogba adta, mindazonáltal magát a záloglevelet nem kaphatja min -
denkor vissza, hanem csak a kielégítésről szóló, azaz: nyugtató levelet adnak
neki (…).”36

4. Összegzés

Munkámmal törekedtem a századforduló kodifikációs szellemében felmerült
jogi kutatás egy szegmensének a megragadására, híven követve a korabeli
tudósok érvelését, elemzési rendszerét.

36 Hármaskönyv Corpus Juris Hungarici MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1000–1895 MILLENNIUMI
EMLÉKKIADÁS Budapest, 1897, I. 80., 81., 82. czímek.
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A munkajogi felelősség sajátosságai
a szocialista munkajogban

SIPKA PÉTER
egyetemi tanársegéd, DE-ÁJK

1. Bevezetés

Karl Marx szerint minden közvetlenül társadalmi vagy nagyobb méretű kö -
zös munkánál többé-kevésbé irányításra van szükség, amely az egyéni tevé -
keny ségek összhangját biztosítja, valamint végrehajtja azokat az általános te -
vékenységeket, amelyek a termelést végző egész szervezet mozgásából – ellen -
tétben az egyes önálló szervek mozgásával – adódnak. A magányos hegedűmű -
vész önmagát vezényli, a zenekarnak karnagyra van szüksége.1

Ezen szervezésnek és irányításnak, azaz a munkafegyelem fenntartásának szük-
ségképpen vannak jogi eszközei. 1948 után a munkajog fejlődésében meg indult
folyamatban a jogalkotó a felek szerződési autonómiáját fokozatosan elvonta, és a
kollektív szerződés jogszabályjellegét helyezte előtérbe.  Kiss György megfogal -
mazásával élve 1948-tól az első munkakódex hatályba lépéséig szá mos területen
megfigyelhetővé vált a központi irányítás eltorzulása2, amely hez hozzájárult az
is, hogy az 1949-ben elfogadott Alkotmány alapot adott az egy séges – azaz a ma -
gánjogi és közjogi elvi kettősséget megszüntető – mun kakó dex előkészítéséhez.

Az ideológiai alapon történő jogalkotás elve az volt, hogy a felek szerződéses
autonómiáját a jogalkotó folyamatosan szorította vissza, és a lehető legtöbb
kérdést megpróbálta kollektív szerződéseken keresztül közvetlenül szabályozni.

Ennek első fontos állomása az 1951. évi 7. számú törvényerejű rendelettel
elfogadott Munka Törvénykönyve volt. Az 1951-ben megalkotott Mt.-ről el -
mond ható, hogy az individuális munkakapcsolatok terén teljességgel kiiktatta
a piaci hatásokat.3 A munkaviszony jellegzetességeként jelenik meg az a
szem léletmód, melyben a jogalkotó különbséget tesz társadalmi viszonyoktól
függő és azoktól független, egyedül a termelés anyagi feltételei között megje -
lenő alá-fölérendeltség között. Weltner Andor4 szerint az utasítási jog önma -
gában nem jelenik meg olyan mértékben, amely alapján a munkaviszonyt
„tekintélyural mi fölé- és alárendeltségi viszonynak” minősíthetnénk. A mun -
kajogviszony a kor uralkodó jogfelfogása szerint nem szakítható ki a szocialis -
ta munkaszer vezet egészéből, hanem azt a társadalmi kapcsolatok részeként,
annak mint egy alkotóelemeként kell értelmezni. Eszerint az állampolgárok az
államon keresztül a vállalatok fölé kerülnek (állam formájában jogszabályo -
kon keresz tül a terv keretei közé szorítják a vállalat operatív utasítási jog -
körét), a vál lalati kollektíva, a szakszervezeti bizottság és az üzemi tanács
útján pedig a dolgozók kollektívan mellérendeltségi – kivételesen fölérendelt -
ségi – viszony ba kerülnek.5

1 Karl Marx: A tőke. Budapest, 1949, I. kötet. 357. o.
2 Kiss György: A piac és az emberi tényező. Balassi, Budapest, 1995, 34. o.
3 Kiss György: A piac és az emberi tényező. Balassi, Budapest, 1995, 39. o.
4 Weltner Andor: A szocialista munkaviszony és az üzemi demokrácia, Akadémiai, Budapest,

1962, 68. o.
5 Weltner Andor: A szocialista munkaviszony és az üzemi demokrácia, Akadémiai, Budapest,

1962, 108. o.
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Jelen tanulmány célja az, hogy a szocialista munkajog-felfogáson belül a
kárfelelősség sajátosságait vizsgálja meg. Ennek azért van jelentősége, mert a
szocialista munkajogban a kárfelelősségi rendszer kilép a klasszikus preven -
ciós cél kötelékéből6, és a nevelő jelleget hangsúlyozza. Itt szükséges hangsú -
lyozni, hogy a kárfelelősség mellett nem hanyagolható el a fegyelmi felelősség
kérdése sem, amellyel a jogalkotó a munkavállaló munkaviszonyon kívüli nor -
makövetését is elő tudta segíteni.

2. Az 1951-es Mt. szabályozásának ideológiája

A szabályozás kártérítési felelősségének megvizsgálása előtt szükséges ideo -
lógiai kitérést tenni. A szocialista munkaviszony-felfogás értelmében – Welt -
ner Andor megfogalmazása szerint – a szocialista munkaviszony gazdasági-
társadalmi tartalma alapvetően azért új, mert a dolgozók olyan állami-össz -
népi tulajdonban álló termelőeszközökkel kapcsolják össze a munkaerejüket,
amelyeknek – állami-össznépi szinten – ők is résztulajdonosai.

Ezen viszony alapján az állampolgárok az államon keresztül a vállalatok
felé kerülnek (állam formájában jogszabályokon keresztül az a terv keretei
közé szorítják a vállalat operatív utasítási jogkörét), a vállalati kollektíva, a
szakszervezeti bizottság és az üzemi tanács útján pedig a dolgozók kollektívan
mellérendeltségi – kivételesen fölérendeltségi – viszonyba kerülnek.7

Az 1951-es Mt. ennek megfelelően rögzíti, hogy a Magyar Népköztársaság a
kollektív szerződések rendszerével lehetőséget nyújt a dolgozóknak arra, hogy
közvetlenül is részt vehessenek munkafeltételeik, munkakörülményeik meg -
ál la pításában. Biztosítja a dolgozóknak azt a jogát, hogy a szocialista üzem
működése felett társadalmi ellenőrzést gyakorolhassanak.8

A (fegyelmi) felelősség kérdése körében fontos látni azt, hogy a munkavég -
zést a jogalkotó nem csupán mint egy adott munkakörhöz kapcsolódó feladat -
összességet értékeli, hanem tágabb jelentést kap akkor, amikor annak társa -
da lomban (népgazdaságban) betöltött helyét hangsúlyozza. Az 1951-es Mt. két
szinten foglakozik a munkavállaló felelősségével. Az első szint a XI. fejezetben
rögzített és szabályozott „Munkafegyelem”, míg a másik a XII. fejezet szerinti
dolgozók anyagi felelőssége.

A kettő közötti különbség abban nyilvánul meg, hogy a munkafegyelem meg -
sértése inkább a nem számszerűsíthető, mintegy ideológiai alapon elbírálható
magatartásokat vagy szabályszegéseket tartalmazza, míg a klasszikus kárfe -
le lőss ég a XII. fejezetben kerül szabályozásra.

A tvr.-ben rögzített fegyelmi felelősség kapcsán a „klasszikus” korábbi jogfel -
fogással ellentétben a jogalkotó nem csupán egy adott munkakörhöz kapcso -
lódó feladatösszességet tekinti a felelősség alapjának, hanem tágabb jelentést
kap akkor, amikor a jogviszony társadalomban (népgazdaságban) betöltött he -
lyét hangsúlyozza.

6 Újváriné Antal Edit: Felelősségtan, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc,
2002, 36. o.

7 Weltner Andor: A szocialista munkaviszony és az üzemi demokrácia, Akadémiai, Budapest,
1962, 128. o.

8 1951. évi 7. sz. tvr 7.§ (1) bekezdése.
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A munkafegyelem vonatkozásában a jogalkotó a 110. §-ban rögzíti, hogy
annak megtartása az összes dolgozók kötelessége és becsületbeli ügye. Ennek
biztosításáért elsősorban a vállalat igazgatója felelős, ezért a vállalaton belül a
fegyelmi jogkör a vállalat igazgatóját illeti. A vállalat igazgatója és helyettese
felett a fegyelmi jogkör a közvetlen felügyeletet gyakorló szerv vezetőjét illeti
meg.

Ezen rendelkezések kapcsán a következőket kell kiemelni: A szocialista jog -
felfogás szakít a munkavállaló–munkáltató–állam hármasával, amelyben az
állam meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a munkaviszony sze -
replői gyakorolják jogaikat. Azáltal, hogy megtörtént a termelési eszközök ál -
la mosítása a klasszikus értelemben vett munkáltató ezen jogviszonyban nem
létezik (illetve az állam maga), így a vállalat igazgatója lesz az, akire a jogal -
kotó a munkáltatói jogkört – ezen belül a fegyelmi jogkört – telepíti. Az igaz -
gató és helyettese azonban ebbe a körbe nem illeszthető be, így felettük a
közvetlen felügyeletet gyakorló szerv jogosult a fegyelmi jogkört gyakorolni.

