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Előszó
Jelen kötet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Isko -
lája által 2012. március 30-án Győrben rendezett országos méretű doktoran -
duszi konferenciát követően publikálásra benyújtott hallgatói dolgozatokat tar -
talmazza.

A konferenciára 57 előadó jelentkezett be, e kötetben közülük 42 hallgató – ké -
sőbb írásban véglegezett – kiselőadását közöljük. A győri Doktori Iskola évente
rendszerint egy országos konferenciát rendez, ahol több szekció ad lehetőséget a
saját PhD hallgatóinknak és a többi hazai egyetem doktoranduszainak a szak -
mai részvételre és megmérettetésre. Az eddigi és a mostani konferenciánkon a
nemzetközi együttműködésünk keretében részt vesz a brno-i Masaryk Egyetem
több kutatója, akik a konferenciánk angol nyelvű összehasonlító jogi szekció -
jának munkájába kapcsolódnak be.

A mostani konferencia – hasonlóan a korábbiakhoz – az állam és a jog alapvető
értékeit, valamint ezen alapértékek megjelenési formáit tekintették át. A konfe -
rencia plenáris ülésén a Doktori Iskola alábbi három egyetemi tanára tartott
nyitó előadást: 

DR. VEREBÉLYI IMRE, DSc. 
egyetemi tanár, 
a Doktori Iskola vezetője
Az önkormányzati és az államigazgatási rendszerek elválása
és kapcsolódása

DR. LENKOVICS BARNABÁS, CSc. 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
alkotmánybíró
A magyar alkotmánybíráskodás új irányai 

DR. FINSZTER GÉZA, DSc. 
egyetemi tanár, ELTE ÁJK
A hatékonyság korlátai a büntetőeljárásban

E „mesterek” előadásait más tudós kollégáink előadásaival egyetemben külön
kötetben fogjuk közölni.

A fenti országos méretű konferencia megszervezésén túlmenően Doktori Isko -
lánk részt vett a Doktoranduszok Országos Szövetsége által 2012. május 17–20
között Győrben tartott „Tavaszi Szél” konferencia megrendezésében is. Ezen az
országos konferencián az állam- és a jog kérdéseivel két szekció 20 előadója
foglalkozott. (Erre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatóak:
http://www.phd.hu/tartalomkezelo/tartalom/tavaszi_szel_2012)
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A kötetünkben szereplő doktorandusz hallgatók várhatóan azon kevesek közé
fognak tartozni, akik nem csupán abszolutóriumot szereznek, hanem teljesítik
a doktoranduszképzés végső célját: elkészítik és sikeresen megvédik PhD érte -
kezésüket. Ehhez a várakozáshoz több szempontból alapos reményt ad a kötet
több tanulmánya. Konferenciánk – ugyancsak hasonlóan az előző konferen -
ciákhoz – sajnos egy szempontból most sem volt sikeres. Nevezetesen az elhang -
zott előadások felett a hallgatók között ritkán vagy nem alakult ki tudományos
szellemű vita. Volt, aki csak a saját dolgozatát olvasta fel, más dolgozatához
nem szólt hozzá, esetleg kérdezett vagy dicsért. Ez az ismétlődő jelenség jelzi a
doktoranduszképzés egyik lehetséges továbbfejlesztési irányát. Kreditpontokat
kell adni nemcsak az előadásokért, de a hallgatói opponensi véleményezésért is.
Meg kell teremteni ennek időbeli és szakmai feltételeit, amivel várhatóan több
doktorandusz kolléganőnk és kollégánk élni tud.

Az országos méretű konferenciánk megszervezését és e tanulmánykötet kiadá -
sát anyagilag támogatta a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0010 számú program,
amely a tehetséggondozási rendszerek és a tudományos képzési műhelyek fej -
lesztéséhez kapcsolódik. A konferencia sikeres megrendezéséhez szervezői segít -
séget adott:

DR. SMUK PÉTER, egyetemi docens,a Doktori Iskola titkára
DR. ERDŐS CSABA, győri doktorandusz
CSIZMARIK ESZTER, a Doktori Iskola asszisztense 

A dolgozatokat szakmailag lektorálták a doktoranduszok témavezetői és az ille -
tékes szekciókvezetői. 

Győr, 2012. június
DR. VEREBÉLYI IMRE,

egyetemi tanár,
a Doktori Iskola vezetője
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I.
Alkotmányjogi

szekció

Elnök:

DR. SZENTE ZOLTÁN
egyetemi tanár
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A jövő nemzedékek érdekei
az Alaptörvényben

ANTAL ATTILA
tanársegéd

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet.

„Amellett érvelnék…, hogy a nemzedéken belüli
igazságosság a nemzedékek közti igazságosságból
származik, vagy származhat, mivel létezik az időn
átívelő partnerség és a nemzedékek közti egyenlőség
fogalma…”1

1. Kiindulópont

A 2011-ben elfogadott Alaptörvény Nemzeti hitvallása a következőképp fo -
galmaz: „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti
erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek
életfeltételeit.” A törvényszöveget magát is áthatja a jelen generációinak a jövő
nemzedékek iránt érzett felelőssége: megjelenik ez az elv a természeti erő -
források, a biológiai sokféleség, valamint a kulturális értékek védelme és fenn -
tartása kapcsán [P) cikk)] és a gazdasági alkotmányosságról szóló részekben is
(A közpénzek, 38. cikk). Mindezzel Alaptörvényünk csatlakozott azokhoz a
közjogi irányokhoz, amelyek alkotmányi szinten igyekeznek gondoskodni az
utánunk jövő generációkról, célul tűzve a társadalmi igazságosság elvének
megvalósítását. Ezzel párhuzamosan az új Alkotmány megszüntette a jövő
nemzedékek érdekinek megjelenítésére és képviseletére hivatott különbiztos
intézményét, s áttért az „egybiztosi” modellre. Az Alaptörvényre épülő, az
alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény pedig meglehetősen szűk
körben határozta meg az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érde -
keinek védelmét ellátó helyettese feladatkörét és lehetőségeit. Mindez jelentős
aláássa az Alaptörvénynek a jövő nemzedékek iránti elkötelezettségét. Jelen
tanulmány négy célt szolgál. (I.) Egyrészt röviden felvázolom azt, hogy az Alap-
törvény megalkotási folyamatában miként alakult a környezetvédelemhez
való viszony. (II.) Másrészt bemutatom azt, hogy az Alaptörvény értelmezése
nyomán milyen kötelezettségek terhelhetik a jelen generációkat a jövő nem -
zedékek érdekeinek védelmét illetően. (II.) Rávilágítok továbbá arra, hogy az
Alaptörvény jövő nemzedékek iránti elköteleződése milyen belső ellentmon -
dásokat tartalmaz és mindez hol futhat zátonyra (így többek között az om -
budsmani rendszer átalakításán, másrészt a társadalmi részvételi jogosítvá -
nyok korlátozásán). (III.) Végül pedig mindezek alapján megkísérlek néhány
kiindulópontot adni a generációkon belüli és generációk közötti igazságosság
együttes értelmezéséhez.

1 „A nemzedékek közti igazságosság koncepciója mára elfogadottá vált” – Edith Brown Weiss-szel,
a Georgetown University Law Center professzorával Jávor Benedek beszélget. In: Fundamen -
tum 2008/1. szám 33. o.
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2. Az alkotmányozás környezetvédelmi irányai

A 2010-ben megindult és 2011 áprilisában zárult alkotmányozási folyamat
meglehetősen hosszú utat járt be addig, amíg a 2012. január 1-jén hatályba
lépett normaszöveg környezetvédelemmel foglalkozó részei kikristályosodtak
– a folyamat meglehetősen ambivalens volt. Sokáig úgy tűnt, nemhogy a kör -
nyezetvédelem alkotmányos szintjének továbbfejlesztése nem vehető kész -
pénzek, hanem még az 1989-ben kialakított – és az Alkotmánybíróság által
gazdagított – konstrukciót sem biztos, hogy átemeli az alkotmányozó az Alap -
törvénybe. A 2011. március 14-én előterjesztett2, Magyarország Alaptörvé -
nyére vonatkozó törvényjavaslat (T/2627) a következőképp fogalmazott3: „O.
cikk (1) Magyarország védi és fenntartja az egészséges környezetet. (2) A ter -
mészeti erőforrások, különösen a termőföld és az ivóvízkészlet, valamint a
biológiai sokféleség és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik,
amelynek a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki
kötelessége.” Vagyis az előterjesztők egyrészt nem kívánták továbbvinni az
1989-es alapokat, mely szerint a környezethez való jog alapjog (az Alkotmány-
bíróság szerint ugyan nem alanyi alapjog, hanem olyan alapjog, amelynek az
intézményvédelmi oldala a domináns4), másrészt pedig először fogalmazták
meg alkotmányi szinten a jövő generációk érdekinek figyelembe vételét és az
általános környezetvédelmi kötelezettség eszméjét. A törvényjavaslat indoko -
lása szerint: „A Javaslat deklarálja, hogy Magyarország védi és fenntartja az
egészséges környezetet. Ezzel az Alaptörvényben új elemként megjeleníti a fenn -
tarthatóság követelményét, ami az állam és a gazdaság részére irányt szab a
környezeti értékekkel való felelős bánásmódhoz. A Javaslat külön kiemeli a
sajátos magyar környezeti értékeket és a magyar kultúra értékeit, amelyek
oltalmazását mindenki kötelezettségévé teszi a jövő nemzedékek számára való
megőrzés érdekében.”5 Vagyis az eredeti törvényjavaslat egyfajta államcélként
tekintett volna a környezet védelmére.

A törvényjavaslat kapcsán a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa igen fon -
tos fejtett ki, melyek végül is irányadókká váltak az egész alkotmányozási
folyamat tekintetében6: „A Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú
törvényjavaslat számos igen előremutató és a jövő nemzedékekért felelősséget
vállaló rendelkezést tartalmaz. A törvényjavaslat – kisebb módosításokkal –
valóban alkalmas lehet arra, hogy a jövő nemzedékek érdekeit, a környezeti
értékek megóvását a legmagasabb szinten biztosítsa. Ennek a feltétlenül üd -
vözlendő és támogatandó alkotmányozói célkitűzésnek az érvényesülése jelen -
2 http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=2627 (2012.05.01.)
3 http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf (2012.05.01.)
4 Fodor László: Környezetvédelem az alkotmányban. Gondolat – Debreceni Egyetem Állam- és Jog -
tudományi Karának kiadványai közös kiadványai IV., 2006 és Antal Attila: Környezeti demok -
rácia: alkotmányos alapok. In: Közjogi Szemle 2010/3. 46–51. o.

5 Ezúttal csak utalnék rá, hogy álláspontom szerint a „védi és fenntartja” fordulat nem foglalja ma-
gában az indokolással ellentétben a fenntarthatóság követelményét. A „fenntartja” itt a kör -
nyezet egészséges állapotára vonatkozik, s nem pedig a fenntarthatóság elvének közjogi-politikai
érvényesítésére.

6 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának módosító javaslatai a Magyarország Alaptörvényéről
szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz.
http://www.jno.hu/hu/alkotmanyozas/JNO_Modositasi_Javaslatok_Alaptorvenyhez.pdf
(2012.05.01.)
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leg mégsem biztosított következetesen, annak elősegítésére bizonyos módosítá -
sok feltétlenül szükségesek. A környezetvédelmi célkitűzések tényleges megvaló -
sulásához nélkülözhetetlen a mindenkit megillető egészséges környezethez való
alapjog alkotmányos deklarálása, az embereket a hatályos alkotmány alapján
húsz éve megillető alapjogot semmiképpen nem lehet visszavonni az alaptör -
vényből. Az alapjog érvényesülését és az állami feladatok tényleges végrehaj -
tását pedig a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának önállósága nagyban
elősegítheti. Ellenkező esetben az alkotmányozás környezeti eredményei formá -
lisak és a gyakorlatban tartalom nélküliek maradnak.”

Az alkotmányozás folyamatában végül is a helyzet sokat változott, s ha tetszik
kialakult és finomodott az Alaptörvény – ahogyan ezt már máshol is kifejtet -
tem – „környezetvédelmi filozófiája”7, amely alapvetően két rétegből tevődik
össze: egyrészt benne van az 1989-es Alkotmány környezetvédelmi alapgon -
dolata (a környezethez való jog, illetve a környezetvédelem hozzákapcsolása a
testi és lelki egészséghez), másrészt pedig hatott rá az alkotmányozók és
szakmai közösség hozzáadott értéke. Így az Alaptörvény 9 jól lokalizálható
témakör mentén érinti a környezeti kérdéseket, melyek három gyújtópont
köré összpontosulnak: a természetes és épített környezet értékei; a fenntart-
hatóság differenciált megközelítése; a jövő generációk érdekei.

3. Jövőre orientált Alkotmány

Az említett 9 tárgykör egyik legpregnánsabb, az Alaptörvény egészén végig -
húzódó területe a jövő nemzedékek érdekinek kérdése. Egy olyan területtel
állunk szemben, ami egyrészt alapvető újdonságot hozz az 1989-es alapokhoz
képest, másrészt pedig az alkotmányozó részben figyelembe vette az Alkot -
mánybíróság gyakorlatát.8

Hol található 
az A rendelkezés

Alaptörvényben? 

Nemzeti hitvallás „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi
és természeti erőforrásaink gondos használatával
védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”  

Jövő
Alapvetés P) cikk „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, 

generációk
az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a
honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek
a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése
az állam és mindenki kötelessége.”  

A közpénzek 38. cikk „(1) Az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének
és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös
szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások
megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek
figyelembevétele.” A jövő generációk az Alaptörvényben

7 Antal Attila: Az új Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája. In: Közjogi Szemle 2011/4. 43–51. o.
(Antal, 2011).

8 Lásd erre: Fundamentum 2008/1. szám.
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A jövő generációk érdekinek alaptörvényi megjelenítése lényegében egy kere -
tes szerkezettel írható tehát le, amely kiindul a Nemzeti hitvallásból, s az
Alapvetésen át eljutunk A közpénzek fejezetig.

A Nemzeti hitvallás9 mindjárt két ponton is megragadja jövő generációkkal
kapcsolatos problémakört. Egyrészt deklarálja mindenki „felelősségét” az
utódok iránt (ezt a kollektív felelősséget „váltja majd aprópénzre” a P) cikk
általános környezetvédelmi kötelezettsége), másrészt elemi erővel veti fel a
jövő generációkkal való kérdéskör legérzékenyebb szeletét: a generációk kö -
zötti igazságosság10 kérdéskörét. Itt az Alaptörvény egyértelműen elköte le -
ződik a jövő generációk érdekei, az erőforrások igazságos elosztása mellett,
hiszen anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatát jelöli
meg a jövő nemzedékek létfeltételeinek eszközeként. Ennek kapcsán fel kell
vetnünk egy fontos kérdést: mindez – lévén, hogy a preambulumról van szó –
csupán egyfajta „bokréta az Alaptörvény kalapján” vagy pedig rendelkezik
(köz)jogi relevanciával a fenti deklarációt.11 Álláspontom szerint12 mivel maga
az Alaptörvény mondja ki [R) cikk (3). bek.], hogy „[a]z Alaptörvény rendelke -
zéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmá -
nyunk vívmányaival összhangban kell értelmezni”, ezért legalább egyfajta
kötelező értelmezési segédletként a Nemzeti hitvallás egész szövege rendel -
kezik valódi normatív tartalommal.

Az Alapvetés P) cikke deklarálja – az Alkotmánybíróság által megalapozott –
általános (vagyis mindenkire és nem csupán az államra kiterjedő) környe -
zetvédelmi kötelezettséget, amelynek az a különlegessége, hogy az alkotmá -
nyozó mindjárt három konkrét aspektusát is felvázolja: a nemzet közös örök -
ségének védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.
Tehát a nemzet közös öröksége (amely a természeti erőforrásokban és a kul -
turális értékekben ragadható meg) nem csupán a jelen generációk szempont -
jából védendő, hanem a jövő generációk számára is megőrzendő. Fontos hoz -
zátenni, hogy az Alaptörvény itt nem arra tesz kísérletet, hogy „kitalálja” vagy
körülírja a jövő generációk érdekeit13, hanem egészen egyszerűen azzal – az
egyébként nagyon is helyes – a feltételezéssel él, hogy a jövő generációknak is
szüksége lesz a természeti erőforrásokra és a kulturális értékekre. Vagyis a
jelen generációk szükségleteiből következet a jövő nemzedékek érdekire, egy -
fajta „minimum követelményeket” felállítva.

9 A preambulum és a környezetvédelem kapcsolatára lásd: Fodor László: Természeti tárgyak egy
új alkotmányban. In Pázmány Law Working Papers, Nr. 2011/21.
http://www.plwp.jak.ppke.hu/images/files/2011/2011–21.pdf (2012.05.01.)

10 „A nemzedékek közti igazságosság koncepciója mára elfogadottá vált” – Edith Brown Weiss-szel,
a Georgetown University Law Center professzorával Jávor Benedek beszélget. In: Fundamen -
tum 2008/1. szám 31–36. o.

11 A preambulumok normativitásához lásd: Fekete Balázs: Preambulumok és nyelvfilozófia avagy
a preambulumok normativitásáról másként. In Pázmány Law Working Papers, Nr. 2011/33.
http://www.plwp.jak.ppke.hu/images/files/2011/2011–33.pdf (2012.05.01.)

12 Antal Attila: A preambulum ornamentikája és közjogi ereje. In Antal Attila – Novák Zoltán –
Szentpéteri Nagy Richard (szerk.): Az alkotmány arca L’Harmattan, Budapest 2011.

13 Sokan éppen a jövő generációk érdekinek „körülírhatatlan” vagy „parttalan” jellege miatt ódz -
kodnak e fogalom alkotmányos szintre emelésétől. Lásd erre: Bartus Gábor: Alkotmányozás és a
környezet védelme. In: Kommentár 2010/6. 24–33. o.
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Végül, de nem utolsósorban a jövő nemzedékek érdekei egy roppant jelentős
témakör, a közpénzek kapcsán is előkerülnek. Ahogyan a P) cikk is konkre -
tizálta a jövő generációk érdekeit, úgy a 38. cikk is megpróbálja ezt. Amíg a P)
cikk abból indult ki, hogy a jövő nemzedékeknek is szüksége lehet élhető
környezetre, úgy a 38. cikk alapvetése az, hogy az utánunk jövőknek is szük -
sége van anyagi erőforrásokra, s éppen ezért a nemzeti vagyon kezelésének és
védelmének céljaként többek között a jövő nemzedékek szükségleteinek fi -
gyelembevételét határozza meg. Kétségtelen, a P) cikk nem próbálta meg fel -
térképezni a jövő generációk érdekit, s egyfajta vélelemként abból indult ki,
hogy a természeti erőforrások minidig is fontosak lesznek. A 38. cikk azonban
ennél bizonytalanabb kategóriát hoz be: a jövő nemzedékek „szükségleteit”,
amelyet nem határoz meg közelebbről. Ezen szükségletek figyelembevételét
tulajdonképpen a nemzeti vagyon kezelésének egyfajta alapelvévé rendeli.
Mindez természetesen fontos irány, ugyanakkor a bírósági és Alkotmány -
bírósági gyakorlatra fog hárulni annak kidolgozása, hogy egyrészt mit is jelent
a „szükséglet”, másrészt pedig miként és mennyiben kell azt figyelembe venni.

4. Belső ellentmondások14

A fenti irányok – ugyan értelmezésük és a praxisba való beemelésük még
hátravan – mindenképp fontos előrelépést jelenthetnek a jövő generációk
érdekinek közjogi védelmét illetően. Az Alaptörvény „környezetvédelmi filo -
zófiájának” tehát fontos szeletét jelenti a jövő generációk érdekinek védelme.
Ugyanakkor a helyzetet árnyalja, hogy e filozófia kiépülésével párhuzamosan
lebontásra került vagy súlyos korlátok közé került annak érvényesítésére
hivatott intézményrendszer. Vagyis felvethető a kérdés: mit kezdhetünk az
Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájával filozófusok nélkül?15 Vagyis a
megszüntetett önálló jövő nemzedékek biztosával és az jogköreiben, valamint
értelmezési autonómiájában korlátozott Alkotmánybírósággal.

A környezeti demokrácia16 és az egészséges környezethez való jog a legna -
gyobb veszteséget a jövő nemzedékek biztosának az alapvető jogok biztosa
helyettesének való lefokozásával szenvedte el. Az alkotmányozási folyamat az
ombudsmani intézmény kálváriáját hozta el: az ombudsmani intézményrend -
szer átalakítása azon területek közé tarozott, ahol nem sikerült teljesen kor -
rigálni az alkotmányozás már említett vargabetűit. Az Alaptörvényt előké -
szítői kezdettől fogva az egybiztosi modellben17 gondolkodtak, s ennek csak a
korrekciójára nyílt mód az alkotmányozás során. Az eredeti elképzeléseket,
melyek szerint az alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a jövő nem -
zedékek érdekeinek védelmére, addig sikerült finomítani, hogy az alkotmá -
nyo zók elfogadták azt, hogy a jövő nemzedékek érdekinek képviseletéről az
alapvető jogok biztosának egyik helyettese gondoskodjon. Az alkotmányozás

14 Ez a rész Az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának vakfoltjai című (Pázmány Péter Ka -
tolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, konferenciakötet – megjelenés alatt) tanulmá -
nyom alapján készült.

15 Antal, 2011.
16 Antal Attila: A környezeti demokrácia elmélete. In: Politikatudományi Szemle 2009/4. 82–101. o.
17 Antal Attila: Egy a biztos? Jogi Fórum, 2011. március 19.
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stációi során a jövő nemzedékek biztosi posztját betöltő Fülöp Sándor rendre
kifejezte álláspontját a készülő változásokkal kapcsolatban. Az Alaptörvény
koncepciójának kidolgozáshoz küldött véleményében a következőket szögezte
le: „A hatályos Alkotmány megfelelő módon biztosítja az egyes ombudsmanok
szervezeti függetlenségét elsődlegesen a jelölési, választási, felelősségi, beszá-
mo lási szabályokon keresztül. Kiemelten hangsúlyozandó, hogy az egyes külön
országgyűlési biztosi hivatalok felállítását az egyes érintett alapjogok fokozott,
különös védelmének szükségessége indokolja. A kiemelt védelmet tehát mindig
társadalmi szükségszerűség, egyes különös védelemre szoruló értékek vagy ér -
dekek teszik indokolttá. Ez az egyediség természetesen feltételezi és nélkülöz -
hetetlenné teszi a megfelelő szakmai felkészültséget és speciális hatáskört is.
Minderre tekintettel az országgyűlési biztosok intézményének Alkotmányban
megfogalmazódó koncepciójának megőrzését, illetve azon túl az egyes rendelke -
zések pontosítását, kiegészítését tartjuk indokoltnak.”18 Amikor az Alaptör -
vényre vonatkozó törvényjavaslat már a parlament előtt volt a biztos elvi éllel
tapintott rá az Alaptörvény környezetvédelmi attitűdje és a szakombudsmani
rendszer felszámolása közötti ellentmondásra: „A törvényjavaslat előterjesztői
a készülő Alaptörvény egyik legnagyobb érdemének tekintik a jövő nemzedéke --
kért vállalt felelősség megfogalmazását, az Alaptörvény környezetvédelmi tar -
talmát. Ezzel a vitathatatlan törekvéssel nem áll összhangban az ombudsmani
rendszer tervezett átalakítása, sőt éppen ellentétes azzal… A jövő nemzedékek
érdekei gyakran konfliktusba kerülnek a gazdasági és egyéb érdekekkel, így a
helyettes által képviselt egészséges környezethez való alapjog alacsonyabb szin -
ten lenne védett még akkor is, ha lesz ilyen alapjog.”19 Végül az Alaptörvény
elfogadása után, amikor az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat (s
benne az immáron helyettes jövő nemzedékek biztosának jogkörei) került
előkészítésre, Fülöp Sándor közzétette az addigi legmarkánsabb álláspontját.
A biztos szerint a törvénytervezet megalapozatlan előterjesztés alapján, több
tekintetben az Alaptörvénybe ütköző módon, más vonatkozásokban az Alap -
törvényben foglaltakat súlyosan mellőzve kívánta szabályozni az ombudsmani
intézményt. A biztosi hatáskör és intézkedési kör szűkítésével, a jövő nem -
zedékek érdekeinek háttérbe szorításával teljes mértékben súlytalan helyet -
tesi intézményt kívánt megteremteni. Az ombudsman szerint a tervezet sú -
lyosan sértette az Alaptörvényt, alkotmányosan elfogadhatatlan visszalépést
valósított meg, ezért visszavonását és átdolgozását javasolta.20

Végül is elfogadásra került az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI.
törvény, amely valóban meglehetősen puha jogosítványokkal ruházta fel az
18 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslatai az új alkotmány koncepciójának kidol -

gozásához (2010) 12. o. http://jno.hu/hu/pdf/jnob_alkotmany_javaslatok.pdf (2012.05.01.)
19 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának módosító javaslatai a Magyarország Alaptörvényé -

ről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz (2011).
20 „A Tervezetet áttekintve megállapítható, hogy az:

– ellentétes az Alaptörvény Hitvallásával és egyes tételes rendelkezéseivel,
– felszámolja a jövő nemzedékek érdekeinek intézményes képviseletét, és jelentősen gyengíti az

egészséges környezethez való jog védelmét,
– ezáltal kiüresíti az Alaptörvény előremutató vívmányait, továbbá
– súlyos visszalépést jelent a környezet védelmének ma hatályos jogszabályokkal biztosított

szintjétől.”
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az alapvető jogok biztosáról szóló törvény ter
vezetéről (2011)
http://jno.hu/hu/alkotmanyozas/JNO_Modositasi_Javaslatok_Alaptorvenyhez.pdf (2012.05.01.)
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alapvető jogok biztosának helyetteseit. Így az alapvető jogok biztosának a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a jövő
nemzedékek érdekeinek érvényesülését. E feladatkörében a következő
jogosítványokkal rendelkezik:

a) rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a jövő nemzedékek
érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól,

b) felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek
nagyobb csoportját érintő jogsértés veszélyére,

c) az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását javasolhatja,
d) közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában,
e) javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz for -

duljon.

Álláspontom szerint a jövő nemzedékek biztosának megszüntetése, ennek
ténye és az eljárás mikéntje nem csupán a környezeti demokrácia elveibe
ütközik és az egészséges környezethez való jog érvényesítését jelentősen
megnehezíti, hanem egyenesen ellentétes az Alkotmánybíróság által kidolgo -
zott védelmi szinttől való visszalépés elvével, amely szerint az intézmény -
rendszer változása nem vetheti vissza a már elért alapjogvédelmi szintet. Az
AB a 28/1994. (V. 20.) határozatában a következőképp fogalmazta meg a vé -
delmi szinttől való visszalépés elvét: „A környezethez való jog tárgyából és dog-
matikai sajátosságából az következik, hogy a természetvédelem jogszabá-
lyokkal biztosított szintjét az állam nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alkot-
mányos jog vagy érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csök -
kentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”
Vagyis az egybiztosi rendszer magában rejtheti azt a kockázatot, hogy az al -
kotmányozó megszegi a védelmi szinttől való visszalépés tilalmát a jövő nem -
zedékek biztosa intézménynek megszüntetésével, amely nemzetközi szinten is
elismert intézménnyé nőtte ki magát (csakúgy, mint a többi biztos). Mindez
felveti továbbá azt is, hogy az alapvető biztos – még ha kiterjedt apparátussal
rendelkezik is – képes-e folytatni a több éve bejáratott alapjogvédő gyakorlatot
a korábbi (védelmi) szinttől való visszalépés nélkül.

Az Alaptörvény korlátok közé szorítja az Alkotmánybíróság aktivizmusát21, s
megteremti az értelmezési „röghöz kötés” alapvető alkotmányos szabályait és
elveit. Mindez négy alapvető szempontban érthető tetten: az Alaptörvény
maghatározza az alkotmányértelmezés főszabályát; ehhez egy kisegítő
alapelvet is kínál; sőt az Alkotmánybíróság általános működési elvére (így
többek között feltehetőleg magára is alkotmányértelmezésre) is szabályt
alkot; végül ezt egészíti az egyik legfontosabb faktor, az alkotmánybírói sze-
repfelfogás, az alkotmányőri habitus, vagyis az, hogy a mindenkori alkot -
mány bírák mit kezdenek a kialakult helyzettel.22 Ez az értelmezési „röghöz
kötés” igen jelentős hatással lehet mind a környezeti demokráciára, mind a
21 Ezúttal nem foglalkozom a már ismert jogkörkorlátozással, aminek ugyan lehet köze a kör -

nyezet védelméhez és a jövő generációkhoz, de úgy vélem, hogy az „értelmezési rögköz kötés”
sokkal jelentősebb vizsgált témánk szempontjából.

22 Ehelyütt csupán a „működési szempontot” vizsgálom. A többi korlátozásra lásd: Antal Attila:
Értelmezési paradigmák. http://www.meltanyossag.hu/node/1965 (2012.05.01.)
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környezetjogi dogmatikára, ugyanis az alkotmánybírósági határsozatok jog -
fej  lesztő értelmezései jelentősen hozzájárultak a környezetvédelemi appa -
rátus fejlesztéséhez (többek között a már említett védelmi szinttől való visz -
szalépés kidolgozásával). Az Alaptörvény meghatároz egyfajta működési
alapelvet az Alkotmánybíróság tekintetében, méghozzá úgy, hogy azt a fis -
kális fenntartha tó sághoz köti: „N) cikk (1) Magyarország a kiegyensúlyozott,
át látható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. (2) Az (1)
bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a Kor -
mány felelős. (3) Az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és
más állami szervek feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet
kötelesek tiszteletben tartani.” Az N) cikk értelmezésének két lehetséges irá -
nya van: egyrészt a fiskális fenntarthatóság elve az Alkotmánybíróság belső
gazdálkodása kapcsán számít alapelvnek23; másrészt pedig kérdéses, hogy je -
lent-e ennél többet, vagyis a taláros bíráknak alá kell-e rendelniük jogértel -
mezésüket a fiskális fenntarthatóságnak. 

Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság feladatának ellátása nem csupán a
belső működésben merül ki, hanem ide tartozik többek között az Alaptörvény
értelmezése. Ha ez így van és az Alkotmánybíróság adott esetben nem hozhat
olyan határozatot, amely a költségvetést megterheli, akkor ez az Alkotmány -
bíróság jogkörének ismételt csorbítását eredményezi, megint csak fiskális
szempontok apropóján [amint ez megtörtént az Alkotmányban és az Alap -
törvény 37. cikk (4) bekezdésében]. A jövő generációk kapcsán ez nem jelent
mást, mint hogy a természeti erőforrásoknak a jövő nemzedékek számára való
megőrzésének a szempontja nagyon könnyen szembekerülhet a jelen generá -
ciók fiskális, pénzügyi érdekivel. Vagyis az Alaptörvény önmagába foglalja a
jövő és a jelen generációk közötti ellentmondás potenciális lehetőségét.

5. Nemzedékeken belüli és/vagy nemzedékek közötti igazságosság

A fenntartható fejlődés és az intergenerációs igazságosság alkotmányba való
foglalását ellenzők általában a következőkkel érvelnek: „A nemzedékek közötti
igazságosság koncepciója bár elméletileg triviálisan vonzó, csak óriási nehéz -
ségek leküzdésével operacionalizálható. Az egyenlő választási lehetőség tehát a
generációk között sosem – legfeljebb véletlenszerűen – állhat fenn, bizonyos
típusú gazdasági tevékenységek ellehetetlenülnek, mások viszont a helyükbe
lépnek. Ezek aztán teljesen más természeti erőforrásokat igényelnek. Hiába
gon dolták volna, mondjuk 18. századi őseink a fenntarthatóság jegyében – ha
ismerték volna a fogalmat –, hogy gondosan megőrzik a zabtermelő kapacitá -
sokat a közlekedés hosszú távú biztosíthatósága jegyében, ha ma már viszony -
lag kevés zabot használunk erre a célra.”24 Akik így közelítik meg a jövő nem -
zedékekkel kapcsolatos kérdéseket, felvetik azt is, hogy nem kell minden kö -
rülmények között az egyenlőségre törekedni, hiszen nem minden egyenlőtlen -
ség elfogadhatatlan és egyben igazságtalan.

23 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. HVG–ORAC, 2011.
196. o.

24 Bartus Gábor: Alkotmányozás és a környezet védelme. In: Kommentár 2010/6. 30. o.
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A magam részéről nem értek egyet az olyan álláspontokkal, amelyek szem -
beállítják a jelen és a jövő generációk érdekeit, mondván, hogy aránytalan
áldozatot nem érdemes hozni a jövendő nemzedékekért, különben sem va -
gyunk teljesen tisztában a preferenciáikkal. Úgy vélem – ahogyan a kör -
nyezeti problémák nem ismernek sem időbeli, sem térbeli korlátokat – olyan
közjogi és politikai stratégiát kell alkalmazni a környezet védelme érdekében,
amely egyszerre felel meg a nemzedékeken belüli és a nemzedékek közötti
igazságosság követelményének.25 Felfogásom szerint a környezetvédelem ügye
egyszerre igazságossági (nemzedékeken belül és azok között), tehát morális és
szakpolitikai kérdés. Ebben a rendszerben az intergenerációs igazságosság
érvényesítése, a jövő nemzedékek érdekinek figyelembe vétele nem tehertétel
a jelen generációkon, hanem a környezetvédelem leghegyesebb és mindeddig
legteljesebb felfogása, hiszen „[a] társadalom nem csupán maguk az élők,
hanem az élők, a már holtak s a még meg nem születettek közötti társas vi -
szony”26 – hogyan egyébként erre az elvre maga az Alaptörvény is utal.27

Éppen ezek miatt tartom előremutató megoldásnak az Alaptörvény fent leírt
felfogását a jövő nemzedékekről, különösen azt, hogy az általános környe -
zetvédelmi kötelezettség egyik faktoraként veti fel a jövő generációk érde -
kében való gondolkodást. Ez magában foglalja a már jelzett konstrukciót: nem
(csak) a jövő generációk érdekit kell kutatni a jelenben, hanem sokkal inkább
a jelen környezeti problémáinak kezelésén keresztül érdemes „pillanatnyi”
környezetvédelmünknek távlatokat adni azáltal, hogy eljárásunk a jövő gene -
rációk homlokterében történik. E felfogás mentén pedig „elvész” a különbség a
jelen és a jövő generációk között (ez azért fontos, mert általában épp azt látjuk,
hogy óriási a feszültség és a szembenállás e két „érdekcsoport” között): a jelen
generációk érdekei a jövő nemzedékek érdekei lesznek és viszont. Ezen a
ponton azonban elérünk az Alaptörvény egyik legnagyobb dilemmájához: az új
Alkotmány ugyan elültette a jövő generációk „magját”, de paradox módon
éppen azokat az intézményeket gyengítette meg (a jövő nemzedékek biztosa és
az Alkotmánybíróság), amelyek a környezet védelmén és a jövő nemzedékek
egyfajta képviseletén keresztül egyensúlyt próbálnak meg teremteni a jelen és
a jövő generációk érdekei között meghúzódó feszültségekben. Félő, hogy az
ellentmondás feloldása ahhoz vezet, hogy hajlamosak leszünk (mind intéz -
ményi, mind személyes szinten) a jelen generációk érdekei mellett dönteni, s
rendre figyelmen kívül hagyni a jövő nemzedékek érdekeit – ez a felfogás
ugyanakkor élesen szembemegy az Alaptörvény szellemiségével.

25 E mögött természetesen az húzódik meg, hogy a környezeti kérdésekben (illetve a környezeti
erő forrásokhoz való hozzáférés kardinális kérdésében) az egyenlőtlenség általában igazságta -
lan, s épp ezért, a modern jogrendszernek törekednie kell ennek kiküszöbölésére.

26 Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról. Atlantisz Könyvkiadó, 1990.
27 Nemzeti hitvallás: „Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő

magyarjai között.”
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A jogbiztonság alkotmányos elvének
érvényesülése a jogalkotásban 
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

1. Bevezetés

Az elmúlt év jogalkotási áradatát több oldalról is számos kritika érte amiatt,
hogy nemcsak átgondolatlan, de a jogbiztonságot is sértő jogszabályok szü -
lettek. De mit is érthetünk jogbiztonságon, amikor azt a jogalkotás szem -
szögéből vizsgáljuk? Mikor mondhatjuk egy jogszabályra, hogy a jogbiztonság
alkotmányos elvének megfelelően született? Léteznek-e egyáltalán objektív
kritériumok, amelyek betartásával egy jogszabály megalkotása megfelel a jog -
biztonság követelményének? Szükséges-e egy jogszabály elfogadásához a szé -
les körű társadalmi támogatottság? Sérti-e a jogbiztonság követelményét a
módosító jogszabályok deregulációja, illetve a „saláta” jogszabályok? Fontos
kérdések ezek, amelyekre sokan és sokszor igyekeztek már válaszolni. Éppen
ezért tanulmányomban arra törekszem, hogy a felmerülő problémákat gya -
kor lati példákon keresztül szemléltessem. 
Dolgozatom kiindulási pontja a jogbiztonság általános fogalmának kérdése,
amelynek a segítségével a minőségi jogalkotás folyamatát és garanciális ele -
meit igyekszem feltárni, miközben kísérletet teszek a normaalkotási folya -
matban tapasztalható kisebb-nagyobb ellentmondások feloldására is. 

2. A jogbiztonság alkotmányos elvéről

Ahhoz, hogy a jogalkotás folyamatát a jogbiztonsággal összevetve tudjuk vizs -
gálni, mindenekelőtt tisztázni kell, mit is értünk a jogbiztonság fogalma alatt.
A jogbiztonság a jogállamiságtól elválaszthatatlan fogalom, hiszen a jog ural -
ma a közjó eléréséhez önmagában kevés. Az embereknek ugyanis olyan jog -
szabályok szerint kell élniük, amelyek a közösség által elismert értékek hor -
dozói s egyben megvalósítói. HERBERT KÜPPER szerint a jogállamiság –
legalapvetőbb szinten – úgy határozható meg, hogy a jogállamban a jog min -
den társadalmilag jelentős életviszonynak a végső és legmagasabb zsinórmér -
téke.1 Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a kezdetektől fogva kitűnik, hogy a
jogállamiság nélkülözhetetlen elemének tekinti a jogbiztonságot.2 A konti -
nentális jogban a jogbiztonság kifejezi azt az „alapelvet”, hogy elsődlegesen a
jogban, tartalmában és stabilitásában lehet bízni.3 Az Alkotmánybíróság több
határozatában is foglalkozott a jogbiztonság fogalmával. A 9/1992. (III. 5.) ha-

1 Herbert Küpper: A jogállam követelményei az Európai Unióban és Magyarország Alaptörvénye.
In: Jura, 2011/2. sz. 97. o.

2 Bánáti János–Réti László–Tóth Ádám: A jogbiztonság kirívóan súlyos sérelme. In: Ügyvédek
lapja, 2010/2. sz. 19. o.

3 Küpper: i. m. 102. o. 
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tározatában kimondta: „a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság; a
jogbiztonság az állam kötelességévé teszi […] hogy az egyes jogszabályok vilá -
gosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak
legyenek a norma címzettjei számára. […] a jogbiztonság […] az egyes jogintéz -
mények működésének kiszámíthatóságát is megköveteli. Ezért alapvetőek a jog -
biztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás
szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási nor -
mák betartásával működnek alkotmányosan a jogintézmények”. A jogbizton -
ság tehát az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze és
egyes részterületei is megfeleljenek ezen alkotmányos elvnek.4 Az irányadó
Alkotmánybírósági tétel szerint a jogállamiság elvéből adódó alapvető köve-
telmény, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított
működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszá -
mítható módon szabályozott korlátok között fejtsék ki tevékenységüket.5 Vagy-
is a jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg,
de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.6 Ezt erősíti
meg az Alkotmánybíróság 11/1992-es határozata is, amely kimondja, hogy „a
jogállamiság és jogbiztonság elvéből fakadnak az eljárási garanciák; ezek
alapvető jelentőségűek az egyes jogintézmények működésének kiszámítható -
sága szempontjából. Csak a formalizált eljárás szabályainak követésével ke -
letkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működik
alkotmányosan a jogszolgáltatás.” Tehát már magában a jogalkotási folya -
matba is olyan intézményes garanciák beépítése szükséges, amelyek képesek
hatékonyan megakadályozni az alkotmánnyal összhangban nem álló normák
megszületését. Hasonlóan vélekedik KOCSIS MIKLÓS is, aki – TAMÁS ANDRÁS
gondolataival egyetértve – a jogbiztonság általános elemének tekinti a tár -
sadalmi viszonyok szabályozottságát, a jogi szabályozás egyértelműségét, a
jogszabályok tényleges alkalmazhatóságát, az indokolatlan változtatások
elkerülését, a jogalkalmazás egységességét és kiszámíthatóságát, valamint a
jogalkalmazói döntések végrehajtottságát.7
A korábban citált Alkotmánybírósági döntésekből is látható tehát, hogy a
jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg,
hanem az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Az Alkot -
mánybíróság külön hangsúlyozta, hogy az Alkotmányban szereplő jogállami -
ság elvének sérelme önmagában – azaz más alkotmányos alapjog sérelme
nélkül is – megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét.8 A jogál -
lamiság ugyanis lényegében nem állapot, hanem folyamat. A jogállamiságnak
minden állami döntésben, cselekvésben, mulasztásban újból érvényesülnie
kell.9 Olyan normák felelnek tehát csak meg a jogbiztonságból fakadó nor -
mavilágosság követelményének, melyek világosan kijelölik az adott jogintéz -
mény célját, alkalmazásának kereteit, szempontjait és rendjét.

4 Küpper: i. m. 19. o.
5 Az Alapvető Jogok Biztosának AJB–2302/2012 számú indítványa az Alkotmánybírósághoz, az
Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek (ÁR.) megsemmisítésére.

6 Bánáti–Réti–Tóth: i. m. 19. o.
7 Kocsis Miklós: Jogállam és jogbiztonság. In: Jogállam és jogbiztonság (szerk. Weller Mónika).
Emberi Jogok Központja Közalapítvány, Budapest, 2005. 50. o. 