A fegyelmi vétségek áttekintése előtt fontos hangsúlyozni azt, hogy ennek
elsődleges szerepe a nevelő hatás kifejtése volt (113. § (1) bekezdése), és a vál -
lalat sérelme (vagy károsodása) háttérbe szorul. Ez egy új elem a fegyelmi fe -
lelősség körében, amellyel a jogalkotó „kilép” a klasszikus jogviszony keretei
közül, mert olyan cselekményeket is szankció alá vesz, amelyek nincsenek ösz -
szefüggésben a tényleges munkavégzéssel.

Ennek alátámasztására a tvr. 112. §. a következőt tartalmazza:
Fegyelmi vétséget követ el az a dolgozó, aki 

1. a munkájával összefüggő vagy egyéb súlyos bűncselekményt követ el; 
2. olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll a népi de -

mokrácia állami és társadalmi rendjével; 
3. a munkafegyelmet, a tervfegyelmet vagy a szocialista munkaerkölcs sza -

bályait megsérti; 
4. botrányos vagy erkölcstelen életmódot folytat, vagy egyébként olyan maga-

tartást tanúsít, amely munkakörének ellátására méltatlanná teszi.

Ezen felsorolás alapján láthatjuk, hogy a négy pontból három nem kapcsoló -
dik szorosan a munkavégzéshez, mindösszesen az első pont az, amely tényle -
gesen oda köthető. A továbbiak inkább olyan „vétségeknek” felelnek meg, ame-
lyet a jogalkotó szankcionálni kívánt, azonban más jogterület erre nem, vagy
kevéssé volt alkalmas. 

A dolgozó eszerint nem csak akkor vonható felelősségre, ha a konkrét mun -
kavégzési kötelezettségét szegi meg, hanem akkor is, ha az ehhez kapcsolódó
„járulékos jellegű” mellékkötelezettségeit megsérti.9

Érdekesség, hogy a kötelezettségszegés munkahelyen kívüli elkövetése esetén
a fő szempont az volt, hogy a munkaköréhez mérten kellett vizsgálni. Minél
magasabb volt a dolgozó beosztása, annak szigorúbb mértékű büntetést vont
maga után. 

A szabályozás során tehát előfordulhatott az is, hogy munkaviszonnyal ösz -
sze nem függő bűncselekmény is fegyelmi vétséget valósított meg. Elvált a két -

9 Weltner Andor: A magyar munkajog, Tankönyvkiadó, Budapest, 1958.
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szeres jogsértés akkor, ha a munkaviszonyon kívüli jogsértés egyébként nem
volt olyan, amely a munkakörhöz nem méltó tényállást valósított meg. Ez pél -
dául olyan esetben történhetett, ha egy vezető beosztású dolgozó a vállalaton
kívül, de vétkesen károsította meg a társadalmi tulajdont.

Az 1951-es Mt. fegyelmi büntetési rendszere a következők szerint alakult10:

1. szóbeli feddés;
2. írásbeli megrovás; 
3. pénzbüntetés; 
4. kedvezmények megvonása; 
5. áthelyezés alacsonyabb munkakörbe;
6. azonnali hatályú elbocsátás.

A fegyelmi vétség elbírálásához egy – a mai Kjt.-hez vagy Ktv.-hez hasonló –
fegyelmi eljárás társult, melyben a dolgozó jogai – ha mérsékelten is ugyan –
de biztosítva voltak.

A mai Mt.-hez hasonló klasszikus kárfelelősség a XII. fejezetben foglalt „dol -
gozók anyagi felelőssége” cím alatt kerültek szabályozásra. A törvény rögzítet -
te, hogy a dolgozó a vállalatnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. A
Minisztertanács a kár megtérítését külön rendelettel szabályozta.

A törvényben rögzítésre kerültek bizonyos eljárási szabályok is, amelyek sze rint
az okozott kár nagyságát és a kártérítés összegét a dolgozóval a kár felfe dezésétől
számított 30 napon belül írásban kellett közölni. Ha a dolgozó kárté rítési kötele -
zettségének megállapítását vagy a kártérítés összegét sérelmes nek találta, pana -
szával az egyeztető bizottsághoz fordulhatott, mely esetben a kártérítés végrehaj -
tása csak az egyeztető bizottság jogerős döntése után tör ténhetett meg.

A végrehajtás során a vállalat a kártérítés összegét mind a dolgozó kereseté -
ből, mind pedig esetleges egyéb járandóságából levonhatta. 

Itt szükséges kitérni egy sajátos jogintézményre a munkaügyi viták rende -
zésének terén. Az 1951-es Mt. szerint a dolgozó és a vállalat között a munka -
feltételek megállapítása vagy alkalmazása kérdésében felmerült vita elren -
dezé sére három fórum állt rendelkezésre. Az egyik az egyeztető bizottság volt
(142–147. §); a második lehetőség bíróság előtt (148. §), vagy pedig szolgálati
úton (149. §) történő elintézés11.

Az egyeztető bizottság útján történő jogérvényesítés során a jogalkotó meg -
ha tározta azokat az esetköröket, amelyekben az egyeztető bizottság kizáró -
lagos hatáskört gyakorolt. Ezek a következőek voltak: 

a) a bérosztályba és fokozatba való besorolás, 
b) a munkaidő, vagy a túlmunka szabályozása, 
c) a rendes szabadság mértéke, 
d) a munkaruha-igényjogosultság, 
e) védőételek kiszolgáltatása, 
f) áthelyezés és 
g) a munkaviszony megszüntetése kérdésében — akár a munkaviszony tar -

ta ma alatt, akár annak megszűnése után — merülnek fel.
10 1951. évi 7. sz. törvényerejű rendelet 113. § (1) bekezdés.
11 141. §.
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A munkáltatónál négytagú egyeztetőbizottságot kellett alakítani, melyből
két tag a vállalat igazgatóját, kettő pedig a dolgozókat képviseli. 

Az egyeztető bizottság fontosságát jellemezte, hogy a kizárólagos hatásköré -
be  tartozó munkaügyi vitát bíróság elé az egyeztető eljárás befejezése után sem
lehet terjeszteni, azaz ezen körben a „jogvita” a vállalaton belül maradt.

Az eljárás panasz alapján indult, melyet a tudomásszerzéstől számított két
hónap alatt lehet előterjeszteni. Ez a határidő azonban kimenthető volt, mert
az önhibáján kívül történt mulasztás esetén a két hónapon túl előterjesztett
panasz is tárgyalható volt.

Garanciális elemként jelent meg, hogy a jogalkotó előírta, hogy az egyeztető
bizottság köteles a panaszt előterjesztésétől számított nyolc nap alatt elintéz -
ni. Az eljárás során mindkét félnek módot kellett adni arra, hogy álláspontját
előterjeszthesse és megindokolhassa, a kontradiktórius jelleget erősítette, hogy
a bizottság a szükséghez képest bizonyítást rendelhet el. 

Az elsőfokú egyeztető bizottság határozata ellen, a panaszos vállalat igazga -
tója és az üzemi bizottság számára a törvény fellebbezési jogot biztosított.

Ha a panaszt több érdekelt dolgozó együttesen terjesztette elő, az elsőfokú
határozatot a panaszosok is fellebbezéssel támadhatják meg a határozat köz -
lé sé től számított 8 napon belül. A fellebbezés elintézése a területi egyeztető bi -
zottság hatáskörébe tartozott, amely „jogerős” határozatot hozott.

A munkaügyi viták elintézésének másik fóruma a bírósági eljárás volt. A tör -
vény 148. §-a szerint bíróság elé azt a munkaügyi vitát lehet terjeszteni, amely
nem tartozik az egyeztető bizottság kizárólagos hatáskörébe. Ha az ilyen mun -
kaügyi vita a munkaviszony tartama alatt merül fel, bírói eljárásnak csak az
egyeztető eljárás befejezése után van helye. 

Előzetes egyeztető eljárás nélkül is a bíróság elé terjeszthető az olyan mun -
kaügyi vita, amely a felek közt a munkaviszony befejezése után keletkezik. 

Ha a bíróság elé terjesztett ügy elintézése olyan vitás kérdés eldöntésétől függ,
amely kizárólag az egyeztető bizottság hatáskörébe tartozik (143. §), a bíróság
a kérdést döntés végett az illetékes vállalati egyeztető bizottság elé terjeszti. 

A munkaügyi viták elintézése szolgálati úton történő elintézése abban az
eset ben történt, ha a vezetőállást betöltő dolgozók munkaviszonyából keletke -
ző munkaügyi vitákat a vállalat közvetlen irányítására hivatott szerv dönti el.

3. Az 1967. évi II. törvény fontosabb rendelkezései a felelősség terén

A gazdasági folyamatok megváltozása az 1960-as években szükségessé tette a mun -
kaügyi szabályok módosítását is, melynek elsődleges célja a szabályok egyszerű -
sítése és a decentralizálás volt. Az 1967-es Mt. megtartotta a fegyelmi felelősség és
a kártérítési felelősség alapját. A fegyelmi felelősség alapja köré ben megjelenik a vét-
kesség, amely lehet szándékos vagy gondatlan egyaránt. Nem változott a jogszabály
társadalmi rendeltetése, a felelősségre vonás során az elsődleges cél nem a repará -
ció volt, hanem az, hogy a fegyelmi büntetés a nevelést és a megelőzést szolgálja.

Ennek kapcsán tehát azt kellett vizsgálni, hogy a dolgozó vétkessége hogyan
alakult, azaz megtett-e mindent, ami az adott helyzetben tőle elvárható.

A felelősségre vonással kapcsolatban a vezető beosztásúak felelősségét az is
megalapozta, ha az általuk irányított területen a munkafegyelem betartását
elhanyagolják.
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A törvény 55. § (1) bekezdés szerint a munkaviszonyával kapcsolatos kötele -
zettségét vétkesen megszegő dolgozóval szemben kiszabható fegyelmi bünte -
té sek a következők voltak:

a) megrovás, 
b) szigorú megrovás, 
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvo -

nása,
d) a személyi alapbér csökkentése,
e) áthelyezés, 
f) elbocsátás.

A fegyelmi vétség elkövetését a vállalat fegyelmi eljárás alapján volt jogosult
megállapítani, amely eredményeképpen a fegyelmi büntetést indokolt írásbeli
határozattal szabhatta ki. Garanciális elemként jelent meg, hogy az eljárás
során biztosítani kellett, hogy a dolgozó védekezését előterjeszthesse, továbbá
fel kell deríteni a dolgozó javára és terhére szolgáló körülményeket, mely so -
rán a fegyelmi jogkör gyakorlójának a dolgozót személyesen meg kell hallgat -
nia.

Az eljárás megindítására nyitva álló határidő három hónap, illetve az objek -
tív határidő egy év volt.

A jogirodalom kimunkálta azokat az eseteket, amikor a fegyelmi eljárás
megindítása kötelező volt.12 Ezek szerint a bíróság vagy a nyomozást meg -
szün tető hatóság az ügyet fegyelmi eljárás lefolytatása céljából áttehette a
vállalathoz, ami kötelező lefolytatást jelentett.

Köteles volt a vállalat akkor is lefolytatni az eljárást, ha a vétkes magatar -
tásával saját magának vagy másnak üzemi balesetét vagy foglalkozási megbe -
te gedését idézte elő.

Nem volt mellőzhető, ha bár nem következett be üzemi baleset, de a munka -
védelmi szabályokat megszegték. A népi ellenőrző bizottság tehetett olyan meg-
állapításokat, melyek fegyelmi eljárás megindítását eredményezhették, ha -
son ló képpen a szakszervezet igényelhette, ha az általa feltárt hiba vagy mu -
lasztás alapos okot ad erre.

Külön érdekesség – és a jogági tagozódás relativizációjának példája –, hogy
bizonyos esetekben a törvény megsértése esetén az ügyész is jogosult volt fe -
gyelmi eljárást kezdeményezni.

A kötelező esetek kapcsán szükséges rögzíteni, hogy csak az eljárás kötelező
megindítását jelentette, a fegyelmi büntetés kiszabására még nem jelentett
kötelezettséget.

A fegyelmi büntetések kapcsán a munkajog össztársadalmi funkciójának alá -
támasztását szolgálta, hogy lehetőség nyílt arra, hogy az egyes fegyelmi bün -
te téseket más munkáltatónál hajtsák végre.

Eszerint ha a dolgozó munkaviszonya a jogerős fegyelmi büntetés végrehaj -
tása előtt vagy aközben megszűnik, a büntetést az új munkahelyen kell vég -
rehajtani. Arra is lehetőség volt, hogy a korábban elkövetett fegyelmi vétsé -
gért a későbbi munkáltató vonja felelősségre a dolgozót (elévülési időn belül).

Ha a dolgozó fegyelmi büntetés hatálya alatt munkahelyet változtatott, a

12 V. ö. Weltner Andor: A magyar munkajog, Tankönyvkiadó, Budapest, 1958.
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határidő leteltéig az új munkahely mentesíthette a fegyelmi büntetés hatálya
alól a munkavállalót, azonban ehhez a régi munkáltató véleményét ki kellett
kérni (de nem kötötte)

A fegyelmi határozat ellen a vállalati munkaügyi döntőbizottsághoz lehetett
panasszal élni, amellyel szemben bizonyos esetekben keresetnek volt helye a
munkaügyi bíróságoknál.

Az anyagi (kártérítési) felelősség kapcsán a jogalkotó rögzítette, hogy a dol -
gozó a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megsértésével okozott
kárért anyagi felelősséggel tartozik.13

Ennek mértéke a gondatlan károkozás esetén a kártérítés a dolgozó havi át -
lagkeresetének tizenöt százalékát nem haladhatta meg. A jogszabály lehetősé -
get biztosított arra, hogy a Minisztertanács a károkozás, illetőleg a károkozó
körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gya -
koriságára, a károkozás társadalmi veszélyességére, valamint a dolgozó beosz -
tására tekintettel a kártérítés mértékét magasabb összegben állapítsa meg.

A jogalkotó differenciálta vétkesség szerint a kártérítés mértékét amikor rög -
zítette, hogy szándékos károkozás esetén a dolgozó a teljes kárt köteles meg -
téríteni. 

A cizelláltabb szabályozást segítette elő annak kodifikálása is, hogy a dolgo -
zó vétkességére  tekintet nélkül  teljes anyagi  felelősséggel  tartozik a visszaszol -
gáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetke -
zett hiányért, amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy
kezel. Ez alól akkor mentesült, ha bizonyítani tudta, hogy a hiányt elhárítha -
tatlan külső ok idézte elő. 

A dolgozóval szemben kártérítés kiszabására a vállalat, mint munkáltató
volt jogosult, melyet határozat formájában kellett megtenni, amiben rögzíteni
kellett a tényállást is. Ha ez nem volt kellően tisztázott, akkor az Mt. előírta a
munkavállaló meghallgatásának kötelezettségét.

A határozat meghozatala során lehetősége nyílt arra, hogy a kártérítést a
jogszabály szerint kiszabható mértéknél alacsonyabb összegben állapítsa meg,
avagy mellőzze annak kiszabását, ha az eset összes körülményei kellően indo -
kolják és az a társadalmi tulajdon megóvására irányuló nevelés érdekeit nem
sérti.

A jogszabály rögzítette a munkáltatói kárfelelősség lényegesebb szabályait.
Eszerint a vállalat a dolgozónak munkaviszony keretében okozott kárért vét -
kes ségére tekintet nélkül teljes mértékben felel. Ez alól akkor mentesült, ha
bizonyítani tudta, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok,
vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Ennek hiányá -
ban is mentesül a kár azon része alól, amelyet a dolgozó vétkes magatartása
idézett elő. 

A törvényi szabályozás tartalmazta továbbá Minisztertanács a termelés és a
munkavégzés különleges körülményeire, illetőleg a kár jellegére tekintettel
egyes esetekben a felelősség alapját, körét és mértékét korlátozhatja, illetőleg
a vállalat felelősségét vétkességhez kötheti.

13 57. § (1) bekezdés.
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4. Összegzés

Mindezeket összegezve megállapítható, hogy a szocialista jogi szabályozás
egyrészt lényeges volt a munkajog fejlődése szempontjából, mivel ebben a kor -
szakban született meg az első munkajogi kódex, mely hozzájárult ahhoz is,
hogy az országban kikristályosodjon a munkajogi kultúra.

Mindazonáltal azt is látni kell, hogy ez a munkajogi szabályozás szükség -
kép pen csalóka volt, mert a munkaviszony részesei között látszólagosan bizto -
sí totta csak a jogokat és kötelezettségeket, és látszólag szolgálta a felek ér -
dekeit.

A jogszabályok áttekintése során megállapítható, hogy maga a munkajog,
és a munkajogi eszközök nem szolgáltak mást, mint az adott társadalmi rend
hatalmának biztosítását és fenntartását, melynek sajátossága, hogy a munka -
jog fegyelmező eszközeivel szankcionáltak jogon kívüli cselekményeket is. Ez -
zel a jogágazatok közötti válaszfalak sok vonatkozásban cseppfolyósakká vál -
tak, és a különböző jogágazatok joganyaga együttesen, összefonódva hatott
egységes gazdasági és más célok megvalósítására.14 Ezzel a munkajog funk -
ciójában új elem jelent meg, a felek közötti munkaviszonyon belül egy eszköz
lett, amivel a munkajogon (munkaviszonyon) kívüli célok is elérhetőek lettek. 

5. Összefoglaló

A munkajog fejlődésének több szempontból lényeges állomását jelentette az
1948 és 1992 közötti időszak. Ennek során a munkajog elvált a polgári jogtól,
és önálló ággá vált. A folyamat során a jogviszony megtelt számos olyan elem -
től, amely eredetileg idegen volt tőle, és egyúttal észrevehető az egyes jogágak
más szintű célok érdekében történő összefonódása és összekapcsolódása.