8 Bánáti–Réti–Tóth: i. m. 19. o.
9 Küpper: i. m. 93. o.
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3. A jogalkotás és jogbiztonság kapcsolata

3.1. Jogbiztonság kontra jogalkotás

Az előzőekben is láthattuk már – például KOCAIA MIKLÓS gondolatainál –, hogy
a jogbiztonság többek között azt is jelenti, hogy a jogszabályok gyakori,
indokolatlan változtatásait el kell kerülni. Ha tágabb értelemben közelítjük
meg a jogbiztonság elvét, azt is mondhatnánk – mint ahogy vannak is ilyen
álláspontok – hogy az a jogalkotás ellen hat, hiszen lényegében a jogalkotás a
jog stabilitását bontja meg, azaz a jogbiztonságot „sérti”. Ez az állítás azonban
csak akkor lenne igaz, ha elfogadnánk a jogbiztonság mindenekfelett álló -
ságát, abban a megközelítésben, hogy a jogrendszer állandó, és megváltoz -
tathatatlan. Ez a radikális álláspont nyilvánvalóan tarthatatlan, hiszen az
átgondolt jogalkotás éppen a jogszabályok alkalmazhatóságát növeli, azáltal,
hogy a jogalkotó reagál a változó feltételekre (legyen az akár belső-, akár uniós
jogi követelmény). A jogbiztonság ugyanis nem a jogrendszer betonba ágya -
zottságát jelenti, hanem azt, hogy a normák változása kiszámítható keretek
közt történjen. Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság a 16/1996. határozatában
kimondta: „A jogbiztonság követelménye nem abszolutizálható olyan értel -
mezésben, amely ténylegesen a jogrendszer kivételt nem tűrő feltétlen (abszolút)
változatlanságának igényét emelné alkotmányos követelménnyé. A jogbizton -
ság követelménye nem ezt, hanem a viszonylagos állandóság, a kiszámítha -
tóság követelményét fogalmazza meg.” Éppen ezért az állandó alkotmányos
értékek a jogban a változásokat teszik kiszámíthatóvá, a jogalkotás számára
kiszabott medret rögzítik, amit az (elméletileg) nem léphet át. Ebből követ -
kezően a normának a változások után is e keretek között kell maradnia, ami
mindenképpen a kiszámíthatóság erősödését vonja maga után.10

3.2. A minőségi jogalkotás feltételei

Sok szerző használja a jogalkotás kapcsán a minőségi jogalkotás fogalmát,
amelyet DRINÓCZI TÍMEA Walther Hugtól átemelve úgy határoz meg, hogy az
olyan megközelítés, amely tervezett módon, hatékony és végrehajtható jog -
szabályok nyilvános előkészítésével, elfogadásával, azok végrehajtásának
támogatásával segíti elő a rövid-, közép- és hosszú távú társadalmi és gazda -
sági célok elérését.11 DRINÓCZI szerint a minőségi jogalkotás kettős értelemben
fogható fel: egyrészt mint eljárás, másrészt mint a jogszabály minősége.12

Fontos kiemelni, hogy ahhoz, hogy a jogalanyok szélesebb köre számára is
értékelhető módon tudjunk a jog minőségéről valamiféle kézzelfogható vé -
leményt közölni, mindenképpen túl kell lépni a technikai értelemben vett
norma előkészítés szemléletén. Az embereket ugyanis kevéssé érdekli az, hogy
mennyire kiváló jogszabály-szerkesztési arzenált képes felvonultatni az adott
állami szerv, számukra a szabályozás tényleges következményei a fontosak.
10 Vincze Attila: Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra. In: Jogi

Tanulmányok, 2001/1. sz. 253. o.
11 Drinóczi Tímea: Adminisztratív terhek csökkentése – EU – Magyarország. In: Alkotmány és

jogalkotás az EU tagállamaként (szerk. Chronowski Nóra). HVG Orac, Budapest, 2011. 265. o 
12 Drinóczi: i. m. 265. o.
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PETRIK FERENC a jogalkotás három jogpolitikai tételét fogalmazza meg: a
szabályozás indokoltságát, a jogalkotás stabilitását, valamint a jogszabály-
előkészítés demokratizmusát13. A jogi szabályozás indokoltságát önmagában a
cél megjelölése nem dönti el. Ahhoz, hogy elkerülhető legyen a túl-, illetve ket -
tős szabályozás, a kodifikációs előkészítői munka megkezdése előtt, szükséges
a szabályozási célt kellően pontosan meghatározni. Fontos, hogy ez a cél úgy
kerüljön definiálásra, hogy az a jogalkotás által meg is legyen valósítható.
Mindezt PETRIK úgy határozza meg, hogy a jogrendszer egységes biztosítá -
sának és a túlszabályozás visszaszorításának legfontosabb feltétele a jog belső
törvényszerűségeinek fokozottabb tiszteletben tartása.14 A gyakorlatban sok -
szor elköveti a jogalkotó azt a hibát, hogy a szabályozási célt úgy határozza
meg, hogy előtte nem mérlegeli annak megvalósíthatóságát, hanem csak cél -
orientáltan megalkotja a jogszabályt, hatásainak mérlegelése nélkül. A célo -
kat azonban nem szabad összekeverni az eszközökkel, az adott cél elérése
ugyanis nem biztos, hogy jogalkotást igényel.15 Ennek megelőzését is szolgál -
hatja a megfelelő hatásvizsgálat, amelyről később részletesen szólok. 
A jogszabály stabilitása kapcsán a korábbiakban már utaltam rá, hogy a jog -
rendszer állandósága viszonylagos. Annak megújulása ugyanis szintén fontos
követelmény. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy új jogszabály alkotására csak
akkor kerülhet sor, ha ezt egy új életviszony indokolja, vagy ha a korábbi
szabályozás már nem felel meg a társadalmi fejlődés követelményeinek.
EULENBERG SALAMON úgy fogalmaz „az állam törvényei is csak haszon végett
hozatnak, csak azért, hogy bizonyos előnyök biztosíttassanak […] a törvények
minden országban másfélék, idők folyamán folyton változnak és sohasem
végérvényesek, határozottak és állandóak.”16 PETRIK szerint el kell kerülni azt
a káros gyakorlatot, hogy a produkálás kényszere szüljön új jogszabályt.17

A tavalyi évben az Országgyűlés 215 törvényt fogadott el – 109 újat és 106
módosítót. Ennek kapcsán azonban fontos megjegyezni, hogy nincs és nem is
lehet objektív mérce arra, hogy egy országban a jogszabályok számát tekintve
mi az optimális mérték. A népesség száma és az ország területe sincs arány -
ban a jogszabályok számával, és nem állíthatjuk, hogy kis országnak kevés,
nagy országnak sok jogszabályra van szüksége (sőt inkább azonos mennyiségű
rendelkezés kell egy jogrendszer kiépítéséhez, függetlenül az ország méreté -
től). Ennek ellenére a jogalkotás tendenciáit a jogszabályok számának ala -
kulása is jelzi, rávilágít ugyanis nem elhanyagolható összefüggésekre.18 KO -
CSIS MIKLÓS szerint adott állam jogalkotásának színvonala a jogállam társa -
dalmi mélységének a tükre. Szerinte a jogalkotást és annak követelményeit
vizsgálva, megbízható következtetéseket lehet levonni egy állam jogállami
érettségére vonatkozóan.19

13 Petrik Ferenc: A jogalkotás elvi kérdései. In: A törvényalkotó dilemmái (szerk. Petrik Ferenc).
HVG Orac, Budapest, 2008. 401. o.

14 Petrik: A jogalkotás elvi kérdései…. 401. o.
15 Drinóczi Tímea–Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2004. 187. o.
16 Eulenberg Salamon: Jogbiztonság és igazság. Globus Pénzintézetek Műintézete és Kiadóvál -

lalat Rt., Budapest 1918. 6. o.
17 Petrik: A jogalkotás elvi kérdései… 406. o.
18 Petrik Ferenc: A jogalkotás főbb tendenciái és az 1945–1980. évek kodifikációs periódusai. In: A

törvényalkotó dilemmái (szerk. Petrik Ferenc). HVG Orac, Budapest, 2008. 392. o.
19 Kocsis: i. m. 51. o.
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A jogbiztonság és a jogalkotás összefüggésében beszélhetünk tartalmi és eljá -
rásjogi jogbiztonságról. A jogalkotás „tartalmi” oldalról megközelített jogbiz -
tonsága kapcsán az alapvető jogok biztosa a 2302/2012. számú Alkotmány -
bírósági indítványában kifejtette, hogy amennyiben egy jogszabály tényállása
túl részletező, túl szűk vagy túlságosan eseti, az megköti a jogalkalmazót és
megakadályozza egy jogszabály tényleges hatásának kifejtését. Hasonló ha -
tást vált ki az is, ha egy jogszabály törvényi tényállása túl elvont vagy túl
általános, mivel ebben az esetben a jogalkalmazó belátása szerint terjeszked -
hetne túl vagy szűkíthetné le a jogszabály alkalmazási körét. Éppen ezért az
ilyen jogszabályok jelentősen csorbítják a jogbiztonságot. 
Az eljárási jogbiztonság kapcsán, fontos kiemelni a jogszabály-előkészítés
kérdését. 2009-ben az akkori igazságügyi tárca20 elkészítette a jogszabály -
szerkesztésről szóló 61/2009. IRM (XII. 14.) rendeletet (a továbbiakban: Jszr.),
azzal a szándékkal, hogy így átláthatóbbá és egységesebbé tegye a jogalkotást.
Ezzel azonban azt a hatást váltotta ki (amelyet sajnos azóta sem sikerült
korrigálni), hogy a jogszabály előkészítése során fontosabb lett a vesszők és a
zárójelek elhelyezésének javítása, mint a tényleges tartalmi véleményezés.
En nek kapcsán megjegyzem, hogy nem attól lesz jó egy jogszabály, hogy úgy -
mond „Jszr.-szerűvé” tesszük. A jogszabály előkészítésnek ugyanis (termé -
szetesen az önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslatoktól
eltekintve) az lenne az elsődleges célja, hogy a megfelelő hatásvizsgálat, va -
lamint a széles körű szakmai egyeztetés lefolytatását követően – figyelembe
véve mind az alkotmányos, mind az uniós jogi előírásokat – szülessen meg a
jogszabály.
De miért is fontos a hatásvizsgálat? Többek között azért, mert a hatásvizs -
gálttal elérhető az a cél, hogy a jogalkotó döntési helyzete megalapozott le -
gyen. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a követ -
kezőképen definiálja a hatásvizsgálat fogalmát: „A hatásbecslés egy informá -
ciókon alapuló, elemző megközelítése a becsült költségeknek, következmények -
nek és a szabályozó eszközök »mellékhatásainak«, egyedi, váratlan következmé -
nyeinek. Arra is alkalmas, hogy mérje a már hatályos jogszabályok tényleges
költségvonzatait és következményeit”.21 A jog igazi értelme ugyanis az általa
kiváltott következményekben rejlik, éppen ezért fontos a jogszabály-előké -
szítés során a jogalkotó számára a lehető legtöbb információ összegyűjtése. 
Egy tipikus példa a jogszabály-előkészítés során elkövetett hibákra a közszol -
gálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, amely a közszolgálati
jogviszony megszüntetése kapcsán – a csoportos létszám leépítésekkel össze -
függésben – a húsz főnél több valamint a húsz fő alatti kormánytisztviselőt
foglalkoztató munkáltató esetén is rendezi a leépítés szabályait, azonban hall -
gat arról, hogy mi a helyzet akkor, ha pont húsz főt foglalkoztat a munkáltató.
A hatásvizsgálat kapcsán azonban az utólagos vizsgálat legalább annyira fon -
tos, mint a jogszabály kiadását magalapozó előzetes vizsgálat. Ugyanis csak
így lehet felmérni, hogy a megalkotott jogszabály valóban azt a hatást vál -
totta-e ki, amit a jogalkotó azzal elérni kívánt. A gyakorlati tapasztalat
azonban az, hogy az előzetes és az utólagos vizsgálat is gyerekcipőben jár, és ez

20 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.
21 Kovácsy Zsombor–Orbán Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata. Dialóg Campus, Buda -

pest–Pécs, 2005. 24. o.

26



is oka lehet az átgondolatlan jogszabályok születésének. A hatásvizsgálat
kudarcára jó példa a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011-es
módosítása, amely a külföldi rendszámú gépjárművek magyarországi közleke -
dése kapcsán, a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályokat próbálta meg
rendezni. Kevés sikerrel. A módosítás utólagos hatásvizsgálatával a jogalkotó
érzékelhette volna, hogy a jogszabály rossz irányba (is) hat, hiszen általa
olyan állampolgárok is hátrányos helyzetbe kerülnek, akik nem voltak célzott
alanyai a módosításnak.
A jogalkotás folyamata tehát csak akkor tud a jogbiztonság elvének megfele -
lően zajlani, ha betartjuk azon eljárási garanciákat, amelyek ezt hivatottak
biztosítani. Gondolok itt a Kormány ügyrendjében meghatározott határidők -
re, valamint az Országgyűlés Házszabályában megjelölt eljárási garanciákra
is. Ezek be nem tartása olyan jogszabályok születését eredményezheti, ame -
lyek nem, vagy csak nehezen lesznek alkalmazhatóak. Rövid időn belüli vál -
toztatásukra lesz szükség, így a jogbiztonság elvét is sérteni fogják.
GIOVANNI SARTORI Demokrácia című művében (a törvények létével kapcsolat -
ban) azt mondja, hogy a „futószalagon” gyártott törvények csupán nevük alap -
ján azok, tartalmukat tekintve nem méltók erre a névre.22 A kormányzás és a
törvényhozás összecsúszása mindenekelőtt azt eredményezi, hogy túltermelik
a törvényeket, amely már önmagában elértékteleníti azokat és elhomályosítja
létük valós értelmét.23

3.3. Dereguláció és „saláta” jogszabályok a jogalkotásban

A jogalkotás során számos kérdés felmerül, amelyek kapcsán a jogbiztonság
esetleges sérelméről beszélhetünk. Ezek közül két problémás kérdést emelek
ki: a technikai deregulációt és a saláta jogszabályokat.

DRINÓCZ TÍMEA és PETRÉTEI JÓZSEF úgy fogalmaznak, hogy a dereguláció olyan
jogi és adminisztrációs egyszerűsítés, ami a jogi előírások hatályon kívül
helyezésével, vagy minőségi újraszövegezésével törekszik megfelelni a minő -
ségi jogalkotás követelményének.24 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a deregu -
láció olyan állami beavatkozás, amelynek célja a jogi előírások sokaságának
csökkentése, azaz a normák pótlás nélküli hatályon kívül helyezése.25 Két
típusa különböztethető meg. Egyrészt a technikai értelemben vett dereguláció
(melynek lényege, hogy a jogszabály végén megjelenik egy önmegsemmisítő
rendelkezés, ami az egész jogszabályt hatályon kívül helyezi, a joghatásának
kiváltását követően), ami alapvetően a módosító jogszabályokkal összefüggés -
ben került előtérbe. Másrészt az úgynevezett deregulációs programok, ame -
lyek a jogrendszer átláthatóbbá tétele érdekében születnek és amelyek kere -
tében olyan jogszabályok kerülnek egységes szerkezetbe foglalásra illetve ha -
tá lyon kívül helyezésre, amelyek többé már nem szükségesek, vagy amelyek
célja más intézkedéssel hatékonyabban elérhető (azaz egyfajta újrakodifikálás
22 Giovanni Sartori: Demokrácia, Osiris, Budapest, 1999. Idézi: Vincze Attila: Jogállamiság Ma -

gyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra. In: Jogi Tanulmányok, 2001/1. sz. 277. o.
23 Vincze: i. m. 277. o.
24 Drinóczi-Petrétei: i. m. 405. o.
25 Drinóczi-Petrétei: i. m. 406. o.
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történik). Ezek a programok a jogszabályok racionalizálására és optimalizálá -
sára koncentrálnak, és fontos, hogy soha nem öncélúak.26

Jogbiztonsági szempontból a technikai dereguláció kérdését érdemes megvizs -
gálni. A technikai dereguláció bevezetésének jogpolitikai érve az volt, hogy
azon jogszabályok, amelyek csak módosító rendelkezéseket tartalmaznak, így
hatálybalépésükkel beépülnek az alapjogszabályba, joghatásuk kifejtését
követően – a normatakarékosság jegyében – ne maradjanak a jogrendszerben.
Ez önmagában nem jelent problémát, hiszen a módosított jogszabály változása
elektronikusan vagy esetleg papír alapon mindenképpen visszakövethető,
akkor is, ha a módosító jogszabályt deregulálják. Felmerül azonban a kérdés,
hogy miért lenne egyáltalán probléma, ha a módosító jogszabály hatályban
maradna, azon túl, hogy terhelné a jogrendszert? Többek közt azért, mert nem
lenne egyértelmű – a módosított rész tekintetében –, hogy mire hivatkozzon27

a jogalkalmazó, illetve más jogszabály – amennyiben utalni akar rá. Erre
azonban megoldást jelentene, ha a jogalkotási törvénybe bekerülne egy olyan
rendelkezés, ami kimondja, hogy a módosító jogszabályra a módosított rendel -
kezés tekintetében hivatkozni nem lehet. Jelenleg azonban a jogalkotási tör -
vény a módosító jogszabályok automatikus deregulációját írja elő, joghatásuk
kiváltását követően.
Álláspontom szerint jogbiztonsági szempontból az egyik fő probléma a techni -
kai deregulációval kapcsolatban akkor jelenik meg, amikor az Alkotmány -
bíróság a módosító jogszabály kapcsán valamilyen alkotmányellenességet ál -
lapít meg. Ebben az esetben ugyanis nem tudja kimondani kifejezetten a mó -
dosító jogszabály alkotmányellenességét, tekintettel arra, hogy az már nincs
hatályban. Ehelyett kénytelen egy későbbi időpontban megsemmisíteni az
alapjogszabály módosuló rendelkezését, felhívva egyúttal a jogalkotót, hogy
egy újabb módosítással szabályozza újra – akár azáltal, hogy visszatér a mó -
dosítás előtti állapothoz – a megsemmisített rendelkezést. Ez azonban azt a
hatást váltja ki, hogy az érintett jogszabály instabillá, tartalmát tekintve
bizonytalanná válik, ezáltal a jogbiztonság elvét fogja sérteni.

A másik vizsgált kérdés a salátajogszabályok problémája. Az Országgyűlés
előtt és a Kormányon, minisztériumokon belül is sokszor lehet találkozni
olyan előterjesztéssel, amely egyszerre több jogszabályt is módosít. Ennek ál -
talában a címéből is kiderül a „saláta” jelleg, így alapvetően a probléma nem is
ezen jogszabályokkal összefüggésben merül fel. Sokkal inkább azon előterjesz -
tések kapcsán, amelyeknek sem a címből, sem a jellegéből nem derül ki, hogy
abban más jogszabály módosítása, esetleg hatályon kívül helyezése is fellel -
hető. A jog változásainak követése elvileg mindenkinek kötelessége. Azonban
senkitől nem várható el, hogy a Magyar Közlönyben megjelent összes jogsza -
bályt végigolvassa, hátha elrejtve rá vonatkozó szabályozásra lel. A követel -
mény az lenne, hogy a jogszabály címéből egyértelműen kiderüljön, hogy az
mely jogszabályt vagy jogszabályokat módosítja. A jogalkalmazónak ugyanis
nincs több kapacitása, mint hogy a Magyar Közlöny címmutatója alapján fi -
gyelemmel kövesse a módosuló jogszabályokat, ennél többet azonban elvárni
abszurd.28 Két példát emelnék ki ezen „jelenség” szemléltetése céljából. Egyik
26 Drinóczi-Petrétei: i. m. 408. o.
27 A módosító jogszabályra, vagy az alapjogszabály módosított rendelkezésére.
28 Bánáti–Réti–Tóth: i. m. 20. o.
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a tábori lelkészségről szóló kormányrendelet 2010-es módosítása29, amely
módosította a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről
szóló 2004-es kormányrendeletet.
A másik a tavaly december végén elfogadott víziközmű törvény, amelybe az
utolsó pillanatban került be (az akkor kialakult helyzet „rendezésére”) az
orvosi sztrájk tiltásának szabálya, arra az esetre, ha egészségügyi vészhely -
zetet rendelne el a Kormány. Mindkettő jól szemlélteti, hogy a jogalkalma -
zónak – egy számára idegen jogszabály esetén – nem kell tudnia, hogy az
előterjesztésben módosulhatott a rá vonatkozó joganyag, így azonban csorbul
a jogszabályok megismerhetőségéhez való joga, azaz végső soron a jogbizton -
ság. Különösen problémás, ha az elsalátásítás (egy törvény esetében) a záró -
szavazás előtt történik, hiszen ilyenkor még kisebb az esélye, hogy a mó -
dosítás eljusson a címzetthez, főleg – visszakanyarodva a deregulációhoz – ha
a joghatásának kiváltását követően el is tűnik a módosító jogszabályból, mint
ahogyan az a fenti két példa esetében is történt.

4. Összegzés

A jogbiztonság a jogállamiság alapköve, amelynek a jogalkotás során is érvé -
nyesülnie kell. Ugyanis, ha már a megalkotott jogszabály sem felel meg az
alkotmányos követelményeknek, akkor hogyan várható el a jogalkalmazótól,
hogy azt igazságosan alkalmazza. A korábban említett közúti közlekedésről
szóló törvény módosításának a gyakorlati tapasztalatait vizsgálva láthatjuk,
hogy hová vezethet az átgondolatlan jogalkotás. Jelen esetben oda, hogy egy
külföldön élő magyar állampolgár nem tud akadálytalanul közlekedni Ma -
gyar országon, holott a szabályozás célja nem rá irányult. Amikor a jogbiz -
tonság alkotmányos elvéről a jogalkotással összefüggésben beszélünk, akkor
eljárási jogbiztonságot értünk alatta, azaz azt, hogy a megalkotása során
elvégezték-e a megfelelő hatásvizsgálatot, betartották-e az eljárási határidő -
ket és szabályokat. Azt azonban, hogy a jogszabály megfelel-e a normavilá -
gosság követelményének, hogy az mindenkire nézve azonosan kerül-e alkal -
ma zásra, az már a jogbiztonság tartalmi követelményének tekinthető. A jog -
alkotás során tehát arra kell törekedni, hogy minőségi jogszabályok szülesse -
nek, amelyeknek a hatása összhangban áll azzal, ami a tényleges elérni kívánt
cél volt. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a jogszabály tartós, stabil és ki -
számítható lesz, azaz a jogbiztonság alkotmányos elvével összhangban fog
állni. Így csökkenhet annak az esélye, hogy a jogbiztonság tartalmi szem -
pontból, azaz jogalkalmazói oldalról sérüljön. Sajnos ma elég utópisztikusnak
tűnik, hogy a jogalkotásból teljesen kiiktatásra kerüljenek azok a hibák, ame -
lyek sérthetik a jogbiztonság elvét. A cél azonban megfogalmazható. Ahogyan
azt WILHELM AUBERT is mondja: „a jogbiztonság játékelméleti szempontból a
minimax, vagyis a maximális veszély minimalizálása”.30

29 A Kormány 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelete a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV.
20.) Korm. rendelet módosításáról.

30 Vincze: i. m. 273. o.
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A magyar kormányzati struktúra reformja
a második Orbán-kormány idején
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Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A miniszterelnök intézménye az 1989–1990-es rendszerváltó politikai és tár -
sa dalmi folyamat által létrehozott magyar politikai rendszerben rendkívül
hangsúlyos. A tisztség helye a politikai berendezkedésben magában hordja an -
nak lehetőségét, hogy amennyiben a megfelelő politikai környezet és a meg -
felelő miniszterelnöki személyiség adott, a kormányfő a politikai rendszer leg -
meghatározóbb és legerősebb elemévé váljon.
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a 2010. évi választások óta bevezetett,
a magyar kormányzati struktúrát és a kormány testületét érintő változások
milyen módon járultak hozzá a magyar politikai rendszer prezidencializáló-
dásához.
Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a magyar politikai rendszerben az el -
múlt húsz évben folyamatosan megfigyelhető volt egyfajta prezidencializációs
tendencia. A második Orbán-kormány kormányzati struktúrát érintő reform -
jainak vizsgálatához a prezidencializálódás kutatási módszerét használom.
Tanulmányom első részében ismertetem a prezidencializáció fogalmát és is -
mér veit, második részében pedig a felállított szempontrendszer alapján vizs -
gá lom a reformokat.

1. A politika prezidencializációja – a jelenség általános értelmezése

Az elmúlt két-három évtizedben számos parlamentáris demokráciában figyel -
hető meg a politika prezidencializációja, az a folyamat, amellyel a parlamenti
rendszerek működési logikájukban és az aktuálpolitikai gyakorlatban az el -
nöki rendszer ismérveihez kezdenek hasonlítani, azonban formális, alkotmá -
nyos berendezkedésük megtartása mellett.1 A prezidencializáció következmé -
nye ként az adott politikai rendszer „elnökibbé” válik politikai viselkedésében,
anélkül, hogy formális intézményi struktúráját megváltoztatná.2 A politika
prezidencializálódása három területen jelenik meg, a végrehajtó hatalom és a
pártok szintjén, valamint a választási arénában.3
A végrehajtó hatalom szintjén a politika prezidencializációja a kormány kol -
lek tív karakterének gyengülését és a miniszterelnöki hatalom megerősödését
jelenti. A kormányfők megnövekedett hatalma két dolgot eredményez: az ál -
taluk egy személyben ellenőrzött területek számának emelkedését, valamint

1 Lásd bővebben:Thomas Poguntke–Paul Webb (szerk.): The presidentialization of politics: a
comparative study of modern democracies. Oxford University Press, Oxford, 2005.; Thomas
Poguntke: The Presidentialization of Parliamentary Democracies: A Contradiction in Terms.
Paper Presented in ECPR Workshop, 2000.

2 Leopoldo Elia: La presidenzializzazione della politica. In: Teoria Politica, 2006. vol. 1, 5–11. o.
3 Poguntke– Webb: i. m. 6. o.
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azon képességük növekedését, amelyre támaszkodva sikeresen szembe tud -
nak szállni az övéktől különböző véleményt képviselő politikai aktorokkal.4
A párton belüli prezidencializáció eredményeként megváltoznak a pártbeli
szabályok, a hatalom és az erőforrások eltolódnak a pártvezető javára. A
pártelnökök több formális erőt birtokolnak, saját irodájuk rendelkezésére álló
személyzeti és pénzügyi forrásai növekednek, a perszonalizált mandátumok
száma emelkedik, s többnyire már nem a legidősebb pártpolitikusok kapják a
vezető jelölti pozíciókat. A folyamat eredményeként a pártvezetőt közvetlenül
választják, a kommunikáció és a mozgósítás új módszerei jelennek meg, a
választási folyamatok jelöltközpontúvá válnak, a választási program már nem
a párt programja, hanem inkább a jelölt programja lesz, s a döntéshozatal a
pártvezető irodájában koncentrálódik. Azonban a vezető csak addig marad
erős, ameddig megfelelő választási eredményeket produkál.5
A választási arénában a prezidencializálódás a perszonalizáció útján jelenik
meg. Mind a választási rendszerek, mind a választási kampányok jelöltköz -
pontúvá válnak, amerikanizálódnak. Egyre több a többségi választási rend -
szer ismérveit tartalmazó választási reform, illetve a választási kampányok-
ban egyre hangsúlyosabban jelennek meg az egyes jelöltek.6
A prezidencializálódás fogalmának megértéséhez meg kell különböztetni a de
facto politikai prezidencializációt a de jure prezidencializációtól. A de facto
prezidencializációban a politikai vezetők növelik erőforrásaikat és független -
sé güket mind saját pártjukon, mind a végrehajtó hatalmon belül, s a vá -
lasztási folyamatok átalakulása következtében a fókuszpont a jelöltekre he -
lyeződik át. A rendszer formálisan parlamentáris marad, de a funkciók és a
meghatározó szereplők közti kapcsolatok alapvetően megváltoznak. Az adott
politikai rendszer a prezidencializáció folyamatának hatására a kollektív po -
litikai hatalom és felelősség felől elmozdul az egyéni hatalom és felelősség
irányába, változatlan kormányforma mellett.7
A de facto prezidencializáció az elnöki rendszerek működési logikájából indul
ki, s három változást generál: nagyobb erőforrásokat biztosít a végrehajtó
hatalom vezetőjének, nagyobb függetlenséget, önállóságot nyújt a leadership
számára és perszonalizálja a választási folyamatokat. A de facto prezidencia -
lizáció során növekednek a vezető rendelkezésére álló erőforrások, valamint
autonómiája a pártján és a politikai végrehajtó hatalmon belül, illetve nő a
választási folyamatok perszonalizációja.
A de jure prezidenciális rendszer nagyobb végrehajtó hatalmat biztosít a ve -
zető számára, amelynek alapja alkotmányban lefektetett függetlensége a par -
lamenttől. Ezen rendszerekben az elnök nem felelős a parlamentnek, s több -
nyire egyedül dönthet kabinetjéről, s különösebb külső interferencia nélkül
kormányozhat. Az elnök nagyfokú autonómiát élvez kabinetjén belül is, nem
kell szembenéznie a saját pártjától jövő nyomásokkal, befolyásokkal.8
4 Dario Nikic Cakar: Competing models of decision making in parliamentary systems: The core
executive vs. the concept of presidentialization. Paper prepared for presentation at the IPSA RC
32 Conference, 2011. 10. o.

5 Poguntke–Webb: i. m. 14. o.
6 Poguntke–Webb: i. m. 6. o.
7 Cakar: i. m. 8. o.
8 Paul Webb: La ’presidenzializzazione’ e l’erosione del governo di partito nei sistemi parlamentari:
il caso del Regno Unito. In: Rivista Italiana di Scienza Politica, 3, 2004. 347–378. o. Webb,
2004:348–350.
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A magyar politikatudományi szakirodalomban a prezidencializálódás fogal -
má ról és annak a magyar kormányzati rendszerben fellelhető jeleiről először
Körösényi András írt 2001-ben a Századvég folyóiratban.9 A publikáció jelen -
tős tudományos vitát indított el,10 amely azonban az utóbbi években nem
folytatódott. Körösényi a prezidencializálódást a végrehajtó hatalmon belüli
hatalmi átrendeződéssel, a politizálási stílus, a politikai verseny jellegének,
valamint az egész politikai rendszer működési logikájának változásával azo -
nosította. Ugyanakkor kiemelte, hogy a prezidencializálódás fogalmát nem
szigorúan alkotmányjogi dimenzióban kell értelmezni, hanem mint analógiát,
metaforát kell használni.11 Jelen tanulmányban ezt a szemléletet is
figyelembe veszem.

1.1. Prezidencializáció a végrehajtó hatalom szintjén

A végrehajtó hatalom vezetőjének megerősödéséhez négy általános tendencia
járul hozzá: a politika nemzetköziesedése, az állam növekedése, a politikai
kontextus (egypárti kormányok, vagy koalíciós kormányok, amelyen belül van
egy meghatározó fajsúlyú párt) és néhány karizmatikus miniszterelnök, va -
lamint államfő vezetési stílusa.12 Poguntke és Webb szerint a politika prezi -
dencializálódásának kialakulásához a felsoroltakon kívül a tömegkommuni -
káció megváltozott szerkezete és a hagyományos társadalmi-politikai törésvo -
nalak eróziója is hozzájárul.13

Ezek a folyamatok természetesen összekapcsolódhatnak, sőt erősíthetik is
egymást. A politika nemzetköziesedése és az állam növekedése van a legna -
gyobb hatással a prezidencializáció végrehajtó hatalmon belüli megjelenésére,
mivel ezek a kormányt és a döntéshozatali mechanizmusokat érintik, befolyá -
solják.
A végrehajtó hatalomban a vezető hatalma két tényező kombinációján alapul:
egyrészt azon területek összességén, amelyeken belül függetlenül hozhat dön -
téseket, s azon képességének mértékén, amely alapján az egyéb területeken,
ahol nem rendelkezik korlátlan döntéshozatali potenciállal, képes kivédeni a
kezdeményezésével szemben támasztott ellenvetéseket.14

9 Körösényi András: Parlamentáris vagy „elnöki” kormányzás? Az Orbán-kormány összehasonlító
perspektívából. In: Századvég, új folyam, 2001. tavasz, 3–38. o.

10 Csizmadia Ervin: Blairizmus = orbánizmus? Nem. In: Századvég, 22. szám, 2001.121–127. o.
Enyedi Zsolt: Prezidencializálódás Magyarországon és Nagy-Britanniában. In: Századvég, 22.
szám, 2001.127–135. o. Horkay Hörcher Ferenc: A hatalom természetrajza. In: Századvég, 22.
szám, 2001.135–151. o. Tőkés Rudolf: Kormányváltás vagy radikális rendszermódosítás? In:
Századvég, 22. szám, 2001.151–159. o. Körösényi András: Az Orbán-kormány természetraj -
za.Válasz a hozzászólásokra. In: Századvég, 22. szám, 2001.159–166. o. Ilonszki Gabriella: Az
elnöki parlamentarizmus és a parlament. In: Századvég, 24. szám, 2002.109–133. o. Körösényi
András: Vezér és Demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok. L’Harmattan Kiadó, Budapest,
2005. Körösényi András: Mozgékony patthelyzet. In: Túlterhelt demokrácia (szerk. Gombár Csa -
ba). Századvég Kiadó, Budapest, 2006. 7–51. o.

11 Körösényi túlterhelt demokrácia 26–27. o.
12 Lásd bővebben: Karl Magnus Johansson – Jonas Tallberg: Explaining Chief Executive. Em-

powerment: Eu Summitry and Domestic Institutional Change. In: West European Politics, 2010.
Vol. 33, issue 2. 208–236. o.

13 Poguntke–Webb i. m. 13–17. o.
14 Poguntke–Webb i. m. 5–7. o.
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Ezen logika alapján a vezető hatalma két módon növekedhet: azon területek
számának emelkedésével, amelyeken önállóan dönthet, illetve azon képessé -
gé nek erősödésével, amely által képes kivédeni az egyéb politikai aktorok el -
lenállását.
Ez utóbbi képesség a következő erőforrásokon alapul: formális hatalmán, sze -
mélyzetén, pénzügyi forrásainak mértékén, napirend-meghatározási, formá -
lási képességén, a kommunikáció feletti ellenőrzésének mértékén, illetve a
nemzetközi tárgyalásokban való növekvő részvételi, döntési lehetőségén – mi -
vel az ilyen fórumokon hozott döntéseket nemzeti szinten már nem lehet új -
ratárgyalni, csupán ratifikálják őket.
A vezető egyéni döntéshozatali kompetenciája alá tartozó területek számának
növekedése eredhet a miniszterelnök számára biztosított formális hatalom
növekedéséből, illetve a vezető személyes mandátumához való fordulásának
gyakoribbá válásából.
A végrehajtó hatalom vezetőjének nemzetállami intézményi pozícióját kétfaj -
ta kapcsolat határozza meg alapvetően: a végrehajtó hatalom és a törvényhozó
hatalom közti egyensúly, valamint a végrehajtó hatalmon belüli erőegyensúly,
vagyis a kapcsolat a miniszterelnök, a miniszterek és az egyéb kabinettagok
között.
Bár a végrehajtó hatalmat érintő prezidencializáció általában több párhuza -
mos folyamatban nyilvánul meg: a miniszterelnök végrehajtó hatalmon belüli
hatalmának növekedése, a kormány testületi jellegének csökkenése és a kor -
mány térnyerése a parlamenttel szemben, jelen tanulmány a keretek szabta
határok miatt csupán az első két trenddel foglalkozik. Munkám során azt
vizsgálom, hogy a 2010-től hozott kormányzatot érintő reformok növelték-e a
miniszterelnök döntéshozatali potenciálját, illetve, hogy hogyan változott a
kabinet testületi jellege.

1.1.1. A prezidencializálódás ismérvei a miniszterelnök és a kormány szintjén

A végrehajtó hatalom prezidencializálódása a miniszterelnök és a kormány
szintjén számos változásban ragadható meg. Ezen jelenségek definiálása jelen
tanulmány szempontjából azért alapvető fontosságú, mert a publikáció máso -
dik részében azt vizsgálom, hogy a második Orbán-kormány által bevezetett
reformok milyen módon járultak hozzá a miniszterelnök megerősödéséhez, il -
letve a kormány testületi jellegének változásához, s ezáltal a magyar politikai
rendszer prezidencializálódásához.
Az ismérvek nem egyenlő súlyúak, s előfordulhat, hogy bizonyos esetekben
kontraproduktívak is. Nem lehetséges egy általános, minden országra bizto -
san és hatékonyan alkalmazható ismérvrendszert felállítani, mivel a prezi -
den cia lizáció egy komplex, összetett jelenség, amelyre hatással vannak az
adott politikai rendszer történelmi örökségei és tradíciói is, amelyek nagyban
eltérhetnek az egyes államokban.
A következőkben felsorolt ismérveket saját megítélésem alapján rendeztem
fontossági sorrendbe. A kiindulási pont természetesen a miniszterelnök jogkö -
reinek és mozgásterének növekedése és saját hivatalának, stábjának személy -
zeti felduzzasztása és feladatköreinek bővítése.
A prezidencializálódás ismérvei a miniszterelnök és a kormányon belüli kap -
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csolatok változásaira vonatkozóan: a miniszterelnök jogköreinek bővülése, a
politikai folyamatok erőteljesebb centralizációja és koordinációja, a miniszter -
elnöki hivatal egyre nagyobb ellenőrzése a politikai döntéshozatali folyamatok
felett, a közpolitikai döntések kezdeményezésének eltolódása a minisztériu -
mokból a miniszterelnöki hivatalba, vagy külső szakértőkhöz, az ellenőrzési és
tanácsadói erőforrások koncentrációja a kormányzati központban, a bilaterá -
lis kapcsolatok és találkozók szerepének növekedése a miniszterelnök és az
egyes miniszterek között, a miniszterelnök személyes tanácsadóinak és ta -
nács adó testületeinek számbeli növekedése, amely által a miniszterelnök füg -
getleníteni tudja magát a kabinettől a és a bürokráciától, a miniszterelnök
rendelkezésére álló pénzügyi erőforrások növelése, egy integrált kommuni -
kációs stratégia irányába való elmozdulás, amelyet a miniszterelnök ellenőriz
(a kommunikációs iroda és a közkapcsolatok iroda felállítása, amelyek azzal
foglalkoznak, hogy a miniszterelnök politikai elképzeléseit megfogalmazzák,
megértessék és elfogadtassák), a miniszterelnöki hivatal által végzett közvé -
lemény-kutatások a miniszterelnök népszerűségéről és a választók politikai
preferenciáiról, a miniszterek növekvő fluktuációja, a pártkötődés nélküli tech-
nokraták és politikusok számának növekedés.15

2. Az 1989/1990-es új magyar kormányzati rendszer
és változásának fő trendjei 2010-ig

A második Orbán-kormány reformjainak vizsgálata előtt szükséges a magyar
kormányzati rendszer rövid ismertetése, s főbb jellemzőinek bemutatása ah -
hoz, hogy a tanulmány fő kérdésére választ kapjunk, arra, hogy a 2010-től
bevezetett reformok hatásai, következményei illenek-e a politika prezidencia -
li zálódásának folyamatába.
Az 1989–1990-ben az 1989. évi XXXI. törvénnyel és az 1990. évi XL. törvény -
nyel kialakított új magyar kormányzati rendszer parlamentáris jellegű, s a
hatalommegosztás elvén alapul. Az új, a konszenzusos demokrácia megte -
remtését célzó rendszer legfontosabb vonásai közé tartozik a parlamentnek
felelős kormány, az alapvetően monista jellegű végrehajtó hatalom, a kor -
mány és a parlament egymástól való függetlensége,16 valamint a kétharmados
törvények viszonylag magas száma.17

15 Lásd bővebben: Poguntke–Webb i. m. 19. o., Poguntke i. m., Ludger Helms: The Presidential-
isation of Political Leadership: British Notions and German Observations. In: Political Quar -
terly, 2005. vol. 76 issue 3. 430–438. o., Richard Heffernan: Prime Ministerial Predominance?
Core Executive Politics in the UK. In: British Journal of Politics and International Relation,
2003. vol. 5. 347–372. o.

16 A két intézmény egymástól való függetlenségét a parlament-feloszlatási jogának korlátozása, a
konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetése, valamint a miniszterek ellen irányuló bizal -
matlansági indítványok lehetőségének kizárása teremtette meg.

17 Lásd bővebben: Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris, Budapest, 1998, Körösé -
nyi András–Tóth Csaba–Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris, Budapest, 2003,
347–371. o., Körösényi András: Mozgékony patthelyzet…. 9–11. o., Smuk Péter: Magyar közjog és
politika 1989–2011. Osiris, Budapest, 2011., Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. At -
lantisz, Budapest, 2010., Herbert Küpper, Térey Vilmos: A Kormány. In: Az Alkotmány kom -
mentárja. (szerk.: Jakab András) Századvég, Budapest, 2009. 1289–1415. o.
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A kormányzati viszonyokat tekintve az 1989–1990-ben kialakított rendszer
fontos eleme a miniszterelnök erős pozíciója, a miniszterek közötti formális
egyenlőség a kabineten belül, a miniszteri felelősség intézménye, valamint a
politika és a közigazgatás szétválasztásának elvére épülő állami vezetői mo -
dell.18

A tanulmány szempontjából különösen jelentős, hogy az új kormányzati rend -
szerben a miniszterelnök megerősített pozícióval bír, amelynek garanciái az
Alkotmányban lefektetett jogai (a kormányprogram meghatározása, helyette -
sének kiválasztása, a kormányalakítás, valamint a kormányülések vezeté -
se).19 A kormányfő politikaformáló szerepet kapott, ugyanakkor a hatalom -
megosztás elvén létrehozott rendszer számos ellensúlyt hozott létre, s ellen -
őrizhetővé tette a miniszterelnöki hatalmat.20

Az 1989–1990-ben létrehozott kormányzati rendszer közjogi szabályozását te -
kintve változatlannak tekinthető a rendszerváltást követő húsz évben, azon -
ban a végrehajtó hatalom (a kormány) törvényhozással (parlamenttel) szem -
beni folyamatos megerősödése és a miniszterelnök kabineten belüli kiemelke -
dése általános tendencia volt az elmúlt két évtizedben.
A kormány parlamenttel szembeni megerősödésének jogi alapját a parlamenti
Házszabály 1994-es (46/1994. (IX.30.) OGY határozat) és 1997-es reformja
(71/1997. (VII. 17.) OGY határozat) tette lehetővé. A két házszabály-módosítás
a jogalkotás hatékonyságának javítása érdekében megerősítette a kormányt a
parlamenttel szemben azáltal, hogy a kormány által beterjesztett javaslatokra
vonatkozó eljárásokat felgyorsította és egyszerűbbé tette, míg az ellenzék ko -
rábban igen széles mozgásterét szűkítették.
A miniszterelnök kormányon belüli kiemelkedésének jogi alapját a kormány -
zati struktúra reformjai biztosították. 1997-től megfigyelhető a Miniszterel -
nöki Hivatal (MeH) folyamatos megerősítése. Az intézményt 1998-tól már
nem államtitkár, hanem miniszter vezeti.21 Az első Orbán-kormány jelentősen
megerősítette az intézményt, visszatért a referatúra-rendszerhez, új politikai
államtitkárságokat állított fel és egységesítette a kormányzati kommunikáció
szervezeti hátterét a MeH-en belül. A Medgyessy-kormány folytatta elődje
törekvéseit, s tovább erősítette a MeH struktúráját, valamint újabb hatáskö -
rökkel bővítette az intézményt. Gyurcsány Ferenc első ciklusa idején tovább
bővítette a MeH személyzeti létszámát, s a 2006-os kormányzati átalakítás ke -
retében (2006. évi LVII. törvény) szélesítette a miniszterelnöki hatalom jogi
eszköztárát.
Természetesen a két tendencia, a kormány parlamenttel szembeni megerősö -
dése és a miniszterelnök kormányon belüli kiemelkedése a karizmatikus kor -
mányfők és a stabil parlamenti többséggel bíró kabinetek idején felgyorsult és
még inkább láthatóvá vált.
Az elmúlt húsz év fő politikai-intézményi változásainak rövid összefoglalása
alátámasztja a tanulmány bevezetőjében meghatározott feltételezést, mely sze-
rint Magyarországon megfigyelhető a politika prezidencializálódása.