Ez a szocialista jogfelfogás szakít a korábbi munkavállaló-munkáltató-állam
hármasával, hiszen azáltal, hogy megtörtént a termelési eszközök államosí -
tása a klasszikus értelemben vett munkáltató ezen jogviszonyban nem létezik
(illetve az állam maga). Ez a jogviszonyok terén új távlatokat nyitott, melyek
közül a tanulmány a munkajogi felelősséggel kapcsolatos szabályokat vizsgál -
ja meg.

Ennek kapcsán kiemelendő, hogy a fegyelmi felelősség kérdése kapcsán a
jogalkotó a munkavégzést nem csupán mint egy adott munkakörhöz kapcso -
lódó feladatösszességet értékeli, hanem tágabb jelentést kap, és össztársadal -
mi szinten vizsgálja a jogviszonyt holisztikus szemlélettel, azaz elsődlegesen a
társadalmi funkcióját, a jogviszony szereplőinek társadalomban betöltött sze -
repét veszi alapul.

A munkajogi felelősség kapcsán kettős szabályozással találkozunk: Egyrészt
jelen van a mai Mt.-ben is ismert kárfelelősség, amely a jogfejlődés során fo -
kozatosan válik egyre komplexebbé, és szélesebben taglalttá. Emellett azon -
ban egy másfajta felelősség szabályozása is erőteljesen képviselteti magát, ez
pedig a fegyelmi felelősség. Ennek jelentősége abban van, hogy ezzel a jog -
alkotó olyan helyzetet teremtett, hogy a munkajog eszközeivel tudott munka -

14 Eörsi Gyula: Jog-gazdaság-jogrendszer tagozódás, Akadémiai, Budapest. 1977.  53. o.
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jogon kívüli cselekedetet szankcionálni. Tekintettel arra, hogy monopol mun -
káltatóként volt jelen a munkaerőpiacon arra is lehetőség nyílt, hogy egyes fe -
gyelmi büntetéseket más-más munkáltatónál hajtsanak végre, azaz egy mun -
káltató-munkavállaló jogviszonyban a munkáltató olyan fegyelmi vétséget is
szankcionált, amelyeket nem az általa létesített jogviszonnyal összefüggésben
okozott a munkavállaló.

A munkajogi szabályozás ezen része ily módon túlnőtt a hagyományos mun -
kajogi kereteken, és állami-össznépi célok szolgálatába állt.
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Egyenlőség a tengeren túl
avagy a nemek közti egyenlőség története és alapjai

az amerikai és japán munkajogban, európai kitekintéssel

ZACCARIA MÁRTON LEÓ
I. évfolyamos, nappali tagozatos doktorandusz

DE-ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

1. Bevezető gondolatok

Az egyenlőség nem újkeletű fogalom. A társadalmi, politikai, jogi, gazdasági
egyenlőség bizonyos formái, vagy legalábbis az ezekre való törekvés már vi -
szonylag korán megjelent a fejlett társadalmakban.1 Más kérdés, hogy ez tör -
ténelmi időszakonként eltérő mértékben és súllyal valósult meg. Ronald Dwor -
kin szerint egy legitim hatalomnak az egyes polgárokat nem kizárólag egyenlő
mércével kell mérnie, hanem az őket megillető jogokat és őket terhelő kötele -
zettségeket tértől és időtől függetlenül, jogszerűen, az általános egyenlőség el -
vének megtartásával, illetve az egymáshoz viszonyított egyenlőség elve alap -
ján kell kezelnie.2 Nyilvánvaló, hogy teljesen egyenlő sosem lehet az összes
ember, de még csak két személy esetében is csak megszorításokkal beszélhe -
tünk abszolút egyenlőségről.3 Ugyanakkor az adott államnak, amennyiben az
elfogadja a demokratikus jogállam által támasztott követelményeket, köteles -
sé ge erre törekedni, megfelelő garanciákat biztosítania az egyének számára.
Ez pedig a jog feladata lesz, esetünkben a munkajogé.

Mit is jelent az esélyegyenlőség követelménye? Nem könnyű ezt meghatá -
roz ni, igaz, vannak bizonyos állandó elemek, kritériumok, értékek, amelyek
mentén elindulhatunk.4 Álláspontom szerint az esélyegyenlőség lényege két
irányból közelíthető meg. Egyik oldalról mindenképpen van egy jogi, ponto -
sab ban tételesjogi aspektusa, amely elsősorban a megfelelő szabályozási és el -
járási formákat, kívánalmakat jeleníti meg.5 Értem ez alatt azt, hogy az ál -
lamnak elengedhetetlenül szem előtt kell tartania a jogalkotási és jogalkal -
mazási folyamatok során az ekvivalencia követelményeit úgy, hogy közben az
adott jogterületen az általános normák mellett specifikus szabályok útján is
biztosítsa ezt az alapvető jogot. Ez természetesen főként azokra a jogterüle -
tekre igaz, amelyeknél kiemelkedő az esélyegyenlőség szerepe, így például a
munkajog világában mindenképpen.6 Másik oldalról látnunk kell, hogy az
egyenlőségnek nemcsak a jog szintjén, hanem társadalmi, gazdasági, szocioló -
giai értelemben is legalább ennyire markánsan meg kell jelennie. Úgy is mond-

1 Wojciech Sadurski: Equality and Legitimacy. Oxford University Press, New York, 2008. 148. o.
2 Ronald Dworkin: Is Democracy Possible Here? Princeton University Press, Princeton, 2006. 97. o.
3 Balogh Lídia–Kádár András Kristóf–Majtényi Balázs–Pap András László: Antidiszkriminációs

és esélyegyenlőségi alapismeretek. L’Harmattan, Budapest, 2010. 11. o.
4 Balogh–Kádár–Majtényi–Pap: i. m. 11–12. o.
5 Joyce Gelb: Gender Policies in Japan and the United States: Comparing Women’s Movements,

Rights and Politics, Polgrave MacMillen, New York, 2003. 20. o.
6 Gyulavári Tamás–Kádár András Kristóf: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata. Bíbor Ki -

adó, Miskolc, 2009. 177. o.
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hatjuk, hogy a jogrendszer egésze által biztosított jogokat kell az egyes élet -
helyzetekben minél jobban érvényre juttatni, így például az általános egyen -
lőségből levezethető nemi esélyegyenlőség tekintetében azt, hogy egy adott
állásinterjún a női pályázót ne érje hátrány férfi társával szemben.7

A következő néhány oldalban megkísérlem bemutatni az alapjait annak az
igen nagy terjedelmű és sokrétű problémakörnek, amit úgy nevezünk, hogy
nemi esélyegyenlőség. Mindezt egy történeti áttekintéssel kívánom megala -
pozni, amely kiterjed a címben foglalt mindhárom jogi kultúrára, mindezt azért,
mert úgy gondolom, hogy a történeti folyamat és a  fejlődési ív ismerete nélkül
nem vizsgálhatjuk kellő alapossággal a kérdést. Igyekszem a kérdésnek nem
kizárólag a jogi részére koncentrálni, illetve összehasonlítani az egyes jogi elté-
réseket. Végeredményben a munkajogban meglévő nemi egyenlőség és egyen -
lő bánásmód fejlődési útját és alapjait kívánom bemutatni.

2. Miért pont az Egyesült Államok, Japán és Európa?

A magyarázat valójában nagyon egyszerű és praktikus. Amikor egy jogintéz -
ményt kívánunk vizsgálat tárgyává tenni és feldolgozni, mindig érdekes lehet
áttekinteni azt is, hogy az adott jogintézmény hogyan néz ki más országokban,
tágabb értelemben véve az Európai Unión kívül. Ez a fajta kutatás lehetővé
teszi az összehasonlító jellegű elemzést, amelynek eredményeképpen akár fi -
gyelemre méltó konklúziókra, eredményekre is juthatunk.

Érdekes továbbá, hogy az esélyegyenlőség megvalósulásának tekintetében
az amerikai jogot szinte soha nem szokták a japánnal szembeállítani, inkább
mindig csak az érdemel nagyobb figyelmet, hogy az egyes eltérések és hason -
lóságok hogyan jutnak érvényre Európával szemben.8 Egyfajta hiánypótlás -
nak is szánom tehát ezt az összevetést.

Az Egyesült Államok és Japán egyértelműen vezető gazdasági hatalmaknak
számítanak napjainkban,9 világpolitikai vezető szerepük is jelentős, illetve
tipikus posztindusztriális társadalmaknak tekinthetjük őket.10 Márpedig egy
adott állam gazdaságáról sokat elárul az, hogy milyen munkaviszonyra vonat -
kozó szabályok, illetve munkajogi normák jellemzik az adott jogrendszert.
Ezen belül, különösen napjaink igencsak zavaros gazdasági viszonyai között,
kiemelkedő az egyenlőségi jogok jelentősége a munkavégzés világában. A mun -
kajognak egy adott állam jogrendszerében és gazdaságában betöltött szerepé -
ről pedig nem is szükséges túl sok szót szólnom, hiszen gyakorlatilag a min -
dennapok szintjén jelenik meg és (optimális esetben) mindannyiunk életében
jelen van.11

Mindenképpen szükséges a kérdés vizsgálatakor annak megállapítása, hogy
milyen mértékű a nyugati (amerikai és európai) jogok és kultúra hatása a
japán jogra,12, hiszen az esélyegyenlőségi jogok rendszere és gyakorlata jól
7 Majtényi Balázs: Lejtős pálya – Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség. L’Harmattan, Budapest,

2009. 18. o.
8 Joyce Gelb: i. m. 1–2. o.
9 Rondo Cameron: A világgazdaság története – A kőkorszaktól napjainkig. Maecenas Könyvkiadó,

Budapest, 1994. 465. o.
10 Sellers–May–MacMillen: i. m. 425. o.
11 Kiss György: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995. 11. o.
12 Joyce Gelb: i. m. 21. o.
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mutatja azt, hogy egy adott jogrendszer egésze hogyan kezeli a bevezetőben
már bemutatott kérdést. Elég ha arra gondolunk, hogy az Egyesült Államok
Alkotmánya, amely megfogalmazza az általános egyenlőséget,13 milyen nagy
jelentőséggel bír a jogrendszer egészére nézve, meghatározva gyakorlatilag az
egyes esetekben ítélkező bírók mozgásterét.14

Európai nézőpontból különösen érdekes lehet annak a vizsgálata is, hogy ha
a jogelemzés során kilépünk Európából, akkor az általunk evidenciaként el -
fogadott jogelvek és jogintézmények hogyan, milyen mértékben valósulnak
meg más jogi kultúrákban. A címben vázolt kérdés tekintetében pedig a je -
lentős eltérések hátterében az áll, hogy az USA, Japán és Európa (az Európai
Unió) teljesen más fejlődési utat járt be az évszázadok során. Ez a fejlődés
gyakorlatilag még jelenleg is tart.15

3. A nemi egyenlőség fejlődésének történeti háttere

Amikor a felvilágosodás a világnak ajándékozta az emberi szellem egyik leg -
fontosabb, máig érvényes alapgondolatát, miszerint minden ember jogokban
egyenlőnek született, nem teljesen volt egyértelmű, hogy a „minden ember”
meg nevezés a több ezer éves férfivilág természetes értelmezése szerint csak
minden férfit jelent-e, vagy valóban minden embert; hiszen az egyébként fel -
világosult francia forradalmárok nem engedték meg a „hosszú XIX. század”
hajnalán, hogy a nők bármilyen szerepet is betöltsenek a politikában.16 Az eman-
cipáció ugyanis a XVIII. század közepén még nem létező fogalom volt, és a
„minden ember” fogalma csak a XIX. század közepén elindult törekvések nyo -
mán jelentett  – közel száz évnyi jogi és utcai küzdelem után – tényleg minden
embert –, legalábbis a keresztény euro-atlanti civilizációkban.

A XIX. század derekának európai társadalmaiban teljes mértékben a férfiak
uralkodtak. Napóleon törvényei a feleségek és leánygyermekek helyzetét a cse-
lédekhez tették hasonlatossá. Egy férjes asszonynak saját tulajdonhoz vagy
váláshoz az egész kontinensen alig volt joga, és a nők közép- vagy felsőfokú
oktatása 1870-ig szóba se került.17 A nők legfontosabb feladata a férjhez me -
nés, gyerekszülés és gyereknevelés volt; aki ennél többre vágyott, azt hóbor -
tosnak tartották. (Bár a fentiek nyomán nem is igen maradt másra ener -
giájuk…) A helyzet azonban a XIX–XX. század fordulóján több szempontból is
megváltozott: a nők egyre inkább előtérbe kerültek. Az első meghatározó vál -
tozás az volt, hogy a második ipari forradalom egyik hatásaként a nőknek egy -
re több szabadideje maradt: tovább éltek, és kevesebb időt töltöttek gyerekeik
kihordásával és felnevelésével. 1870-ben egy átlagos brit családban körülbelül
5 gyermek volt, 1900-ban 3–4, 1920-ban pedig 2–3.18 „Megállapíthatjuk, hogy
az 1890-es években egy tipikus munkásosztálybeli anya húszéves kora körül

13 Sellers–May–MacMillen: i. m. 65. o.
14 Sadurski: i. m. 149. o.
15 Joyce Gelb: i. m. 22. o.
16 Martin Roberts: Európa története I. 1789–1914 – Az ipari forradalom és a liberalizmus kora.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 234. o.
17 Roberts: Európa története I…. 235–236. o.
18 Roberts: Európa története I…. 235. o.
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férjhez ment, s mivel tízszer esett teherbe, 15 évet töltött el áldott állapotban,
vagy egy év alatti gyereke gondozásával. Ez alatt az idő alatt a sorozatos gyer -
mekszülések mókuskerekének foglya volt. Manapság egy anya életének mind -
össze négy évét áldozza erre a tevékenységre. Ez az idő csupán két nemzedék
alatt rövidült le így, s forradalmi módon kitágította a nők szabadságát. Mindez
annak köszönhető, hogy a nők képessé váltak szabályozni a fogamzást.”19 A
születésszabályozás megjelenése gyökeres változást eredményezett a társadal -
mi élet sok más területén is, és nem véletlen, hogy a női emancipáció folya -
matában az egyik legnagyobb ellenállást és legtöbb vitát kiváltott jelenség
volt; ugyanakkor óriási előrelépésnek tekinthető a nők önálló személyiségének
és új helyzetének elismertetésében, elfogadtatásában.

A második jelentős változás az volt, hogy a társadalmi és gazdasági változá -
sok nagy számban teremtettek olyan munkaköröket, amelyeket a nők jobban
be tudtak tölteni, mint a férfiak. A hatalmas nemzetközi piacra betörő üzleti
vállalkozások növekedése olyan új hivatali képzettségű munkaerőt igényelt,
mint a gépírónők, titkárnők és telefonoskisasszonyok; az új (a kötelező közok -
ta tás miatt megszaporodott számú) elemi iskolák női tanerőket alkalmaztak,
az új (a javuló és szervezett egészségügyi közellátás miatt megnövekedett szá -
mú) kórházak pedig ápolónőket. Nagy-Britanniában 1870 előtt alig maroknyi
tanárnő és ápolónő dolgozott, titkárnő pedig gyakorlatilag egyetlenegy sem;
ezzel szemben 1900-ban már 40 000 ápolónő, 45000 tanárnő és 90 000 titkárnő
tevékenykedett.20 Hasonló tendenciák érvényesültek Európa fejlettebb nyuga -
ti zónáiban, de Közép- és olykor Kelet-Európa több államában is megfigyel -
hetőek voltak ezek a folyamatok, ha nem is ilyen karakteresen.

A harmadik lényegi, az előzőekkel is összefüggő változás a női oktatás je -
lentős bővülése és változása volt. Ez a folyamat is összefüggött a társadalmi és
gazdasági kereslettel, a munkaerőpiac igényeivel. A leányok számára az első
francia középiskola 1884-ben nyílt meg Montpellier-ben, a német lányok álla -
mi középfokú oktatása pedig 1894-ben kezdődött meg.21 Ezzel megkezdődött a
szakmailag képzett nők beáramlása a munkaerőpiacra. Az első egyetem, amely
befogadott női hallgatókat, a zürichi volt 1867-ben. Párizs hamarosan követte
Zürich példáját, és 1870-ben svéd és finn egyetemek is megnyitották kapuikat
a női hallgatók előtt. Hollandia első női orvosa 1870-ben kezdte meg műkö -
dését, Franciaország első ügyvédnője pedig 1903-ban.22 Az I. világháború előt -
ti években jelentősen javult a nők jogi helyzete is mind a tulajdonjog, mind a
válási jog területén. 

A negyedik lényegi terület a női emancipáció folyamatában a választójogért
folytatott küzdelem volt, amely a XIX. század legvégén kezdődött az USA-ban,
és a két világháború között teljesedett ki Európa legtöbb országában. 1896-
ban négy nyugati állam, Wyoming, Utah, Colorado és Idaho megadta a nőknek
a szavazati jogot. További eredményeket azonban nem értek el, amíg a szüf -

19 R. M. Titmuss angol szociológus 1958-ban tett megállapítása; Idézi Martin Roberts: Európa
története II. 1900–1973 – Az új barbárság kora? Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 256. o.