18 Müller György: Magyar kormányzati viszonyok. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2011. 21–22. o.
19 1949. évi XX. Törvény 33. és 37. §.
20 Tölgyessy Péter: Túlterhelt demokrácia. In: Túlterhelt demokrácia (szerk.: Gombár Csaba). Szá -

zadvég Kiadó, Budapest, 2006. 114–116. o.
21 Ennek a jogi alapját még a Horn-kormány teremtette meg az 1997. évi LXXIX törvénnyel.
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3. A kormányzati struktúrára és a kormány testületére
vonatkozó reformok alapelemei 2010-től

A második Orbán-kormány a számos, a kormány szerkezetét, működését és
jellegét érintő változtatás ellenére többségében megtartotta az 1990-es kor -
mánymodellt, amelynek fő eleme a miniszterelnök erős pozíciója, valamint a
politika és a közigazgatás szétválasztásának elvére épülő államtitkári rend -
szer.
A kormánymodell legfontosabb elemeinek érintetlenül hagyása mellett azon -
ban a második Orbán-kormány jelentősen megváltoztatta a minisztériumok
számát, drasztikusan csökkentve azt, létrehozva az úgynevezett „csúcsminisz -
tériumokat”, átalakította a tárcák közötti feladatkör-megosztást, bevezette a
miniszterelnök-helyettesi címet, módosítva ezáltal a kormány összetételét és
működési mechanizmusát, mivel megszüntette a korábban évtizedekig érvény-
ben lévő, a miniszterek egyenrangúságának elvét. 
A 2011. évi Alaptörvény megváltoztatta a korábban hatályos Alkotmánynak a
kormány szerep- és feladatkörére vonatkozó részét.22 Bár az 1949. évi XX. Tör -
vény sem határozta meg teljes részletességgel a kormány funkcióit, ahogy azt
az alkotmányok többsége sem teszi, általános klauzulákat tartalmazott.23 A
2011. évi Alaptörvény amellett, hogy kimondja, a kormány a végrehajtó ha -
talom általános és a közigazgatás legfőbb szerve, lefekteti, hogy feladat- és
hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály nem utal
más szerv feladat- és hatáskörébe.24 Ez a fajta feladat- és hatáskör- meg -
határozás még önmagában nem jelentené a kormány megerősítését abban az
esetben, ha a többi állami szerv feladat- és hatásköre részletesen le lenne fek -
tetve az Alaptörvényben és a jogszabályokban, valamint a kormány kontrollja -
ként működő szervek (Alkotmánybíróság, parlament, köztársasági elnök) esz -
közei nem csökkennének. A teljes kép azonban a reformok után igen árnyalt, s
több esetben ellentmondásos is.
Az Alaptörvény alkotmányi szinten is megkülönbözteti a kormányt a többi
hatalmi ágtól, s megerősíti velük szemben. Csökkenti az Alkotmánybíróság
felülvizsgálati lehetőségeit a gazdasági és pénzügypolitikát érintő törvények
esetében. Továbbá az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségét is korlá -
tozza. Míg az 1949. évi XX. Törvény kimondta, hogy alkotmánybírósági eljá -
rást törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezhet,25 addig az
Alaptörvény értelmében ezt most már csak a kormány, a parlamenti képvise -
lők egynegyede, vagy az alapvető jogok biztosa teheti meg.26

Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a kormány megerősítésére irányuló,
vagy azt közvetlenül, illetve közvetve eredményező változtatások mellett a re -
formok egy része a kormány gyengítését eredményezi. Az Alaptörvény kiszé -
lesíti a kétharmados sarkalatos törvények körét az alapjogok és az állam -
szervezeti viszonyok szabályozásán túl társadalmi és gazdaságpolitikai ügyek re
(a családvédelem, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, a kizárólagos állami

22 1949. évi XX. Törvény 35. § a)-m).
23 Sári János: A kormány. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris, Budapest, 2007.

424–425. o.
24 Magyarország Alaptörvénye 15. cikk.
25 1949. évi XX. Törvény 32/A § (3).
26 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) e).
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tulajdon, a közteherviselés és a nyugdíjrendszer szabályaira) is, illetve bővíti
az idetartozó államszervezeti ügyek körét a kormánytól független önálló sza -
bályozó szervek létesítésére és működésére vonatkozó szabályozásokkal, va -
lamint a jegybanktörvénnyel.27

3.1. A kormány felépítése és szervezeti rendszere

2010-ig az 1949. évi XX. Törvény 33. cikke alapján a kormány a miniszter -
elnökből és az egyenrangú miniszterekből állt. Ez a struktúra annyiban vál -
tozott a második Orbán-kormány reformjaival, hogy a miniszterelnök-helyet -
tesi cím bevezetésével az egyenrangú miniszterek közül egy, vagy több mi -
niszter kiemelkedik. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) mi -
nisztere kiemelkedik a kormány többi tagja közül, mert a hozzá tartozó ti -
zenegy szakpolitika mellett ő a felelős a kormányzati tevékenység össze -
hangolásáért is. A kormányzati koordináció mellett a KIM minisztere egyben
a miniszterelnök általános helyettese is,28 amely tovább erősíti kiemelt sze -
repét, ezáltal szüntetve meg a miniszterek egyenrangúságának korábbi elvét.
A helyzetet valamennyire árnyalja ugyanakkor, hogy a kormány ügyrendjéről
szóló határozat kimondja, a kormány tagjait a kormány döntéseinek meghoza -
talában egyenlő szavazati jog illeti meg.29

Ugyanakkor a kormány jelentősen csökkentette a minisztériumok számát, a
már említett úgynevezett „csúcsminisztériumi” rendszer kialakításával.30

A minisztériumi struktúra átszervezése, a korábbi átlagosan tizenhárom, az
előző ciklusbeli tizenegy minisztériumról nyolcra31 való csökkentés nem csu -
pán leegyszerűsítette a kormányzati szerkezetet és lehetővé tette egy egysé -
gesebb kormánypolitika megvalósítását, hanem egyben centralizálta is a dön -
téshozatalt. A korábban önálló ágazatok „összevonásával” a minisztériumok -
ban jelentős feladat- és hatáskör-koncentráció valósult meg.32

További változás a kormány szerkezetére vonatkozóan, hogy a miniszterelnök
miniszterelnöki biztost nevezhet ki a saját feladatkörébe tartozó feladatok
ellátására. A miniszterelnöki biztos mandátuma nincs időben maximalizálva,
mint a kormánybiztosé, de meghatározott periódusra szól.33 Kiemelendő, hogy
az első miniszterelnöki biztost, rögtön a kormány megalakulását követően, a
miniszterelnök szóvivői feladatainak ellátására nevezte ki Orbán Viktor, in -
téz ményes szinten is tovább erősítve ezzel a miniszterelnöki kommunikációt.34

A kormánybiztosi tisztségre vonatkozó szabályok többségében változatlanok
maradtak a 2006. évi LVII. törvényben meghatározottakhoz képest. Változás

27 Müller György: i. m. 29. o.
28 Az általános miniszterelnök-helyettes mellett Orbán Viktor egy második miniszterelnök-he -

lyettest is kinevezett dr. Semjén Zsolt személyében.
29 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 67. pont.
30 Fontos kiemelni, hogy a kormányzati kommunikáció kezdettől fogva kerüli ezt a szóhasználatot.
31 Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Kül ügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nem -
zeti Fejlesztési Minisztérium és Vidékfejlesztési Minisztérium.

32 Dr. Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai. Complex, Budapest, 2011.
43. o.

33 2010. évi XLIII. Törvény 32. §.
34 A kinevezés a 36/2010. (VI.4.) ME határozattal történt.
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azonban, hogy megszűnt a számukra vonatkozó létszámkorlát, s az, hogy
kinevezésükre a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisz -
ter tesz javaslatot, s titkárságuk is ezen miniszter minisztériumában van, s
nem a korábbi Miniszterelnöki Hivatal feladatait ellátó Miniszterelnöksé -
gen.35

Hasonlóan eltörölte a létszámkorlátot az új kormányszervezeti törvény a tárca
nélküli miniszterekre vonatkozóan.
A kormányzati szervezet átalakításának következő elemeként a törvény meg -
szüntette a Miniszterelnöki Hivatalt s létrehozta a Miniszterelnökséget, a mi -
niszterelnök munkaszervezetét. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda fel -
ada tait, vagyis a kormány politikai koordinációját a Miniszterelnökség kapta
meg, míg a szakmai-közigazgatási koordinációért a KIM és az azt vezető
miniszter lett a felelős. A Miniszterelnökséget a miniszterelnök irányítja és
államtitkár vezeti.36

A korábbi kormányzati koordinációs központ megszűntetése és feladatainak
két, eltérő szerv közötti szétosztása egyfajta párhuzamosságot és egyben „ver -
senyhelyzetet” is eredményez a két intézmény között.

3.2. A kormányzati koordináció eszközeinek változásai
a centralizáció jegyében

A 2010-től bevezetett reformok közül, amelyek a kormányzati koordináció
eszközeit érintették hármat emelek ki. Mindhárom vizsgált eszköz esetében
centralizációs törekvések figyelhetők meg, s egyben a KIM-et vezető miniszter
szerepének a jelentős megerősítése.
A 2010-es reformok következtében a minisztériumi előterjesztések kormány -
zati egyeztetésre való bocsáthatóságáról nem a második Gyurcsány-kormány
idején felállított szakmapolitikai egyeztetések döntenek már, hanem a KIM
közigazgatási államtitkára.37 Ezen változás értelmében gyakorlatilag a kor -
mány közigazgatási központja dönt arról, hogy az egyes minisztériumok kez -
deményezései elindulhatnak-e a kormányzati döntés-előkészítési folyamat út -
ján, vagy sem.
A kormányzati koordináció 2010-től a miniszterelnöki hatalom erősödésével
párhuzamosan és arra építve új eszközzel bővült, a személyzeti jogkörrel. A
2010-es kormányszervezeti törvény a helyettes államtitkártól a minisztériumi
osztályvezetőkig terjedő szinten a kinevezéseket a KIM miniszterének, illetve
közigazgatási államtitkárának jóváhagyásához köti. Ezzel a centralizációs re -
formmal csökkent az egyes miniszterek önállósága és mozgástere, másrészt
pedig az alkalmassági feltételek rögzítésének hiányában lehetővé vált a köz -
igazgatás átpolitizálása.38

Az utolsó vizsgált koordinációs eszköz a minisztériumok szervezeti és műkö -
dési szabályzatának a jóváhagyása. A 2010. évi kormányszervezeti törvény ezt
a jogot elvette a miniszterelnöktől és a közigazgatási és igazságügyi miniszter

35 2010. évi XLIII. Törvény 31. §.
36 2010. évi XLIII. Törvény 36. §.
37 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 24. pont.
38 Müller György: i. m. 135–137. o.
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hatáskörébe helyezte, kiegészítve a rendelkezést azzal, hogy a miniszter meg -
határozhatja a szabályzatok egységes szempontrendszerét is.39

A bemutatott három koordinációs eszközt érintő változások nem csupán cent -
ralizációs törekvéseket hordoznak magukban, hanem egyúttal a közigazgatási
és igazságügyi miniszter szerepét is megerősíti.

3.3. A miniszterelnök helyzete a kormányon belül

A 2006. évi LVII. törvény és a 2010. évi XLIII. törvényt követően a második
Orbán-kormány alkotmányi szinten is megerősítette a miniszterelnök kor -
mányon belüli irányító szerepét azzal, hogy kimondta, a miniszterelnök ha -
tározza meg a kormány általános politikáját.40 A korábban hatályos Alkot -
mány csupán azt fektette le, hogy a miniszterelnök vezeti a kormány üléseit és
gondoskodik a kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.41

2010-től a miniszterelnök meghatározó szereppel bír a kormányon belül, ki -
alakítja a kormánypolitikát és meghozza a legfontosabb stratégiai döntéseket.
A kormánypolitika általános irányának meghatározásával egyértelműen irá -
nyítja a kormányt. A miniszterek kormányfőtől, illetve döntéseitől való füg -
gése is megnövekedett, hiszen az Alaptörvény értelmében a miniszterek a
kormány általános politikájának keretei között irányítják a hozzájuk tartozó
minisztériumokat és az azoknak alárendelt szerveket.42 A kormány általános
politikáját pedig a miniszterelnök határozza meg.
A miniszterelnök összeállítja a kormány és az államtitkári kar névsorát, va -
lamint kiválasztja helyettesét, vagy helyetteseit. A kormányba tárca nélküli
minisztereket nevezhet ki. Ezáltal a miniszterelnök személyzeti hatalma tel -
jesen átfogja az államtitkári kart és a kormánybiztosok, valamint a minisz -
terelnöki biztosok tevékenységének irányítását.
Míg korábban alkotmányos kötelezettség volt a kormányprogram parlamenti
bemutatása és elfogadása,43 addig az új Alaptörvény már nem tartalmaz sem -
milyen rendelkezést erre vonatkozóan. Ebből azonban még nem következik
automatikusan, hogy a jövőben a program parlamenti bemutatása megszűn -
ne, bár kétségtelen, hogy az alkotmányos szintű szabályozás eltörlése növeli a
miniszterelnök szabadságát ezen a téren, hiszen nem csupán a bemutatási,
hanem a parlamenti szavazási kötelezettséget is megszüntették.
A második Orbán-kormány ügyrendje felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy
kivételesen indokolt esetben, a kormány ülései között kormányrendeletet és
kormányhatározatot adjon ki saját jogán, amelyet utólagosan kell a kormány
elé terjesztenie a közigazgatási és igazságügyi miniszter által.44

39 2010. évi XLIII. Törvény 60. §, 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 2.§.
40 Magyarország Alaptörvénye 18. cikk (1).
41 1949. évi XX. Törvény 37. § (1).
42 Magyarország Alaptörvénye 18. cikk (2).
43 1949. évi XX. Törvény 33. § (3).
44 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 77. pont.
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3.4. A testületi elv érvényesülésének változása

A kormány testületi jellege következhet a kormány fogalmából és az össze -
tételére vonatkozó előírásokból. A testületi jelleg formája a kormányülés, ame -
lyet részletesen a kormány ügyrendjéről szóló kormányhatározat szabályoz. 
A második Orbán-kormány által tovább erősített miniszterelnöki pozíció még
önmagában nem szüntettette volna meg, vagy nem csökkentette volna a kor -
mány testületi jellegét, azonban az a kormányzatot érintő reformok hatására
mérséklődött mind közjogi alapját, mind gyakorlati működését tekintve. Míg a
korábban hatályos Alkotmány nevesítette a kormányüléseket, mint a kor -
mány döntéshozatali fórumát,45 addig az új Alaptörvény már tartalmazza a
kormányülés fogalmát, s közvetett utalást sem tesz a kormánynak mint tes -
tületnek a működési formájáról.
A kormány működéséről a 1144/2010. (VII.7.) kormányhatározat rendelkezik.
A kormányhatározat az Alaptörvénnyel és a kormányszervezeti törvénnyel
ellentétben kimondja, hogy a kormány feladat- és hatáskörét testületként gya -
korolja, s rendszeresen tart ülést.46 Fontos azonban kiemelni, hogy a testületi
definíció alkotmányos szintről „lecsúszott” kormányhatározati szintre.
Az ügyrend kimondja, hogy a kormányülésen csak a kormány tagjai, a tanács -
kozási joggal bíró állandó meghívottak (a Miniszterelnökséget vezető állam titkár,
a KIM kommunikációs feladatokért felelős államtitkára, a KIM köz igaz gatási
államtitkára, a miniszterelnök szóvivője és a kormányszóvivő), az előterjesztők és
a miniszterelnök által meghívott személyek vehetnek részt.47 Arról, hogy a mi -
niszterelnök kiket hívhat meg az ülésre, nem rendelkezik a kormányhatározat.
A testületi jelleg tárgyalásánál fontos megemlíteni két gyakorlati változást,
amely egy évek óta tartó tendencia részeként van jelen a magyar politikai
életben. Az egyik, hogy bár a kormány ügyrendje kimondja, hogy a kormány -
ülésen a döntéseket szavazással hozzák,48 többnyire formális szavazás nélkül
döntenek, amelyet 2007-ben a kormányszóvivői iroda nyilvánosan is elis mert.49 A
formális szavazás hiánya erősítheti a miniszterelnök pozícióját, mi vel nem áll
fönn a veszély, hogy egy adott napirendi pontnál kisebbségbe kerül. 
A másik jelentős tendencia a kormányülések hosszának lerövidülése, amelyet
egyrészt a kormányzat belső konzultatív szerveiben zajló egyeztetéseken, tár -
gyalásokon való előzetes döntéshozatal, másrészt az informális ülések számá -
nak növekedése eredményez.

4. Konklúzió: új jelenség, vagy egy több éve tartó folyamat?

Jelen tanulmánnyal az volt a célom, hogy megvizsgáljam, a 2010-től beveze -
tett, a magyar kormányzati struktúrát és a kormány testületét érintő változá -
sok milyen módon járultak hozzá a magyar politikai rendszer prezidenciali -
zálódásához.
45 1949. évi XX. Törvény 37. § (1).
46 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 1–2. pont.
47 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 59–60. pont.
48 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat 67. pont.
49 Müller György: Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című

feje  zete kapcsán. In: Jogelméleti Szemle 2010. évi 1. szám 1–11. o. Idézi:
http://hvg.hu/itthon/20070228_szilvasy.aspx.
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A prezidencializáció végrehajtó hatalom szintjén való megjelenésének ismér -
vei közül számos50 megtalálható a reformok céljaiban, közvetlen és/vagy köz -
ve tett hatásaiban, illetve következményeiben.
A reformok erős centralizációs törekvései nyomán kialakult egy új „központ” a
kormányon belül, a KIM-ben. Az új „központ” élén a KIM-et vezető miniszter
áll, akinek a kezében egyre több hatalom összpontosul. Felmerülhet a kérdés,
hogy ez a fajta hatalomkoncentráció nem gyengíti-e a miniszterelnök hatal -
mát. Úgy vélem, hogy a miniszterelnök és a KIM minisztere közötti kisebb
nézeteltérések ugyan megnehezíthetik a kormányfő saját elképzeléseinek a
megvalósítását, azonban hosszú távon és alapjaiban a miniszter nem gyen -
gítheti meg a miniszterelnököt, hiszen mint, ahogy a tanulmányban bemu -
tattam a miniszterek, így a közigazgatási és igazságügyi miniszter is a mi -
niszterelnöktől függ, mind az általa vezetett szakpolitikák, mind saját „széke”
tekintetében.
Fontosnak tartom még egyszer kiemelni, hogy a fent ismertetett változtatások
nem előzmény nélküliek a magyar politikai rendszerben, hanem egy több év -
tizede zajló trend részei, folytatásai.
A miniszterelnök jogköreinek bővülése, munkaszervezetének fokozatos meg -
erősítése – mind a humánerőforrás, mind a feladat- és hatásköröket tekintve –,
illetve a kormány testületi jellegének csökkenése több éve folyamatosan meg -
figyelhető, csak úgy mint a kormány kommunikációjának, s főként a minisz -
terelnök kommunikációjának stratégiai és intézményi megerősítése is.

50 Az új Alaptörvény alkotmányi szinten erősítette meg a kormányt és a miniszterelnököt, a mi -
niszterek kormányfőtől való függése növekedett, csökkent a kormánnyal szemben ellenőrző
jogkörrel bíró testületek, különösen az Alkotmánybíróság mozgástere – ugyanakkor a köztár -
sasági elnöké némileg bővült –, központosították a kormányzati döntéshozatalt és személyzeti
politikát, illetve a kormány testületi jellege csökkent.
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A központi költségvetés
alkotmányos problémái

népszavazási kezdeményezések tükrében
MIHÁLYI PETRA

I. évf. nappali tagozatos doktorandusz, ME  DF ÁJK, Pénzügyi Jogi Tanszék

1. Bevezető gondolatok

Bár a cím azt sugallja, mégsem élnék a teljesség igényével a témában. Alkot -
mányos probléma alatt azt az esetet vizsgálom, mikor a költségvetésbe, mint
országos népszavazási tiltott tárgykörbe ütközésre hivatkoznak egy-egy nép -
szavazási kezdeményezés kapcsán. Két népszavazási kezdeményezésen keresz-
tül óhajtom bemutatni a téma sajátosságait és problematikáit. Az „ingyen”
sörről szóló kezdeményezés felkeltette a figyelmemet. Elsősorban az a hiá -
nyossága, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése elutasításának
okai között nem szerepelt az a megállapítás, hogy a sörből befolyó bevétel
kiesése jelentősen befolyásolja a költségvetés egyenlegét, ezzel pedig népsza -
vazási tiltott tárgykörbe ütközik. Ez az én álláspontom. Azonban rámutatok
arra, hogy ez a kérdés sokkal komplikáltabb, mint ahogy először gondolnánk.
Nem is kellett messzire mennem időben, hogy találjak a gondolatmenetemmel
ellentétes érvelést és döntést. A vizitdíjról szóló népszavazási kezdeménye -
zésnél pontosan a költségvetési vonzatát vették górcső alá.
A költségvetés az államháztartást alkotó, az államháztartás alrendszeriben
meghatározott jogalanyok gazdálkodását meghatározó pénzügyi terv, amely
szembeállítja az állami és önkormányzati feladat ellátására fordítható költ -
ség vetési kiadásokat a bevételekkel.1
A költségvetés a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költ ség ve -
tési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok tel -
jesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználá sának jo go sult-
ságát jelentik.2 Költségvetési bevételek különösen a közhatalmi – adók, illetékek,
járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettsé gek – bevételek.3
Vizsgálódásom során szándékosan használom az Alkotmány kifejezést, hiszen
a kezdeményezések benyújtásakor még hatályban volt és az akkori rendel -
kezéseire alapítottam a tanulmányomat. 
Az Alkotmány csupán egy-egy mondatot tartalmazott a népszavazási tiltott
tárgykörökről, így ennek megállapításához csak értelmezés segítségével jut -
hatunk el. Magyarországon ezt a feladatot az Alkotmánybíróság és az Or -
szágos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) látja el, az OVB az aláírás -
gyűjtő ív és a konkrét népszavazási kérdés hitelesítése kapcsán, az Alkot -
mánybíróság pedig ezen döntés elleni jogorvoslati eljárás során.4

1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (régi államháztartási törvény) I. fejezet, Álta -
lános rendelkezések cím, Alapvető rendelkezések alcím rendelkezésének alapján alkotott fogalom.

2 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 4. § (2) bekezdés.
3 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont.
4 Hallók Tamás: Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről. In: Jogtudományi Közlöny,
2009/6. sz. 271. o.
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A tanulmányt két részre bontottam. Az első részben – a könnyebb érthetőség
kedvéért – magáról az „ingyen” sörre vonatkozó kezdeményezésről, az erre
adott OVB-i és Alkotmánybírósági válaszokról írok, majd a második részben
fejtem ki, hogy miért is lehetett volna az ügynek a költségvetési vonzatát
vizsgálni.

2. Az „ingyen” sörre vonatkozó népszavazási kezdeményezés

K. K. monogramú állampolgár 2006. október 26-án négy kérdést nyújtott be
országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányá -
nak hitelesítése céljából az OVB-hoz. Az egyik az „ingyen” sörre vonatkozott.
K. K. által benyújtott íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e ön azzal,
hogy vendéglátó üzletek vendégeinek a sörért ne kelljen fizetniük?” 5
A kérdést hitelesítéséről döntött az OVB. Amennyiben a jogszabályi felté -
teleknek megfelel az aláírásgyűjtő ív, a kérdést a benyújtástól számított har -
minc napon belül hitelesíti.6 Jelen kérdés azonban nem felelt meg a jogsza -
bályi feltételeknek.

2.1. Az Országos Választási Bizottság határozata

Az OVB 2006. november 22-ei határozatában megtagadta az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését. Indoklásában a kezdeményezéssel kapcsolatban megállapította,
hogy az ellentétben áll a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 9. §-ában foglaltakkal, amely sze -
rint Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és
a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül, illetve a Magyar
Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny
szabadságát. A kérdésben tartott eredményes népszavazás ezért olyan tör -
vény alkotási kötelezettséget teremtene, amelynek tartalma nem egyeztethető
össze a vállalkozás és verseny szabadságán alapuló piacgazdaság Alkotmány -
ban meghatározott formájával.
Az OVB megállapította továbbá, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének b) pontjába foglalt tilalomba ütközik,
amely szerint nem lehet országos népszavazást tartani hatályos nemzetközi
szerződésből eredő kötelezettségről. Az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett, a
Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás 62. Cikke ugyanis rögzíti, összeegyeztethetetlen a Közösség és
Magyarország közötti Megállapodással minden olyan állami támogatás, amely
előnyben részesíti egyes áruk termelését, torzítja a versenyt, vagy azzal fe -
nyeget. Az állami támogatással pedig egyenértékű minden olyan állami in -
tézkedés, amely hatását tekintve ugyanarra az eredményre vezet.7 Még ha az
ingyen sört nem is az állam állta volna a polgároknak, egy ilyen törvény ha -

5 Az Országos Választási Bizottság 573/2006. (XI. 22.) OVB határozata.
6 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 117. § (1) bekezdés.
7 Az Országos Választási Bizottság 573/2006. (XI. 22.) OVB határozata.
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tása egyenértékű lett volna a 62. Cikkben tiltott állami beavatkozással – ér -
velt az OVB.8 Tehát azzal indokolta a hitelesítés megtagadását, hogy a kez -
deményezés hatályos nemzetközi szerződéseket, valamint az Alkotmányt is
sérti. A testület tagjai szerint a kérdés „piactorzító felvetés”, és a piacgazda -
sággal is ellentétes.9
A kezdeményező a törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be az Alkot -
mánybírósághoz az OVB határozatával szemben. Álláspontja szerint a hatá -
rozat indokolásában a hitelesítés megtagadásának érvei alkotmányosan meg -
alapozatlanok. Ezért indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az OVB hatá -
ro zatát semmisítse meg, és új eljárás lefolytatására kötelezze.10

2.2. Az Alkotmánybíróság válasza az OVB határozatára

Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás,
melynek során az Alkotmánybíróság azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás
megfelel-e a választási eljárásról szóló törvényben foglalt feltételeknek, vala -
mint az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és
az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.
Az Alkotmánybíróság az OVB-nak az országos népszavazás kitűzésére irányu -
ló kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának, illetve az azon szereplő
kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott kifogás
alapján az OVB határozatát helybenhagyó határozatot hozott. 
Az Alkotmánybíróság a kifogást az Alkotmány, a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény, (a továbbiakban: Ve.) az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, (a továbbiakban: Nsztv.) és az
Európai Megállapodás rendelkezései alapján vizsgálta meg.
Az Alkotmánybíróság az Alkotmány rendelkezései közül a népszavazási tárgy -
körökön kívül esőek közül kiemeli, hogy a hatályos nemzetközi szerződésből
eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények
tartalmáról nem lehet országos népszavazást tartani. Európai Megállapodás
rendelkezései szerint pedig a Megállapodás megfelelő működésével, ameny -
nyiben érinthetik a Közösség és Magyarország közötti kereskedelmet, össze -
egyeztethetetlen bármely állami támogatás, amely azáltal, hogy előnyben ré -
szesít egyes vállalatokat vagy egyes áruk termelését, torzítja a versenyt vagy
azzal fenyeget. 
Az Nsztv. rendelkezései közül kiemeli, hogy az OVB megtagadja az aláírás -
gyűjtő ív hitelesítését, ha a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvény -
ben foglalt követelményeknek. A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni. A konkrét
kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra
bocsátani. 
Az Alkotmánybíróság tehát azt vizsgálta, hogy a hitelesítésre benyújtott alá -
írásgyűjtő íven szereplő kérdés megfelel-e az egyértelműség kritériumának.
Az Alkotmánybíróság által kialakított gyakorlat az egyértelműség követelmé -

8 http://mkkp.hu/wordpress/?p=557 (2012.04.05.)
9 http://index.hu/belfold/inmgysor382/ (2012.04.05.)

10 26/2007. (IV. 25.) AB határozat.
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nyét a népszavazáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos garanciája -
ként értelmezi. A népszavazásra bocsátott kérdésnek egyrészt a választópol -
gár, másrészt a jogalkotó számára egyértelműnek kell lennie.  A választópol -
gá ri egyértelműség követelménye szerint a népszavazásra feltett kérdésnek
egyértelműen eldönthetőnek kell lennie, arra a választópolgárnak „igen”-nel
vagy „nem”-mel kell tudnia válaszolni. Mindez feltételezi a feltett kérdés tény -
leges egyértelműségét, érthetőségét. A fent leírtakból következik, hogy a túl
bonyolult, érthetetlen vagy félreérthető kérdés sem tekinthető egyértelműnek.
A jogalkotói egyértelműség megkívánja, hogy a népszavazásra bocsátott kér -
désben született eredmény alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, milyen
tartalmú jogalkotási kötelezettség terheli a népszavazás eredményeként, mi -
vel az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre
kötelező. Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés egyértelműségének megítélé -
sénél egyébként sem az aláírás gyűjtését kezdeményezők szándéka, sem pedig
a népszavazás általuk remélt eredménye nem bír jelentőséggel.
Az Alkotmánybíróság szerint a kérdés a jogalkotói egyértelműség követel -
ményének azért nem felel meg, mivel nem határozza meg, hogy – eredményes
népszavazás esetén – az Országgyűlést milyen jogalkotási kötelezettség ter -
heli, ugyanis nem jelöli meg, hogy milyen forrásból kellene biztosítani a ven -
déglátóüzletekben kötelezően ingyenesen felszolgált sör ellenértékét.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy minden népszavazásra feltenni kí -
vánt kérdés, amely valamely termék vagy szolgáltatás kötelező ingyenessé -
gére irányul csak akkor felel meg a jogalkotói egyértelműség követelményé -
nek, ha meghatározza milyen forrásból kell az ingyenesen elfogyasztott ter -
mékek, illetve ellenérték megfizetése nélkül igénybe vett szolgáltatások árát
fedezni, vagyis ha megjelöli, hogy a fogyasztó illetve a szolgáltatás igénybe -
vevője helyett ki lenne a gazdasági teher viselője. Ennek indoka, hogy az
ingyenesség, térítésmentesség szükségképpen azt jelenti, hogy a termék vagy
szolgáltatás ellenértékét nem a fogyasztó, illetve a szolgáltatást igénybe vevő,
hanem valaki más fedezi. Ha tehát a jogalkotó valamely áru vagy szolgáltatás
kötelező ingyenességét írja elő, gondoskodnia kell arról is, hogy ki, milyen
forrásból fogja fedezni az azok előállításához szükséges költségeket. 
A választópolgároknak jelen esetben a kérdés alapján úgy kellene döntésüket
meghozni, hogy nem lenne egyértelmű számukra, hogy a kezdeményezés si -
kere esetén kinek kellene megtérítenie a vendéglátó üzletekben a vendégek
által ingyenesen elfogyasztott sör ellenértékét, továbbá azt sem tudhatnák, a
sört nem fogyasztókat terhelné-e többletkötelezettség a vendéglátóüzletek ven -
dégei által elfogyasztott sör ellenértékének fedezésével kapcsolatban. A vá -
lasz tópolgárok tehát döntésük meghozatalakor a kérdés alapján nem lehetné -
nek tisztában azzal, miről döntenek.11

2.2.1. A kezdeményezésre vonatkozó különvélemény

A határozathoz dr. Kiss László alkotmánybíró fűzött párhuzamos indoklást.
Egyetértett azzal, hogy az Alkotmánybíróság helybenhagyja az OVB 573/2006.
(XI. 22.) határozatát, határozat indokolását azonban más alapokra helyezte. 

11 26/2007. (IV. 25.) AB határozat.
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Az Alkotmánybíróság döntését mindenekelőtt az Alkotmány azon rendelkezé -
sére alapozta, amelynek értelmében országos népszavazás és népi kezdemé -
nyezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Ennek alap -
ja pedig az, hogy az Országgyűlés a sör árának (ingyenessé tételének) meg -
határozása tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel, lévén hogy ehhez hi -
ányzik az árhatósági jogköre. Elvi tételként hangsúlyozza, és pedig vala -
mennyi országos népszavazásra kiterjedően, hogy ha a hitelesítésre szánt kér -
dés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, akkor minden esetben eluta -
sításnak van helye és további vizsgálódás már nem is szükséges. Ez alapján
nem lenne szükséges, hogy az Alkotmánybíróság részletes vizsgálatokat
folytasson az ügyben.
Kifejti azon álláspontját, miszerint ha valamely indítványozó olyan kérdés hi -
telesítését kéri, amely az alkotmányos intézmények munkáját (és a népsza -
vazás intézményét) nyilvánvalóan eltéríti azok alkotmányos, rendeltetésszerű
gyakorlásától, úgy megállapítható az indítványozó rosszhiszeműsége. Az Alkot-
mánybíróság az eljárásából eredő költségeket felszámíthatja az indítványo -
zónak, ha annak rosszhiszeműsége az indítvány előterjesztésével kapcsolat -
ban megállapítható. Ez alapján a költségtérítés Alkotmánybíróság általi meg -
állapítását annál is inkább megfontolandónak ítéli, mivel az Alkotmány-
bíróság alkotmányos kötelessége az is, hogy védje a rendeltetésszerűen mű -
ködő alkotmányos szervek munkáját, s az alapvetően képviseleti demokrácia
elvén nyugvó hatalomgyakorlás védelme érdekében megállapítsa a közvetlen
hatalomgyakorlás alkotmányos korlátait, jelen esetben azt a „küszöböt”,
amely e két hatalomgyakorlási formát a maga valós és rendeltetésszerű al -
kotmányos szerepkörében tartja meg.  A párhuzamos indokláshoz dr. Len -
kovics Barnabás is csatlakozott.12

K. K. magánszemélyt végül nem kötelezték a költségek megfizetésére. Do -
mány András tanulmányában arról ír, hogy nem érti miért élvezhetik a név -
telenséget azok, akik lazán fel akarják forgatni az egész alkotmányos rend -
szert, és 8 millió embert akarnak az urnákhoz szólítani saját teljes életke -
resetük sokszorosát kitevő közpénzért.13

3. A költségvetés, mint az ügyben lehetséges vizsgálati tárgykör

Az Alkotmány 28/C.§ (5) bekezdés a) pontja szerint (ma az Alaptörvény 8. cikk
(3) bekezdés b) pont) nem lehet országos népszavazást tartani a költségve -
tésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről,
a vámokról, valamint helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartal -
máról. Ha ezekben a kérdésekben népszavazást lehetne tartani, egy állam
költségvetésének tervezhetősége megszűnne, kiszámíthatatlan lenne. Holló
András a 33/2007. (VI. 6.) AB határozathoz írt különvéleményében fejti ki,
hogy a tárgykörben tartott népszavazás az állami feladatok biztonságos meg -
valósíthatóságának pénzügyi, gazdasági feltételeit és így az ország kormá-

12 26/2007. (IV. 25.) AB határozat.
13 Domány András: Ötleteink még vannak – Népszavazási kezdeményezésdömping

Magyarországon. http://mozgovilag.com/?p=1440 (2012.04.15.)
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nyoz  hatóságát közvetlenül érintené. Az Alkotmánys az állami feladatok meg -
valósíthatóságának védelme érdekében minősíti ezt tiltott tárgykörnek.14

2006-ban több olyan népszavazási kezdeményezés látott napvilágot, melyek
esetében felmerült a költségvetés, mint népszavazási tiltott tárgykör problé -
mája. Gondolok itt a vizitdíjról vagy a képzési hozzájárulásról szóló kezde -
ményezésekre. A következőkben bemutatnám a vizitdíjról szóló népszavazási
kezdeményezés költségvetéssel kapcsolatos alkotmányos problémáját.

3.1. A vizitdíjról szóló népszavazási kezdeményezés

Dr. Orbán Viktor és dr. Semjén Zsolt 2006. október 24-én nyújtotta be az or -
szágos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát hi -
telesítés céljából. Az íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért, és a járóbeteg-szakellátásért
továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?”15 Az OVB 568/2006. (XI. 21.) hatá -
rozatában az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta, mert álláspontja sze -
rint a kérdés az Alkotmány 28/C. (5) bekezdés a) pontjában szereplő tilalomba
ütközik. Megjegyezte az OVB, hogy ugyan a kérdés nem érinti a hatályos
költségvetést, azonban egy jövőbeli – a 2007-es – költségvetéssel kapcsolatban
– a költségvetési törvényjavaslatból következő – összegszerűen meghatároz -
ható, számszerűsíthető mértékkel változtatja meg a költségvetési bevétel mér -
tékét.16

A kezdeményezők kifogást nyújtottak be az OVB határozata ellen. Az AB
megsemmisítette a határozatot és az OVB-t új eljárásra utasította. A kifogás
szerint a kérdésben népszavazást  lehet  tartani, mert a kérdésből eredményes
népszavazás esetén sem következik okszerűen a költségvetési törvény módo -
sítása, illetve a kérdés nem arra irányul, hogy a választópolgárok pontosan
határozzanak meg jövőbeli költségvetési törvényben szereplő egyes kiadá -
sokat. Utaltak arra, hogy a költségvetési törvény idevágó előirányzatát akkor
sem kell feltétlenül módosítani, ha a népszavazás eredményes. Az aláírás -
gyűjtő ív mintapéldányát ezért szerintük az OVB-nek hitelesítenie kellett
volna.17

Bragyova András alkotmánybíró más állásponton volt. Szerinte a költségvetés
az állam meghatározott időtartamra előirányzott kiadásainak és bevételeinek
tételes felsorolása és mérlege, így a költségvetési törvény tartalmán mindazt
érteni kell, ami a költségvetés bevételeinek és kiadásainak jogcímét érinti. A
vizitdíj nem egyszerűen érinti az államháztartás egyik alrendszerének, az
Egészségbiztosítási Alap bevételeit és kiadásait, hanem egyben közvetlenül
bevételi jogcímet is keletkeztet, ezáltal közvetlenül befolyásolja a költségvetés
egyenlegét: az elmaradó bevételt az államnak más forrásból kell fedeznie,
vagy a kiadásokat kell csökkentenie.18

14 Hallók: i. m. 273. o.
15 Az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határozata.
16 Chronowski Nóra – Kocsis Miklós: Az OVB és az AB (több mint hétszer) a népszavazásról. In:

Jogtudományi Közlöny, 2007/9. sz. 373. o.
17 16/2007. (III. 9.) AB határozat.
18 Bragyova András különvéleménye 16/2007. (III. 9.) AB határozat.
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Az AB egy korábbi határozatában értelmezte az Alkotmány 28/C. (5) bekezdés
a) pontját. A határozat hangsúlyozta: az alkotmányi felsorolásból következik,
hogy az alkotmányi szabályozás kiemelkedő jelentőségével a tiltott tárgykörök
zárt, szoros értelmezése áll összhangban. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a)
pontjában szereplő rendelkezés konkrét törvények, többek között a költség -
vetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tartalmát vonja ki a nép -
szavazás jogintézménye alól. A költségvetésről szóló törvény fogalmába sem -
miképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-
költségvetési vonzata van. A költségvetés végrehajtásáról fordulat pedig sem -
miképpen nem jelenti valamennyi, a költségvetés érvényesítését szolgáló tör -
vény tartalmát, hanem kifejezetten a zárszámadási törvényre utal. A határo -
zat megállapította, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül
alig van olyan, amelynek nincs költségvetési kapcsolódása. Önmagában az,
hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az Országgyűlés mozgáste -
rét a következő költségvetési törvény megalkotásakor, nem teszi tiltottá a
népszavazást. A határozat értelmében az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a)
pontjában szereplő, a költségvetési törvényre vonatkozó kizáró ok alapján va -
lamely kérdés akkor nem bocsátható népszavazásra, ha a kérdés a költség -
vetési törvény módosítását tartalmazza, vagy a kérdésből okszerűen követke -
zik a tiltott tárgykörként megjelölt törvények megváltoztatása, illetve ha a
kérdés arra irányul, hogy a választópolgárok pontosan határozzanak meg jö -
vőbeli költségvetési törvényben szereplő egyes kiadásokat.19

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a hitelesítésről szóló OVB határozat
meghozatalakor vizitdíjról, kórházi napidíjról költségvetési törvény nem ren -
delkezett, csak törvényjavaslat. Jövőbeli költségvetésre, valamely költségve -
tési törvényjavaslatra hivatkozva az aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapo -
zottan nem tagadható meg. A költségvetési törvény az elfogadásáig módosul -
hat és előállhat az az eset is, hogy az elfogadott törvény olyan költségvetést
tartalmaz, amelyben egyáltalán nem szerepel a népszavazásra feltenni kívánt
kérdéssel kapcsolatba hozható előirányzat. Tehát az AB szerint csak elfoga -
dott, hatályos költségvetési törvénnyel kapcsolatban nem lehet népszavazást
tartani.20

3.1.1. A kérdés módosítása és az erre adott válaszok

Ennek következményeként a kezdeményezők a jövőre vonatkoztatva fogal -
mazták meg a kérdést. Abból indultak ki, hogy mivel a hatályos költség -
vetésről nem lehet népszavazást tartani, a jövőbeliről, még el nem fogadottról
lehet.21

A kezdeményezők eredeti kérdésüket visszavonták. Helyette pedig az alábbi
kérdést javasolták népszavazásra: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
Látható, hogy a kezdeményezők szándéka az új megfogalmazással arra irá -