20 Roberts: Európa története I…. 236. o.
21 Roberts: Európa története I…. 237. o.
22 Roberts: Európa története I…. 237. o. Ennek nyomán egyre több olyan nő vált ismertté, aki a

szakmájában akár a legmagasabb szintű elismerést is megkapta, így Maria Skłodowska-Curie
a Nobel-díjat is ; de világszerte ismert és elismert ápolónő volt Florence Nightingale, Nobel.díjas
író Selma Lagerlöff.
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razsettek Washington államban és Kaliforniában győzelmet nem arattak a
népszavazásokon 1910-ben és 1911-ben. Végül a női választójogot biztosító ti -
zenkilencedik alkotmány-kiegészítést 1919-ben elfogadta a kongresszus, ra ti -
fikálták, és 1920 augusztusában törvény lett belőle, éppen időben az elnök vá -
lasztás előtt.23 Európában elsőként Norvégiában és Svédországban 1907-ben
kapták meg a nők a választójogot. A háború és az osztályforradalmak nagyot
lendítettek a helyzeten, hiszen a férfiak hadba vonulása miatt a nők töme -
gesen álltak munkába a hátországban, elsősorban a hadianyag-gyárakban, és
teljesen jogos volt az angol munkásnők felvetése, miszerint ha a nők jók a
gránátokat összeszerelni, akkor legyenek jók a választójogot megkapni is. (Az
osztályforradalmak nem minden demagógia nélkül még túl is hangsúlyozták
ezt a kérdést.) Így a háború után folytatódott a női választójog megadásának
tendenciája:  kommunista Oroszországban 1918-ban, a weimari Németország -
ban 1919-ben, Nagy-Britanniában 1928-ban (bár itt a háború után már meg -
kapták a 30 év fölötti, férjezett nők, de e két diszkriminatív megszorítás eltör -
lésére csak 1928-ban került sor, és lett minden 21 év fölötti brit alattvaló vá -
lasztópolgár – a nemétől függetlenül), Franciaországban 1945-ben, Olaszor -
szág ban pedig 1946-ban kapták meg.24

A nőmozgalom legradikálisabb szószólói, a szociálfeministák is felismerték,
hogy a választójog csak kis mértékben változtatta meg a nők helyzetét, és sé -
relmeik listája még igen hosszú maradt. A nőknek még mindig igazodniuk
kellett a férfiak „igazi nőiesség”-ről alkotott elképzeléseihez, s az a szép szó -
lam, hogy a nőknek megvannak a maguk „szférái”, nem sokban különbözött
attól a kijelentéstől, hogy a feketéknek tudniuk kell, „hol a helyük”- mindkettő
az alárendeltségre utalt. Azt hangoztatták, hogy a nőt fel kell szabadítani a
finomkodás és kényszerű háziasság világából is. Teljesen át akarták írni a nők
társadalomban betöltött szerepét, és fel akarták számolni a munkaerőpiacon
érvényesülő nemi megkülönböztetést.25

A folyamat azonban újabb törést szenvedett a II. világháborúban, amely sok
elemében elősegítette az emancipációs folyamatot, de sok újabb akadályt is
gördített az útjába. Angliában – de több más országban is – az I. világháború
után a nők gyorsan elhagyták az iparban munkahelyeiket, a vállalatok nem is
szívesen alkalmaztak nőket ilyen jellegű munkakörökben, sőt még büszkék is
voltak erre – úgy vélték, egy férfi keressen annyit, hogy el tudja tartani a csa -
ládját. Vagyis sok korábbi sztereotípia visszatért az európai és amerikai köz -
gondolkodásba.26 A férfiak azonban újra bevonultak, és a nők újra elfoglalták
a frontokon harcolók helyét az ipari üzemekben – ráadásul most a férfiakéval
egyenlő munkabérért. Az USA-ban, de Nagy-Britanniában is kampányok foly -
tak a nők munkába csábításáért, mintegy hazafias tettként feltüntetve ezt a
fajta munkát, de furcsa, ám érthető ellentmondásként folyamatosan hangoz -
tatták ennek az állapotnak az ideiglenes jellegét – mind a munka, mind a bé -
rek tekintetében. Azután amikor a férjeik, fiaik leszereltek és véget ért a há -
ború, megindult a visszarendeződés: újra a hagyományos női szerepek – köny -
nyű, egyszerű munka az irodában, a telefonközpontban, de még inkább a csa -
23 Charles Sellers–Henry May–Neil. R. MacMillen: Az Egyesült Államok története. Maecenas Ki -

adó, 1995. 264. o.
24 Roberts: Európa története II…. 256. o.
25 Sellers–May–McMillen: i. m. 265. o.
26 People’s Century – A világ fele; Discovery Channel, 1999.
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lád nevelése és a háztartás vezetése – kapott hangsúlyt, még a mosolyban
gazdag állami propagandában is. És a diszkrimináció újabb elemei is felbuk -
kantak: életkor, külső megjelenés, bűbáj.27 Az 1960-as évekre ez a kérdéskör
újabb elemekkel bővült, hiszen a háztartási gépek tömeges elterjedésével to -
vább nőtt a nők szabadideje, és nem volt már elegendő legtöbbjük számára a
korábban kijelölt szerep. Viszont ha munkába álltak, nemcsak bizonyos terü -
letek maradtak elzárva előlük, hanem igen lassú – vagy semmilyen sem – volt
az előrehaladásuk a ranglétrán, és nagyon gyakran a férfiakéval azonos vég -
zettség mellett azonos munkakörben kevesebb bért kaptak. Így az emancipá -
ciós törekvéseknek új területei nyíltak meg. Mivel pedig már a televíziózás
korát élték Nyugaton, mindez jelentős publicitást is kapott, és ez segítette a
nők további küzdelmét.28 A diszkrimináció törvényi megszüntetése az 1960-as
és 1970-es években fejeződött be az USA-ban és Nyugat-Európában. Az USA-
ban az ekkor zajló néger polgárjogi mozgalom sikeréhez kapcsolódott a női eman-
cipáció lezárása is : 1964-ben a Lyndon B. Johnson elnök által beterjesztett és
elfogadtatott egyenjogúsági törvény hatálya kiterjedt a nőkre is, és minden te -
rületen érvényessé vált.29 Nagy-Britanniában egy sztrájk lendítette ki a holt -
pontról az eseményeket: 1968-ban a Ford-gyár kárpitüzemének 187 női dolgo -
zó ja abbahagyta a munkát, mivel ugyanazért a munkáért a férfi munkatár -
saiknál 20%-kal kevesebb bért kaptak. A gyár 5000 dolgozója nem tudott to -
vább dolgozni, mert nem voltak az új Fordokra üléshuzatok. A nagy nyilvá -
nosságot kapott eset nyomán a Ford engedett, és megadta a nőknek a férfia -
kéval azonos munkabért. Az egyenlő munkabér így nemzeti ügy lett, és az
angol parlament 1970-ben elfogadta az egyenlő bérezés törvényét.30 A külön -
böző, addig férfiasnak tartott szakmákban is lassan – és sok ellenérzés és el -
lenlépés, szexista célozgatás és megalázás közepette – elfogadottá vált a nők
megjelenése.31 És mégis: az 1980-as évekre megjelent az öntudatos, modern,
irányító nő típusa, és a „láthatatlan falak” jelentős része is lassan leomlani
látszik. Az 1970-es évektől Norvégiában nők is lehettek felszentelt – lutherá -
nus – papok (a római katolikus egyház ettől a mai napig elzárkózik), Nagy-
Britanniában a tőzsdén is alkalmazták őket, Franciaországban pedig Mme Gi -
roud-t nőkkel foglalkozó miniszterré nevezték ki. Az EU (akkor még Közös
Piac) pedig azzal kötelezte el magát a kérdés végleges rendezése mellett, hogy
a Római Egyezmény addig semmibe vett 119. cikkelye („a tagállamok beveze-

27 People’s Century; az USA-ban szinte kötelezően elvárták, hogy a női légi utaskísérők – mert női
pilótákról szó sem lehetett – 32 évesen hagyják abba a munkát ezen a területen, míg a pilóták
csak 60 évesen mentek nyugdíjba. Az ok egyértelműen a fiatal nők bájos küllemének lassú her -
vadása volt…

28 Roberts: Európa története II…. 265. o.
29 People’s Century; bár még jó ideig úgy próbálták meggátolni a munkaadók a nemkívánatos női

munkavállalók megjelenését bizonyos munkaterületeken, hogy avítt, de érvényben lévő helyi,
régi törvényekre hivatkoztak: így a nagyvállalatok egy része még jó ideig nem alkalmazott női
gépkezelőket, mert egy ilyen törvény szerint nő 15 kg-nál nagyobb súlyt nem emelhet fel.

30 People’s Century.
31 People’s Century – Coventryben az első női buszsofőr betanulásának és vizsgájának minden

pillanatát végigkísérte férfikollégáinak aktív ellenszenve és ellenérzése; Anglia első női moz -
donyvezetője, Karen Harrison úgy jutott el a jelentkezésig, hogy a levélben keresztnevét rö -
vidítve írta le, így férfinek hitték, és csak a személyes meghallgatáson döbbent meg a bizottság
női mivoltán; betanulása és vizsgája ideje alatt árgus szemmel lestek minden hibájára, és ot -
romba szexista megjegyzésekkel alázták meg, de kibírta, végigcsinálta.
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tik és fenntartják a férfi és női dolgozók által végzett egyenlő munka egyenlő
bérezésének elvét”) alapján 1973-ban eljárt az ezzel a cikkellyel a legkevésbé
törődő Hollandia ellen.32 A küzdelem eldőlt, az emberiség két fele tényleg egy
egésszé vált az európai és angolszász világban.33

A japán fejlődési út máshogy alakult. Ki kell emelni, hogy Japánban az ázsiai
kultúra és civilizáció folyományaként a fentebb vázolttól egy gyakorlatilag
teljesen eltérő fejlődési ív látszik, aminek hátterében a teljes kulturális, vallá -
si, jogi, gazdasági elkülönülés és elzárkózás áll.34 Egészen a XX. századig, és
annak is inkább a második feléig, teljesen eltérően értelmezték magának az
állampolgárnak, a  jognak, az egyenlőségnek a fogalmát és jelentőségét, a nők
szerepéről nem is beszélve.35 És éppen ezért annyira fontosak Japánban a té -
ma szempontjából a nőmozgalmak, a feministák tevékenységének az eredmé -
nyei, mert gyakorlatilag az így felszínre került hiányosságok és ellentmondá -
sok mutattak rá arra, hogy a japán jogrendszer szinte teljes mértékben igno -
rálja ezt a kérdést.36 Az a tény, hogy ez az ország sokáig tudatosan ellenállt a
nyugati hatásoknak (ideértve persze az európai hatásokat is) ahhoz vezetett,
hogy a jog tekintetében jópár lépcsőfokkal lemaradt Japán. Más kérdés, hogy
ez a lemaradás nem abszolút érvényű, hiszen a kulturális különbségekből adó -
dóan ez a probléma ott sokáig igazából fel sem merült, még csak társadalmi
szinten sem.