19 51/2001. (XI. 29.) AB határozat.
20 Hallók: i. m. 275. o.
21 Hallók: i. m. 276. o.
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nyult, hogy kizárják a kérdésnek a hatályban levő költségvetési törvénnyel
való ütközését. Az OVB 106/2007. (IV. 11.) OVB határozatában az aláírás -
gyűjtő ív hitelesítését megtagadta. Álláspontja szerint a módosított kérdés
arra irányul, hogy a választópolgárok pontosan meghatározzák egy jövőbeli
költségvetési törvény egyik tételét, és ez nem bocsátható népszavazásra. Meg -
jegyzi azt is, hogy nincs kizárva a költségvetési törvény időbeli hatályának
meghosszabbodása sem és ebben az esetben a kérdés a már hatályos költség -
vetési törvénybe ütközne. 
A határozat ellen a kezdeményezők kifogást nyújtottak be, amit az Alkot -
mánybíróság 504/H/2007. AB határozatában bírált el. Az Alkotmánybíróság
szerint valamely költségvetésben (vagy a kiadások tekintetében jövőbeli költ -
ségvetésben) szereplő nem minden előirányzat módosulása vagy módosítása
vonja maga után szükségszerűen magának a költségvetési törvénynek a mó -
dosítását. Megítélése szerint a kérdésben szereplő vizitdíjról szóló népszava -
zás sem. Ezzel az érvvel az OVB-t új eljárásra utasította. Az OVB új eljá -
rásban hozott határozataiban korábbi szakmai álláspontjának fenntartása
mellett az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát – figyelemmel az Alkotmány -
bíróság határozatának kötelező erejére – hitelesítette.22

4 Az ingyen sörről szóló népszavazási kezdeményezés
költségvetési vonzata

Mint említettem, a tárgykör vizsgálatánál nem tért ki sem az OVB, sem az
Alkotmánybíróság az esetleges költségvetéssel kapcsolatos problémákra. Ta -
gadhatatlan, hogy a témában tartott esetleges népszavazás jelentősen befo -
lyásolta volna a költségvetés egyenlegét és közvetlenül a vendéglátó üzletek
bevételeit. Ezért szükségesnek tartottam volna ennek vizsgálatát Most pedig
ismertetném, hogy a költségvetésen belül milyen adónemeket érintett volna
egy esetleges népszavazás. 
Elsőként az általános forgalmi adó bevételt, amely az akkori viszonyoknak
megfelelően, tehát a 2007-es szabályozás szerint az adó alapjának 20%-át
jelentette.23 Adóalanynak minősült az a természetes, jogi személy, valamint
jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat sze -
rezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet, és saját nevében gazdasági te -
vékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére.24 A gaz -
dasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen
vagy üzletszerűen végzett tevékenység.25 Tehát az adó fizetésére kötelezettek
a vendéglátó üzletek lennének, mely adót az eladott sör után fizetik be az
állami költségvetésbe.
A jövedéki adó törvényünk 2007-es rendelkezései alapján a személyi hatálya
kiterjedt a jövedéki terméket előállító, raktározó, szállító, forgalmazó, kül -
földről beszerző, külföldre értékesítő, illetve egyéb módon birtokló jogi sze -
mélyre, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekre és természetes szemé -

22 Chronowski – Kocsis: i. m. 373–374. o.
23 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (régi Áfa törvény) 28. §
24 1992. évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés.
25 1992. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés.
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lyekre.26 Tehát hatálya alá tartoztak azok a vendéglátó üzletek, melyek sör
beszerzésével és eladásával foglalkoznak. Az adó alapját a sör mennyisége,
hektoliterben és Balling-(Plató-)fokban mérve határozták meg.27 Az adó hek -
toliterre vetítve Balling-(Plató-)fokonként 540 forint volt.28

Az „ingyen” sörről szóló esetleges sikeres népszavazás azokat a vendéglátó
üzleteket hozta volna hátrányos helyzetbe, melyek kizárólag ital eladásával
foglalkoznak. Hiszen például egy kocsmában a sör az egyik legkelendőbb fo -
gyasztási cikk és az egyik legtöbb bevételt is jelenti az üzletek számára. Ez a
bevételkiesés ezeket a vendéglátó üzleteket akár csődbe is viheti, továbbá
ezáltal még több bevételkiesést okozna az állami költségvetésben is. 

5. Záró gondolatok

Összességében megállapítható, hogy a költségvetés, mint országos népsza -
vazási tiltott tárgykör elég problematikás terület. A vizitdíjjal kapcsolatban
még az Alkotmánybíróságon belül sem volt egységes álláspont a kérdésben. Az
„ingyen” sörről szóló kezdeményezésnél ugyan vizsgálták a versenyt torzító
hatását, azonban álláspontom szerint a költségvetésre gyakorolt hatását is
figyelembe lehetett volna venni, a jelentős bevételi kiesés miatt. Tény, hogy az
OVB és az Alkotmánybíróság által felhozott érvek egyenként is elegendőek
voltak az elutasításra. Én a vizitdíjjal kapcsolatos kezdeményezéssel történő
összehasonlítással próbáltam rávilágítani a költségvetést érintő hatásokra.
Végezetül néhány szót szólnék az Alkotmánybíróság költségvetéssel kapcso -
latos hatásköréről a hatályos szabályozás alapján. Az Alaptörvény egyik ren -
delkezése29 szerint mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai összter -
mék (GDP) felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a központi költségvetésről,
a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illeté -
kekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről
szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez, és az
emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a
gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar
állampolgársághoz kapcsolódó joggal összefüggésben vizsgálhatja felül, és
ezek sérelme miatt semmisítheti meg.
Jelenleg az államadósság körülbelül a GDP 80%-a. Belátható, hogy hosszú
évek kellenek majd ahhoz, hogy ezt a mértéket 50%-ra szorítsa le a Kormány,
tehát beláthatatlan időre korlátozza az Alkotmánybíróság hatáskörét.
Azonban nem csak az időintervallum miatt van ennek jelentősége. Az említett
alapjogok vonatkozásában lehet vizsgálódnia az Alkotmánybíróságnak. Azon ban
nagyon ritka, hogy ezen alapjogokra hivatkozva utasít el, vagy hagy hely ben az
OVB által hozott határozatot. Inkább olyan döntésekkel lehet talál kozni, amely -
ben az OVB hivatkozik valamely alapjogba ütközésre. Kíváncsian várom a jövő -
ben a hasonló kezdeményezések esetén miként dönt majd az Al kotmánybíróság,
egyáltalán lesz-e alkalma dönteni és a jogorvoslati hatáskö rét betölteni.
26 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

szabályairól 4. § a) pont.
27 2003. évi CXXVII. törvény 76. § (1) bekezdés.
28 2003. évi CXXVII. törvény 76. § (3) bekezdés.
29 Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdés.
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„Frankovich-időket él Magyarország?”1

ORBÁN ENDRE
Ph.D. hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

1. Hogy jön ide Frankovich?

Miközben a gazdasági válság nyomán a spill over hatásnak2 megfelelően a mé -
lyebb integráció felé mozdult el az Európai Unió (EU), 2011. április 18-án
elfogadták Magyarország új Alaptörvényét. Az integrálódó Európában nagy
figyelem kísérte a tagállami alkotmányozást, mely felelevenítette a szuve -
renitás körüli diskurzust.

Egyfelől elhangzik az a tagállami szuverenitást hangoztató érv, mely szerint
az alkotmányozás teljes mértékben nemzetállami kompetencia. Ennek
tiszteletben tartását pedig a Lisszaboni Szerződés is elismeri [Európai Unióról
szóló Szerződés (EUSZ) 4.cikk (2) bekezdés].3

Másfelől ugyanakkor nem lehet eltekinteni a kontextus meghatározó szere -
pétől. Ez a kontextus pedig maga a tagállamiság, az Európai Unió intézményi
és jogi kerete. Normatív sűrítménye az EUSZ 2. cikkében található,4 mely
meghatározza, hogy a közösség milyen értékeket képvisel. Ez ugyanakkor
külső korlátként értelmezhető a tagállami alkotmányozás szabadságát te -
kintve, melyre többek között az Alkotmánybíróság elnöke is felhívta a fi -
gyelmet az alkotmányozás során kelt levelében.5

Jelen tanulmány megírásának indoka abban foglalható össze, hogy miközben
az EUSZ 2. cikke előzetesen tagfelvételi kritériumként működik,6 a Human
Rights Watch egyik elemzése szerint ma nem vennék fel Magyarországot az
1 A címet kijelentő formában dr. Király Miklós használta a „The European Constitutional Area and
National Constitutionalism” című konferencia moderátoraként, ELTE-ÁJTK, Budapest, 2012.
Január 26.

2 A fogalom az integrációt leíró elméletek közül a Haas és Lindberg nevével fémjelzett neo -
funkcionalista iskola sajátja. Lényege, hogy az integráció belső dinamikájából adódóan újabb és
újabb területekre terjed át. L. Kende Tamás–Szűcs Tamás–Jeney Petra (szerk.): Európai közjog
és politika. Complex Kiadó, Budapest, 2007, 208–214. o.

3 Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti
identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezke -
désének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami
funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a
nemzeti biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok ki zárólagos
feladata marad.

4 Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait –
tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a plura lizmus,
a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a
férfiak közötti egyenlőség társadalmában. 
A felsorolt értékeket lényegében megismétli az Alapjogi Charta preambuluma.

5 Elérhető: http://www.parlament.hu/biz/aeb/info/ab.pdf (2012.03.10.)
6 EUSZ 49. cikk.
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Unióba.7 Kérdés, hogy valóban ennyire megváltozott-e a hazai közjogi helyzet,
hiszen az adott esetben a 2. cikk megsértésének következményeit, azaz az
EUSZ 7. cikk szerint eljárás alkalmazását, azaz figyelmeztető vagy korlátozó
intézkedések alkalmazását vonhatja maga után.8

Ezenfelül azt is tudjuk, hogy több területen is figyelemmel kíséri az EU és a
Velencei Bizottság a közjogi átalakulást,9 éppen most vetődött fel a kohéziós
alapok korlátozása és folyamatban van három kötelezettségszegési eljárás
is.10 Így felvetődhet, hogy Magyarország lesz azon tagállam, melynek esetében
kifejtésre kerül az EUSZ 2. cikkének tartalma és ezzel az ügy feliratkozhat
azon „nagy esetek” sorába, mint a Costa,11 a Van Gend en Loos12 vagy a Fran -
kovich13-esetek.

2. Vannak-e értékei az alkotmánynak?

A kérdéskör elemzéséhez szükségesnek mutatkozik egy előkérdés tisztázása:
vannak-e értékei az alkotmánynak? Bár az Alkotmánybíróság (AB) sokáig
tartózkodott olyan megfogalmazástól, amely az Alkotmány értékvilágát hívná
fel, felvethető, hogy egy normatív szövegnek önmagában értékforrásúnak kell
lennie,14 vagy ha úgy tetszik léteznie kell egy olyan morális értelmezésének,
melyből adódnia kell egy értékszférának.15

Habár a 11/1992 (III.5.) AB határozat a formális jogbiztonságot helyezte elő -
térbe a tartalmi igazságossághoz képest,16 melyhez kapcsolódóan például Hor -

7 „With the changes Hungary has made to its system for protecting rights and democracy, it would
not meet the requirements to join the EU today,” http://www.hrw.org/news/2012/01/06/hungary-
reverse-interference-courts-media (2012.03.28)

8 Törő Csaba: Az EU alapértékeinek védelme: tagállamok elleni eljárások az alapszerződések
alapján. http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=FOYROL (2012.03.03.)

9 Az első jelentést (CDL-AD[2011]001 Opinion on three legal questions arising in the process of
drafting the New Constitution of hungary – Adopted by the Venice Commission at its 86th
Plenary Session [ Venice, 25–26 March 2011]) 10 további követte.

10 L. Mindent, amit a kötelezettségszegési eljárásról tudni akart. http://tenytar.hu/elemzes/min -
den_amit_kotelezettsegszegesi_eljarasrol_tudni_akart (2012.03.28); Továbbá: Josephine Stei -
ner–Lorma Woods–Christopher Twigg-Flesner: EU Law, Oxford University Press, New York,
2006. 225–240.o; valamint: European Commission launches accelerated infringement proceedings
against Hungary over the independence of its central bank and data protection authorities as
well as over measures affecting the judiciary, http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?
reference=IP/12/24 (2012.03.29.)

11 C–6/64 Costa vs ENEL [1964] E.C.R. 585.
12 C–26/62 Van Gend en Loos NV vs Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] E.C.R. 1.
13 C–9/90 Francovich vs Italy [1991] E.C.R I–5357.
14 Ádám Antal: A 20 éves magyar alkotmány értékeiről és fejlesztési lehetőségeiről. In: Kocsis

Miklós–Zeller Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve, AMA, Pécs, 2009. 73. o.
15 Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen – értekezés a magyar alkotmányról, Osiris, Budapest, 2009; l.

továbbá: Ádám Antal – Tóth Gábor Attila: A politikai közösség alkotmánya, Közjogi Szemle,
2009/3. 64–69. o. 

16 „Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében  megvalósítani. A  mindig részleges és szubjektív
igazságosságnál a tárgyi  és formális elvekre támaszkodó jogbiztonság  előbbre való.” Továbbá:
„Ez a jogállamiság az AB szerint ténymegállapítás és program egyszerre, mely utóbbi azáltal
valósul meg, hogy az alkotmány valóban és feltétlenül hatályosul. […] az Alkotmány fogalmi
kultúrájának és értékrendjének át kell hatnia az egész társadalmat.” 
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kay Hörcher Ferenc a rendszerváltás igazságosság deficitjét17 emelte ki, úgy
tűnik, hogy önmagában a semlegesnek tűnő jogállamiság programként meg -
hirdetésének morális olvasata is magában hordozza egy értékszemlélet prefe -
rálását.18 A 14/2000 (V.12.) AB határozat már ki is mondja, hogy az „Al -
kotmány nem értéksemleges”,19 végül pedig 2007-ben az AB az Alkotmány
értékvilágára hivatkozott, mikor (a köztársasági elnök) Sólyom László az ún.
kitüntetési ügyben fordult a bírósághoz.20

Kérdés ugyanakkor, hogy mit tekintünk értéknek. Sólyom László értelmezési
krédója szerint az AB szándékoltan nem hivatkozott az Alkotmány érték -
rendjére, inkább „az egyes alapjogokban rejlő értéktartalmat fejtette ki.”21

Ennek célja, hogy az értelmezést kivonják a politikai és ideológiai viták
köréből, hiszen meglátása szerint a nem forradalmi jellegű ’89-es átalakulás
az értékpluralizmus deklarálásán alapszik, így kevesebb ideológiát bír el,
mint egy forradalmi legitimáció.22 Ellenben értéknek nem csupán az ideolo -
gikus értékválasztásokat tekinthetjük, melyek adott esetben jogilag nem is
érvelhetők meg kellőképpen.23 Sőt, maga Sólyom László is belátja, hogy ha -
tárhelyzetekben kimondatlanul is megelőzi az érvelést egy értékválasztás.24

Ilyenek lehetnek például azok az alapjogi határhelyzetek, melyekben a jogi
döntés szükségszerűen egy előzetes jogon kívüli értékválasztás függvénye,
mint például az abortusz vagy ez eutanázia esetében. Ezek az értékvá lasz -
tások tehát jogon kívüli szempontok mérlegelését jelentik olyan alapjogi ér -
tékek között, mint az élethez való jog vagy az emberi méltóságból levezet hető
önrendelkezési jog.

Ám túl azon, hogy széles körű egyetértés övezi maguknak az alapjogoknak,
mint az alkotmány tartalmi részének értéknek való minősítését, mely, ha úgy
tetszik, a nyugati jogi hagyomány legbensőbb tartalmának is tekinthető,25 ha

17 Horkay Hörcher Ferenc: Az értékhiányos rendszerváltás: jogelméleti és politikafilozófiai meg -
fon tolások, Fundamentum, 2003/1. 62–72.o Továbbá: Halmai Gábor: Mi fán terem az infor -
mációs kárpótlás? Az információszabadság és adatvédelem konfliktusa az Alkotmánybíróság
gyakorlatában. Fundamentum, 2005/4. 127–131. o. Varga Zs. András: Alkotmányunk értékei. A
fogalmi keretek. Iustum Aequum Salutare, 2009/1. 90–93. o. 

18 Tóth Gábor Attila: i. m. 147. o.
19 „Az említett szélsőséges eszméket magukénak  valló államok, szervezetek, mozgalmak jelké peinek

használata fájó sebeket  szaggat  fel  és  összeegyeztethetetlen  alkotmányos érté keinkkel.”
14/2000. (V.12.) AB határozat (Btk.269/B. § Önkényuralmi jelképek használata)

20 „A kitüntetésre való érdemesség meghatározásakor   a   legfőbb  mérce  a   Magyar   Köztársaság
alkotmányos értékrendje. Az alkotmányos értékrend az Alkotmányban, mint normában meg -
jelenő, illetve az  Alkotmányból levezethető értékek összessége. Ennek az értékrendnek a
kitüntetés-adományozási eljárásban is feltétlenül érvényesülnie kell. […]Mind a kitüntetésre
előterjesztést tevőknek, mind a köztársasági elnöknek joga és egyben kötelessége, hogy a Magyar
Köztársaság alkotmányos értékrendjét tiszteletben tartsa, a kitüntetési eljárásban érvényre
juttassa, és érvényesülését biztosítsa.” 47/2007. (VII.3.) AB határozat.

21 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris, Budapest, 2001, 144. o.
22 Uo. 143. o.
23 Sári János: Az alkotmány normatív értékei és az alkotmányosság etikája., In: Kocsis Miklós–

Zeller Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve, PAMA, Pécs, 2009. 100. o.
24 Sólyom: i. m. 142. o.
25 Tóth Gábor Attila i. m. 164. o. Fekete Balázs: Jogösszehasonlítás az Európai Bíróság gyakor -

latában. In: Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia. Szent István Társulat, Budapest,
2008. 371. o.

53



a jogállamiságot, mint programot tekintjük, valamint az EUSZ 2. cikkét,
akkor az is látszik, hogy olyan értékek kerülnek a vizsgálódás középpontjába,
me lyek alapelvekként hatják át az egész jogrendszert.26 Így önmagában a
semle gesnek tekintett jogállamiság eszméje is érték,27 melynek „át kell hatnia
a társadalmat”28 és melynek legbenső lényege a morális egyenlőség eszmé -
jében, az egyenlő emberi méltóság elismerésében áll.29 Ezenfelül jogi érték -
ként ke rülhetnek megfogalmazásra más alkotmányos értékek is, mint állam -
célok, vagy külön intézmények, mint például a házasság, melyek az alkot -
mányozó egyetemes értékektől eltérő, ideologikus értékválasztásán alapul -
hatnak.30

Egy új alaptörvény megfogalmazásakor éppen ezek az izgalmas kérdések.
Megengedheti-e magának az alkotmányozó, hogy a liberális demokrácia alap -
értékeiként tisztelt alapelveken túlmenően más típusú értékeket is alkot -
mányos értékké minősítsen. Kapcsolatba hozható ugyanis ez az alkot mány,
mint a jogrendszer alapdokumentumának integratív funkciójával, melyre az
alkotmányozó szabadságának vizsgálata után kívánunk visszatérni.

3. Új alkotmány: teljes szuverenitás? – külső korlátokkal?

Mint a bevezetőben már említésre került, nem lehetséges a világ folyama -
taiból kiszakított alkotmányozás. A szövetségi rendszerek, a ratifikált nem -
zetközi szerződések, az uniós tagság mind olyan faktorok, amelyek külső el -
várásokat és egyben korlátokat támasztanak egy utópisztikus magába forduló
alkotmányozással szemben.

Hogy egy fiktív példát emeljek ki, az új Alaptörvény, tekintettel Magyarország
uniós kötelezettségeire, nem jelenthetné ki, hogy a nemzeti jog megelőzi az
uniós jogot.31 Ezt nem is teszi meg, minthogy az az uniós tagság felmondását
jelentené. Azonban felvethető néhány konkrét nemzetközi kötelezettségvál -
lalás, melyeknek nem feltétlenül tesz eleget az új Alaptörvény. Ilyen például a
fogyatékosok választójoga, melyet bár újraszabályozott az Alaptörvény a Kiss
26 Hasonlít ez az ún. „láthatatlan alkotmány” koncepcióhoz: „Az Alkotmánybíróságnak folytatnia

kell azt a  munkáját, hogy  értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a benne  foglalt jogok
elvi  alapjait, és ítéleteivel koherens  rendszert alkot, amely  a ma még gyakran napi politikai
érdekből módosított Alkotmány fölött, mint láthatatlan alkotmány, az alkotmányosság biztos
mércéjéül szolgál; és ezért várhatóan a meghozandó új alkotmánnyal, vagy jövőbeli  alkotmá -
nyokkal sem kerül ellentétbe.” 23/1990. (X.31.) AB határozat, Sólyom László párhuzamos
véleménye. Megemlíthető továbbá az amerikai „élő alkotmány” (living constitution) koncepciója,
mely a bírói ítéletekben kifejtett elvekből áll össze, mint íratlan alkotmány. L. Paczolay Péter:
Az alkotmányelmélet fejlődése és az európai kihívás. Szent István Társulat, Budapest, 2003. 55. o.

27 Hasonló véleményt képvisel Zlinszky János, aki szerint a jogállam egy olyan értékhordozó,
melynek alapvető elemei nem módosíthatók többségi akarattal. Zlinszky János: Az Alkotmány
értéktartalma és a mai politika. Budapest, Szent István Társulat, 2005. Idézi: Varga Zs. András:
i. m. 93. o.