Ugyanakkor az erőszakos és kevésbé erőszakos, indirekt amerikanizálás ha -
tása igen erősen érezhető, hiszen a XX. század második felében a japán jog ha -
tározottan nyitott az amerikai jogrendszer felé,37 majd pedig az ezredfor -
dulóhoz közeledve azt tapasztalhatjuk, hogy az európai hatás, az európai tren -
dek és normák elfogadása kezd jellemzővé válni. Ez nem jelenti az amerikai
hatások eltűnését, de a tendencia egyértelműen ezt mutatja.

Az 1970-es években történtek meg az első komolyabb lépések a nemi egyen -
lőség rögzítésének irányában, a folyamat pedig az ezredfordulóra érte el csúcs -
pontját. Az általános egyenlőség mellett immár kifejezetten a nők és férfiak
egyenlősége is deklarálásra került. 1985-ben született egy esélyegyenlőségi
törvény, amelyet a szakirodalom kifejezetten gyenge és nem túl jelentős jog -
szabályként értékel.38 A helyzeten némileg javítottak a törvény 1997-es módo -
sításai, amely módosítások immár nagyobb figyelmet fordítottak a gyakorlati, 

32 Roberts: Európa története II… 265. o.
33 A világ más civilizációiban e kérdés a mai napig a legellentmondásosabb helyzetben van. Az

iszlám világ közismert konzervatív fordulata, Khomeini ajatollah 1979-es iráni forradalma óta
az addig sok helyen (közte magában Iránban is a II. Mohammed Reza Pahlavi sah által vég -
rehajtott reformok nyomán) nyitottabban kezelt női egyenjogúság kérdését újra konzervatív
módon közelítik meg; az ázsiai bér- és szexrabszolga nők, a fekete-afrikai iszlám vallású terü -
leteken milliószámra körülmetélt lányok, asszonyok, a kommunista Kína és Észak-Korea „vas -
korba visszavezetett elvtársnői” mind azt mutatják, hogy óriási a különbség az európai és
észak-amerikai, valamint az említett normák között. A problémakör megítélését és kezelését
tovább nehezíti a civilizációk közötti szakadékok mélyülése és a beavatkozás sokszorosan meg -
gondolandó kényes kérdése.

34 Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó,
Budapest, 2002. 165. o.

35 Conrad Totman: Japán története. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 526–533. o.
36 Joyce Gelb: i. m. 50. o.
37 Joyce Gelb: i. m. 51. o.
38 Joyce Gelb: i. m. 52. o.
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ténylegesen felmerülő problémákra. Persze a mindennapi életben (és most itt
szükséges utalni az értekezés tárgyát képező munkajogra), ez nem valósul
meg maradéktalanul, valójában a szabályozás és az alkalmazás logikája is el -
tér az európaitól.39

4. A fejlődés értékelése – egyenlőség a munka világában

A következőkben igyekszem bizonyos jogintézményeket, illetve elveket be -
mu tatni a három jogi kultúra köréből, összehasonlítva, értékelve azokat. Alap -
vetően azt a kérdést kell megválaszolni, hogy hogyan valósul meg az egyen -
lőség a munkajogban, mit mutat az egyes jogrendszerek szabályozása, illetve
joggyakorlata. 

Elsőként mindenképpen szólnunk kell a kivételezésről mint az egyenlőség
megvalósításának egyik lehetséges eszközéről.40 Itt arról van szó, hogy ameny -
nyiben egy adott személy vagy csoport egyenlő esélyeinek, a rájuk vonatkozó
feltételeknek a biztosítása csak valamilyen előny nyújtásával valósulhat meg,
akkor ez a fajta előnyben részesítés jogszerű lesz, nem pedig diszkriminatív.41

Ez gyakorlatilag az Európai Unió jogalkotása, illetve az Európai Unió Bíró -
sága által kidolgozott esetjog42 által meghatározott elv. Igaz, hogy ez elsősor -
ban Európában jellemző, de maga az elv érvényesül más jogrendszerekben is.
A lényeg az, hogy az adott előny indokolt legyen, ne legyen diszkriminatív,
arányos és objektív szempontú legyen, illetve úgy részesítse előnyben a hátrá -
nyos helyzetű munkavállalót (így jellemzően például a női dolgozókat), hogy
ne valósítson meg a másik oldallal szemben hátrányos megkülönböztetést.43

Ez az elv az amerikai munkajogban nincs jelen, ugyanis az USA-ról általá -
nosságban elmondható, hogy szinte félnek a kivételezéstől – mind pozitív,
mind pedig negatív irányban.44 Ennek hátterében az áll, hogy az egyes, elkü -
löníthető csoportokat nem kezelik különbözőként, effektíve hátrányos helyze -
tű ként, hanem az általános egyenlőséget elegendőnek tekintik a probléma meg -
oldásához.45 Ez a nézőpont egyébként számos problémához vezetett és vezet,
ugyanis az összetettebb, bonyolultabb esetek, ahol nők kerülnek hátrányos
helyzetbe a munka világában, nem nagyon oldhatók meg eredményesen a fen -
ti elv alkalmazása nélkül. Japánban még kevésbé ismert ez a módszer, itt ugyan -
is az ilyen jellegű eseteket úgy kezelik, mintha minden fél, mindegyik személy
egyenlő lenne, tehát az egyes különbségeket, a hátrányosabb helyzetet nem
létezőnek tekintik. Hátterében az áll, hogy az emberek közti egyenlőséget a
japán jogi szemlélet teljesen természetesnek, magától értetődőnek tartja.46

Eb ből adódóan nem is szükséges a női és férfi munkavállalók „mesterséges”
egyenlősítése.

39 Joyce Gelb: i. m. 49. o.
40 Balogh–Kádár–Majtényi–Pap: i. m. 12–13. o.
41 76/207. EGK irányelv, www.europa.eu, letöltés ideje: 2011. január 10.
42 C-450/93 Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen (1995) ECR 1-3051 In : Esélyegyen -

lőség, egyenlő bánásmód (szerk. Nyárádi Gáborné). Magyar Közigazgatási Intézet, 2008, 173. o.
43 76/207. EGK irányelv, www.europa.eu, letöltés ideje: 2011. január 10.
44 Joyce Gelb: i. m. 42. o.
45 Joyce Gelb: i. m. 45. o.
46 Joyce Gelb: i. m. 46. o.
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Ezen a ponton érdemes kitérni az egyes speciális jogintézményekre, amelyek
biztosítják az egyenlőséget a munka világában. Az európai jogok jellemzően
számos, pontosan behatárolható olyan jogintézményt ismernek, amelyek ezt a
célt szolgálják (így például a magyar Munka Törvénykönyve is)47. Ezek alap -
vetően az előnyben részesítés gyakorlati megjelenéseiként értékelhetők, hi -
szen a fizetett szabadság (szoptatási, szülési) célja az, hogy ezeknek az elő -
nyöknek a segítségével hozza egyenlő helyzetbe a női munkavállalókat. Nyil -
ván való, hogy ezek nem mechanikusan működnek, mert adott helyzetben mér -
legelés tárgyát is képezheti az, hogy jár-e valamely pluszjuttatás vagy szabad -
ság, milyen mértékben jár, sőt az is, hogy kinek jár.48 Az amerikai jog ismer
ilyen jellegű jogintézményeket, így például a fizetett szabadságot,49 de nem
olyan nagy mértékben, és korántsem annyira körülbástyázva, mint az uniós
jog. Nem utasítja el teljes mértékben az ilyen jellegű megkülönböztetést, de
semmiképpen sem tekinti alanyi jognak vagy olyan jogosultságnak, amit min -
denképpen érvényre kell juttatni a jogalkalmazás során. Inkább amolyan „vég -
ső eszközként” tekint ezekre. Ezzel szemben a japán tételesjogból gyakorlati -
lag teljes mértékben hiányoznak ezek,50 ugyanis az ázsiai országban inkább
csak egyfajta ajánlásként tekintenek az ilyen jellegű előnyben részesítésre.
Igyekeznek inkább a társadalom szintjén biztosítani az egyenlő esélyeket, il -
letve a fentebb már említett általános ekvivalenciából indulnak ki. Egy pél -
dával érzékeltetve a kérdést: a japán nők körében egyfajta „divat” megtartani
házasságkötéskor a saját nevüket, és önállóságra „tanítani” magukat és egy -
mást, míg az egyes előnyben részesítő intézkedések hiányoznak a jogból.51

A nemi egyenlőséget meghatározó szemléletmód is komoly eltéréseket mu -
tat az egyes jogi kultúrák között. Nyilvánvaló, hogy mindhárom jogrendszer -
ben alapelvként van jelen az, hogy a nőket egyenlő helyzetbe kell hozni a fér -
fiakkal, csak az nem mindegy, hogy hogyan. Ugyanis Európában a tendencia
azt mutatja, hogy a nőket egyfajta „elesett” csoportként kezelik, amely cso -
port nak feltétlenül szüksége van a jog által nyújtott védelemre52 ahhoz, hogy
ne induljanak hátrányból. Úgy is mondhatnánk, hogy az ő státusukat jellemző
eltérések egyfajta kényszerből erednek. Érdekesség, hogy az Európai Unió
Bíróságának esetjogából az olvasható ki, hogy a nőket a diszkriminációtilalom
és esélyegyenlőség körében máshogy kezelik, mint a többi hátrányos helyzetű
csoportot. Igaz, enélkül a megkülönböztetés nélkül nem beszélhetnénk a nők
kiemelt státusáról, amely az amerikai és japán jogban is megvan. E két jog -
rendszerben azonban szó sincs arról, hogy a nőket „elesettekként” kezelnék,
inkább úgy tekintenek rájuk, mint egyfajta védettséget élvező személyi körre,
amelynek csak akkor van szüksége állami, jogi beavatkozásra, amennyiben
sérelem éri ezeket az alanyokat53. Ez a fajta gondolkodás eltér az európaitól,
és nagymértékben hasonlóan valósul meg az amerikai és a japán esélyegyen -
lőségi jogban.

47 Lásd például: Mt. 138. §, www.magyarorszag.hu, letöltés ideje: 2011. január 10.
48 C-104/09 Pedro Manuel Roca Alvarez vs. Spanyolország, www.europa.eu, letöltés ideje: 2011.

január 12.
49 Joyce Gelb: i. m. 43. o.
50 Joyce Gelb: i. m. 50–51. o.
51 Joyce Gelb: i. m. 57. o.
52 75/117. EGK irányelv, www.europa.eu, letöltés ideje: 2011. január 10.
53 Joyce Gelb: i. m. 44. o.
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5. Változások, tendenciák – az eltérő jogi megközelítések kollíziója

Fentebb igyekeztem bizonyos olyan eltéréseket bemutatni, amelyek jól mu -
tatják az eltérő megközelítéseket. Úgy gondolom, hogy maga az esélyegyenlő -
ségi jog nem érthető meg teljes mértékben a háttér, az egyes tendenciák meg -
ismerése nélkül. Ennek szellemében szeretném felhívni a figyelmet néhány
olyan tényre a következőkben, amelyek elősegítik a probléma alaposabb vizs -
gálatát.

Amikor a nők helyzetéről beszélünk, elkerülhetetlen, hogy szóljunk néhány
szót a feminista mozgalmakról, ugyanis ezek a társadalmi megmozdulások és
szereveződések vetették fel először a nemi egyenlőség ilyen jellegű megközelí -
tését. Mint ahogy erre korábban már utaltam, Európában a feminista mozgal -
mak szerepe nem bírt komoly jelentőséggel ezen jogelv fejlődése során. Mind -
végig jelen volt persze ez a tényező is, de az európai jogalkotásban és joggya -
korlatban nem ezek váltották ki azt, hogy kiemelt figyelmet fordít immáron
több évtizede az Európai Unió és az egyes államok erre a kérdésre. Ezzel szem -
ben az Egyesült Államokban mindenkit megelőzve, teljes mértékben innovatí -
van játszódott le ez a folyamat54, és ez természetesen a teljesen eltérő szemlé -
lethez vezetett. Megjegyzem, az amerikai joggyakorlat azt mutatja, hogy pél -
dául a faji diszkrimináció problémáját sokkal kiterjesztőbben és nagyobb fi -
gyelemmel kezelik, mint a nemi diszkrimináció-tilalmat.55. Ennek oka pedig
talán ez a bizonyos nagyon korán és sajátosan lejátszódott fejlődés. Ezzel szem -
ben Japánban az 1970-es évekig gyakorlatilag ismeretlenek voltak a nőmoz -
galmak, illetve maga törekvés is gyerekcipőben járt még56. Ugyanakkor figye -
lemre méltó az a tény, hogy az így kialakult igények és mozgalmak egyáltalán
nem másolták a nyugati (amerikai és európai) mintákat, hanem tudatosan,
sőt, kifejezetten öntudatosan alakították ki saját tradícióikat, módszereiket, el -
veiket.57 Más kérdés, hogy talán többek között ez a tudatos szembenállás ve -
zetett ahhoz, hogy Japánban a nemi egyenlőség kérdésével a XX. század vé -
géig gyakorlatilag nem is foglalkoztak.58 Érdekes ugyanakkor, hogy bizonyos
területeken (így például az abortusz szabályozásának tekintetében) a japán jog
már a XX. század közepén sokkal fejlettebb volt, mint akár az Európai Unió
joga, akár az amerikai59. Azonban fontos megjegyezni azt is, hogy ez nincs
komoly kihatással a nők és férfiak egyenlőségének legtöbb szegmensére.

E körben szükséges kitérnem arra a kérdésre, hogy az európai és amerikai
jogi hatások milyen mértékben és hogyan hatottak, hatnak a japán esély -
egyenlőségi jogra. Japán alapvetően mindig próbált megmaradni a saját, ön -
álló megoldásainál, de a XX. században már egyértelműen látszott, hogy a ja -
pán államot és társadalmat sem kerüli el a globalizáció. Ez pedig azt eredmé -
nyezte, hogy a jogot egyre inkább elkezdték átformálni a külső hatások, így az
amerikai, az európai és az össz-globalizációs tendenciák egyaránt komoly ha -
tást gyakoroltak és gyakorolnak a japán jogra.60 Mára egyértelműen látszik,

54 Joyce Gelb: i. m. 22–23. o.
55 Joyce Gelb: i. m. 42. o.
56 Joyce Gelb: i. m. 29. o.
57 Joyce Gelb: i. m. 29–30. o.
58 Joyce Gelb: i. m. 31.
59 Joyce Gelb: i. m. 30–31. o.
60 Joyce Gelb: i. m. 39. o.
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hogy az európai és ENSZ-hatás erősebb Japánban, mint az amerikai. Végül eh -
hez a kérdéshez kötődően érdemes megemlíteni az „insularity vs. externality”
problémáját. Ez egy olyan elvrendszer, amely a japán jogot jellemzi, különösen
az egyenlőségi jogok tekintetében.61 A nyugati (külső) és saját (belső) megol -
dások állandó ütközését jelenti, amelynek eredményeképpen ezen jogi kultúra
fejlődése mindig egyfajta kettősséget fog mutatni. Törekszik az innovációra,
igyekszik a saját útját járni, de az eltérő történeti és kulturális háttér miatt
nem hagyhatók figyelmen kívül a külső hatások, ez a tendencia pedig foko -
zottan jellemzi napjainkban is a nemek közti esélyegyenlőség kérdéskörét.62

6. Záró gondolatok – egyenlőség?

Láthattuk tehát, hogy az esélyegyenlőség, ezen belül pedig a nemi egyenlő -
ség nem egy olyan kérdés, amelyet feketén-fehéren lehetne szemlélni. Nem egy
olyan kérdés, amely tértől és időtől független. Nem egy olyan kérdés, amelyre a
jog megtalálta volna már a tökéletes megoldást.63 Talán soha nem is fogja.
Ugyanis addig, amíg egy női munkavállaló nem indul egyenlő esélyekkel egy
állásinterjún vagy egy magasabb pozíció betöltésekor nem lesz egyenlő hely -
zetben férfi társával szemben (függetlenül attól, hogy ez az Egyesült Államok -
ban, Japánban vagy az Európai Unióban történik), addig semmiképpen sem
jelenthetjük ki, hogy megvalósulna a teljes egyenlőség. Tisztán látható ugyan -
akkor, hogy az egyes szabályozások törekednek erre, sőt igyekeznek egymás
megoldásaiból meríteni. Célom éppen ez volt: európai szemmel bemutatni két
tőlünk igencsak távoli és különböző jogrendszer gondolkodási módját, megol -
dá sait a címben vázolt kérdésben. A fejlődési ív tisztán kivehető, ugyanakkor
rengeteg feladat vár még jogalkotóra és jogalkalmazóra egyaránt – tértől és
időtől függetlenül.

61 Joyce Gelb: i. m. 39–40. o.
62 Joyce Gelb: i. m. 50. o.
63 Sadurski: i. m. Introduction VII. o.
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