28 11/1992 (III.5.) AB határozat.
29 Tóth Gábor Attila: i. m. 150–151. o. 
30 Schanda Balázs: Házasság és család – alkotmányi értékek. In: Kocsis Miklós–Zeller Judit

(szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve. PAMA, Pécs, 2009. 116. o.
31 Chronowski Nóra: Az Unió értékei és az Alaptörvény. In: Alkotmány és jogalkotás az EU

tagállamaként (szerk. Chronowski Nóra). HVGORAC, Budapest, 2011. 49. o.
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v Magyarország ügyre32 tekintettel, mégis úgy tűnik, hogy az automatikus
tiltás helyett bevezetésre került bírósági úton történő korlátozhatóság nem
felel meg az azóta felülvizsgált Velencei Bizottsági álláspontnak.33 Ezenfelül
tiltania kellett volna a halálbüntetést,34 nem szabadott volna kodifikálni a
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést,35 ellentétesnek tűnik az uniós
jogi kötelezettség-vállalásunkkal a független adatvédelmi ombudsman ható -
sággá konvertálása.36 Olyan korlátozásokkal is számolni szükséges, mint pél -
dául a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendelkezések terén fennálló konzul -
tációs kötelezettség.37 Valamint megemlíthető a sarkalatos törvények proble -
matikája, mely a Emberi Jogok Európai Egyezményének [EJEE] Első Kiegé -
szítő Jegyzőkönyvének 3. cikkét sértheti, minthogy olyan gazdasági és társa -
dalmi kérdéseket rendel kétharmados szabályozás körébe, amelyek ellehe -
tetleníthetik a kormányozhatóságot és meghiúsíthatják a politikai váltógaz -
daság immanens lényegét, a választásokat nyert pártok programjának meg -
valósítását, mely így egyben a választójog kiüresedésével járhat.38

Látható tehát, hogy egy új alaptörvény megalkotásának mozgástere mennyi -
ben behatárolt az államok interdependenciájában és a nemzetközi jogi köte -
lezettségek hálójában.39 Mindez különös tekintettel igaz az emberi jogok ese -

32 A.Kiss v Hungary (38832/06) szerint Magyarország megsértette az EJEE Első Kiegészítő Jegy -
zőkönyv 3. cikkét.

33 Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdés. L. továbbá: 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv ki -
hirdetéséről, az Európa Tanács CM/Rec(2011)14 számú ajánlását, valamint a Velencei Bizott -
ság 584/2010. számú  véleményét (2011. december 9.). Revised interpretative declaration to the
code of good practice in electoral matters on the participation of people with disabilities in
elections. http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29045-e.pdf (2012.03.10.)

34 L. Hatodik Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
Egyezményhez, a halálbüntetés eltörléséről. Balogh Zsolt és Hajas Barnabás szerint azonban a
XIV. cikk (2) bekezdés, mely szerint „Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki
olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen
bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.” implicite magában hordozza a halálbüntetés tilalmát. L.
Csink Lóránt–Schanda Balázs–Varga Zs. András: The Basic Law of Hungary – A first Com -
mentary. Clarus, Dublin, 2012. 88. o.

35 A TÉSZ ellentétes lehet az Alapjogi Charta 4. cikkével (megalázó büntetés), ezenfelül pedig egy
belső dogmatikai ellentmondás is felvethető, minthogy ellentétben áll az alapjog lényeges tar -
talmának korlátozhatatlanságát kimondó I. cikk (3) bekezdéssel.

36 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vo -
natkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

37 EUMSZ 130. cikk; A Tanács határozata a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal
a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról (98/415/EK) 2.cikk.

38 Tölgyessy Péter szerint ez egyenesen a parlamentarizmus eszméjét fenyegeti. L. Tölgyessy
Péter: Az alkotmányosság helyreállítása Magyarországon. http://www.tte.hu/toertenelemtani -
tas/toertenelemtanarok-orszagos-konferenciaja/7321-toelgyessy-peter-az-alkotmanyossag-
helyreallitasa-magyarorszagonm (2012.03.10.) Sólyom László szerint megfelelő alkotmányér -
tel mezéssel kiküszöbölhető a sarkalatos törvények okozta kihívás. Sólyom László: Alkotmány és
alkotmányos kultúra napjainkban. http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanarok-
orszagos-konferenciaja/7356-solyom-laszlo-alkotmany-es-alkotmanyos-kultura-ma -
gyarorszagon (2012.03.10.)

39 A jogelméletben ennek apropóján beszélnek jogrendszerek pluralizmusáról, dialógusáról, köl -
csönhatásban álló jogrendszerekről, l. Fekete: Jogösszehasonlítás... 371. o. Az integrálódó al -
kotmányosságról l. Chronowski: i. m. 55. o.
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tére, minthogy annak nemzetközi standardjai alakultak ki, Magyarország ré -
szese az Emberi Jogok Európai Egyezményének valamint az EU tagjaként
kötelezi az Alapjogi Charta is.

4. Az Alaptörvény értékvilága

Az Alaptörvény értékvilága tehát nem lehet tetszőleges, különösen arra tekin -
tettel nem, hogy Magyarország uniós tagállamként részese az ún. közös euró -
pai alkotmányos hagyománynak (constitutional traditions common to the
Mem ber States), melynek első Luxemburgi idézése éppen az alapjogok elis -
meréséhez kapcsolódik.40

Az Alaptörvény értékvilágát vizsgálva célszerű összevetni a korábbi Alkotmány -
nyal és érdemes vizsgálni különös tekintettel a két preambulum szövegét,41

minthogy azok nagymértékben megjelenítik mindkét dokumentum értékvilá -
gát.42 Ezen felül pedig érdemes észben tartani az EUSZ 2. cikkében megjelölt
értékeket.

Mint arra már korábban is utaltunk, a megjelenített értékvilág kapcsolatba
kerül szükségszerűen az alkotmány integráló funkciójával.43 Így célszerűnek
mutatkozik az egyetemes értékek preferálása, melyet mindenki oszthat és
magáénak vallhat, szemben az ideologikus értékválasztásokkal, melyek irri -
tál  hatják a társadalom bizonyos csoportjait kikezdve az alkotmány legitimi -
tását és veszélyeztetve annak tartósságát.44

A jó alkotmány, ha úgy tetszik, előfeltételezi, hogy konszenzus álljon fenn az
általa megjelenített értékek tekintetében,45 mely tipikusan egy küzdelmes
történelmi korszak terméke lehet; ezt ugyanakkor pótolhatja adott esetben a
szöveg által szimbolizált időszak sikeressége.46 Mint ahogy arra többen is
felhívták a figyelmet, a ’89-es alkotmány előnye éppen az volt, hogy legalább
egy negatív konszenzus volt a dokumentum körül.47 Ha az AB által meg -
40 C–11/70 Internationale Handelsgesellschaft [1976] E.C.R. 1125. para. 4. Majd bekerült a

Maastrichti Szerződés (Szerződés az Európai Unióról) F cikk (2) bekezdésébe és az EUSZ 6. cikk
(3) bekezdésébe is: „Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös
alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik mint annak álta -
lános elvei.”

41 Az 1949. évi XX törvény rövid preambuluma: „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és
a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése
érdekében az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Al kot -
mányának szövegét a következők szerint állapítja meg:”

42 A preambulumok szerepéről l. Csink Lóránt: A preambulum szerepe egyes alkotmányokban,
Collega, 2005/2. 5–9. o.

43 Fekete Balázs: Történelmi elemek az EU tagállamok alkotmány-preambulumaiban. In: Lamm
Vanda–Majtényi Balázs–Pap András László (szerk.): Preambulum az alkotmányokban. Comp -
lex, Budapest, 2011. 45. o.

44 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. HVGORAC, Buda -
pest, 2011. 165, 181. o.

45 Schanda Balázs: i. m. 113. o. valamint Paczolay Péter: i. m. 20. o.
46 Tölgyessy: i. m.
47 U. o.
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hirdetett program nem is volt sikeres, ti. hogy az alkotmány értékvilágának át
kell hatnia a társadalmat,48 a ’89-es szövegnek kétségtelen előnye volt a vi -
lágnézeti semlegessége, jövőre irányultsága, a történeti narratíva hiánya és az
alapjogok elsődlegessége.49

Mi történt 2011-ben? Az újrakezdés (vagy nézőpont kérdése, hogy egy időszak
lezárásának) igényével született egy új dokumentum, mely alapvetően fél -
oldalasra sikeredett. Ennek tünete volt az egypárti elfogadása, hordozója az
egyetemes értékeken túlmutató ideologikus értékválasztása, és mindennek
potenciális következménye az Alaptörvény jövőbeli retorikai meghurcoltatá -
sa.50 Az új Alaptörvény preambuluma már címében jobboldali, nemzeti és val -
lásos szóhasználatú. Múltra irányuló és vitatható történelemszemléletet kép -
visel,51 életmódokat preferál:52 definiálja a házasságot53, az anyai önrendelke -
zési jog kolátozásának lehetőségét megteremtve nyilatkozik a magzatról54,
nem emlékezik meg az állam nem vallásos hagyományairól55, és bár az
Alapjogi Charta tekinthető az alapjogi katalógus kiindulópontjának, kimarad
a diszkrimináció tilalmi listájáról az életkoron, a genetikai tulajdonságon, a
nemzetiségi kisebbséghez tartozáson, valamint a szexuális orientáción ala -
puló különbségtétel tilalma, melyeket jogilag fed ugyan az „egyéb helyzet”
kategória, mégis kihagyásuk az integratív funkció és egyben az alkotmány
tekintélye ellenében hat.56 Ami a legsúlyosabbnak tűnhet: kollektivista szem -
üve gen keresztül láttatja az alapvető emberi jogokat,57 homályos vertikális

48 Halmai Gábor: Elfogadottak-e az alkotmányos értékek Magyarországon? Helyzetjelentés 20 év
után. In: Kocsis Miklós – Zeller Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve. PAMA, Pécs,
2009. 161–163.o

49 Tóth Gábor Attila: Értékpluralizmus a Magyar alkotmányos rendszerben. http://www.you -
tube.com/watch?v=qWiPZTYoGKU (2012.03.15.)

50 Majtényi László–Miklósi Zoltán: Mi a playa? http://www.ekint.org/ekint/ekint.ews.page?no -
deid=469 (2012.03.12.)

51 Jakab: i. m. 180–183. o. Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gá -
bor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila: Vélemény Ma gyarország
Alaptörvényéről. Fundamentum. 2011/1. 63. o. Fekete: Történelmi elemek... 45. o.

52 Az Alaptörvény perfekcionista karakteréről l. Hegyi Szabolcs: A jogok és kötelezettségek
kapcsolata új szabályozásának elvi kérdései. Fundamentum, 2011/2. 62–67. o.

53 L) cikk (1).
54 II.
55 „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási

hagyományait.” (Nemzeti Hitvallás) Ellenben a katolikus Lengyelországban, ahol nyolc pre -
ambulum közül választott az alkotmányozó, az alaptörvény így fogalmaz: „mi, a lengyel nemzet
– a Köztársaság valamennyi állampolgára, azok, akik hisznek Istenben mint az igazság, igaz -
ságosság, a jóság és a szépség forrásában, valamint azok, akik nem osztoznak e hitben, de tisz -
telik az egyetemes értékeket, amelyek más forrásból erednek…” Ryszard Piotrowski: A lengyel
alkotmány preambuluma az Alkotmánybíróság joggyakorlatában. In: Lamm Vanda – Majtényi
Balázs – Pap András László (szerk.): Preambulum az alkotmányokban. Complex, Budapest,
2011. 113. o.

56 XV. cikk (2) bekezdés, Alapjogi Charta 21. cikk.
57 „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. 

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alap vető
értékei a hűség, 
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi
szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.” Nemzeti Hitvallás.
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alapkötelezettségekhez kapcsol egyes jogosultságokat,58 továbbá korlátozha -
tó  nak nyilvánítja az alapjogokat „valamely alkotmányos érték védelme érde -
kében”59 és ezzel tágra nyitja az alapjog korlátozás kapuját. Hogy mindez az R)
cikk (3) bekezdés és Nemzeti Hitvallás fényében hogyan artikulálódik, azt
persze az Alkotmánybíróság döntései fogják megválaszolni.

5. Következtetések, felvetések

Szembetűnő, hogy amint a korábban hivatkozott társadalmi érték preferen -
ciák mutatják, az új Alaptörvény perfekcionista értékválasztásai ta lálkoznak
a magyar társadalom intoleráns attitűdjével. Mindez olyan kér dé seket vethet
fel, hogy a nem megvalósult alkotmánybírósági „jogállami prog ram” vajon
feladható-e a többségi elv mentén. Olyan alapvető, alkotmá nyozást megelőző
filozófiai kérdéseket feszegethet mindez, hogy a szabad ságvédő al kotmá -
nyosság eszméje és a többségi elven működő demokrácia hogyan és mennyiben
játszható ki egymás ellenében.60 Abban bízunk, hogy a jog (mint norma, és
mint bírói – alkotmánybírói – ítélet) alakítja a társadalmi atti tűdöket az al -
kotmányosság által megjelenített progresszív/európai irány ba vagy úgy tekin -
tünk a jogra, mint amelynek a többségi elv mentén kör vo nalazódó értékvá -
lasztásokat kell előírnia.61 Olyan kérdés ez, mely az egész liberális demok -
ráciát érinti: hogyan békíthető össze a szabadság eszméje és az egyenlőség;
szükség van-e homályos kollektivista alapkötelességek megfogal ma zására
vagy elégséges a Drittwirkung kodifikálása, megmaradva az indivi dualista
emberi jogi felfogásnál; hogyan őrizhetjük meg az alkotmányosság eszméjét
akkor is, ha a többségi elv ebben nem érdekelt.62

Jelentős szempont továbbá Sólyom Lászlóval szólva az írott szövegen felül álló
alkotmányos gyakorlat.63 Nem lehet eltekinteni attól, hogy Magyarország tag -
ja az európai közösségnek, mely egyben egy értékközösséget is jelent. Ma az
látható, hogy ez az értékközösség nagy figyelmet fordít az EUSZ 2. cikkének 

„Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi
feladatok ellátásához hozzájárulni.” O. cikk

„Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vál -
lalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hoz -
zájárulni a közösség gyarapodásához.” XII. Cikk (1) bekezdés

„Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.” XIX.
cikk (3) bekezdés 

58 „Az Alaptörvény egyes rendelkezései és a belőlük kirajzolódó kép sze¬rint bizonyos jogok gya -
korlása bizonyos kötelezettségek teljesítésétől függ, aminek következtében azok már nem is te -
kinthetők alanyi jogoknak.” Hegyi Szabolcs: i. m. 62. o.

59 I. cikk (3) bekezdés. 
60 Tóth Gábor Attila i. m. 145. o. Paczolay Péter: i. m. 31. o.
61 Demokrácia procedurális felfogásáról l. Győrfi Tamás: Fórum. Fundamentum, 2011/1, 53–57. o.
62 Egy alternatív morális értelmezésről, Tóth Gábor Attila i. m. 186–187. o.
63 Sólyom László: Előszó. Az alkotmányos kultúra szerepe. In: Jakab András: Az új Alaptörvény

keletkezése és gyakorlati következményei. HVGORAC, Budapest, 2011. 11–14. o.
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hazai megvalósulására. Bizonyos fokig mindez persze „természetes” is, hiszen
ahogy Jakab András fogalmaz egy új alkotmány sok „beüzemelési költséggel
jár”,64 így az újszerűség okán nem vethető fel joggal az az érvelés, hogy az
egyenlőség jegyében más államok – már bejáratott megoldásait – miért nem
vizsgálják hasonló mércével.65 A vizsgálatok tömegessége folytán azonban
van nak akik úgy vélik, Magyarország elérte azt az ingerküszöböt, amely után
minden intézkedést figyelnek az Unióban.66

A fenti alkotmányjogi vizsgálódás után érdemes hangsúlyozni, hogy az EUSZ
7. cikkében szereplő eljárás megindításához az alapvető értékek „egyértelmű
veszélyének”67 feltételének kell fennállnia. Célszerű észben tartani egyrészt azt,
hogy ezen eljárás alapvetően politikai természetű: az Unió politikai intézmé -
nyei dönthetnek szabad mérlegelés alapján az alapértékek veszélyeztetését,
illetve sérelmét illetően, ezt nem vizsgálhatja az Európai Bíróság, továbbá jog -
orvoslati eljárás sincs. Önmagukban a kötelezettségszegési eljárások marasz -
taló ítélet esetén sem indokolják a 7. cikk szerinti eljárás lefolytatását, hiszen
azoknak éppen az a funkciója, hogy a jogsértő helyzeteket korrigálják. Más
kérdés, ha a tagállam nem mutatna hajlandóságot a Bíróság ítéletének vég -
rehajtására.68

Másrészt kiemelendő, hogy az új Alaptörvény homályos fogalmai, perfekcio -
nista szemlélete szembekerülhetnek az EUSZ emberi jogokat, pluralizmust
védő alapértékeivel. Így kiemelt szerep hárul majd az Alkotmánybíróságra,
hogy értelmezései révén kizárja azokat az interpretációs lehetőségeket, me -
lyek konfliktushoz vezethetnek az európai standardokkal. E ponton az alap -
jogok korlátozását lehetővé tevő klauzulán kívül olyan további értelmezési
kihívásokra is gondolhatunk, mint a már említett sarkalatos törvények kér -
désköre vagy az utóbbi időben célkeresztbe került „történeti alkotmány vív -
mányai” fogalomkonstrukció.69

Végül pedig utalnék a láthatatlan alkotmány koncepciójára, melyet a Sólyom-
bíróság fejlesztett ki. Mit mondhat az uniós kontextus fényében az elveknek
ezen absztrakt rendszere, mellyel a „jóslat” fényében nem állhat ellentétben
egyetlen jövőbeli alkotmány,70 így a most megalkotott Alaptörvény sem?
Hordozhatja-e az alkotmányosság ethoszát, valamint megfeleltethető-e a
közös európai alkotmányos hagyomá nyoknak, mely egy olyan szilárd alapot
jelent (mint az alapvető emberi jogok elismerése és tiszteletben tartása), mely
közös és nem kérdőjelezhető meg az unió tagjaként?

64 Jakab: i. m. 166. o.
65 „Az alapértékek tartalmát megvalósító körülmények és szabályok valamelyikének sérelme kü -

lönböző formában – változó gyakorisággal és valószínűséggel – megtörténhet és meg is történik
minden uniós tagállamban.” Törő: i. m. 3. o.

66 Balázs Péter: Privát sarok: európai szigor. http://hazaeshaladas.blog.hu/2012/01/30/privat_sa -
rok_europai_szigor (2012.03.06.)

67 A feltétel fordítási problémáiról (angolul: „clear risk”; franciául: „risque clair”) l. Törő: i. m. 6. o.
68 Törő: i. m. 4. o.
69 Szente Zoltán: A historizáló alkotmányozás problémái − a történeti alkotmány és a Szent

Korona az új Alaptörvényben. Közjogi Szemle, 2011/3.  1–13. o.
70 L. 26. lábjegyzet.
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Jogbiztonság
a büntető igazságszolgáltatásban

VARGA ÁDÁM
PhD hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

1. Bevezetés

Örök vita tárgyát képezi, hogy igazságosság és jogbiztonság versengésénél
melyik jogelvnek kell elsőbbséget engednie a másiknak. Hogyan vetődhet fel
egyáltalán, hogy ez a két, végső soron azonos célt szolgáló elv szembekerüljön
egymással? Talán nem is azonos célt szolgálnak? Lehetséges, hogy a jogbiz -
tonság valóban csak a bűnözők utolsó mentsvára? Ennek fényében elfogad -
ható az, ha a jogalkotásban valamint a jogalkalmazásban előtérbe kerül a
jogbiztonsággal szemben az igazságosságra való törekvés?
A cím sokat mond, mégis szinte semmit. Ez alatt lehet írni akár a jogbiztonság
elvének igazságszolgáltatást érintő általános kérdéseiről, vagy lehet elemezni
az igazságszolgáltatás olyan aktuális kérdéseit, mint a három csapás szabály,
a semmisségi törvény, a közkegyelem gyakorlásáról szóló törvény, a kiemelt
ügyek vitatott kérdései vagy az illetékestől eltérő bíróság előtti vádemelés,
amelyekkel kapcsolatban szinte mind felvetődött már, hogy sérti a jogbizton -
ság követelményét. Én azonban egy harmadik utat választottam.
Az igazságszolgáltatás szemszögéből közelítem meg a kérdést, azonban azt
nem önmagában vizsgálom. Megfigyelhető, hogy sokan úgy tekintenek a jog -
biztonsággal kapcsolatos kérdésekre, mint amit az alkotmányjog mindenre
rásüt, amivel mindent meg lehet magyarázni, és amivel igazságtalanul lehet
bűnözőket szabadítani. Látni kell azonban, hogy a jogbiztonság követelménye
nem egy kreált és öncélú jogelv, hanem egy értékalapú fogalom, amely nem az
igazságosság ellen hat, hanem annak még teljesebb és tökéletesebb érvénye -
sülését hivatott szolgálni, és amelyet igazán nem önmagában, hanem az igaz -
ságossággal párhuzamban érdemes vizsgálni.
Másrészt – bár meggyőződésem, hogy a büntetőjogi dogmatika zártsága bá -
mulatra méltó1 – vannak olyan gyakorlati problémák, amelyek túlmutatnak a
büntetőjogi dogmatika határain. Ezekben az esetekben igenis szükséges a
jogbiztonság elvének határozott érvényre juttatása.
Mindezek alapján jogbiztonság és igazságosság kényes egyensúlyának kérdé -
sét egyrészt a két fogalmat együtt vizsgálva elemzem, másrészt két, talán a
részemről önkényesen kiválasztott, azonban a téma szempontjából jellegzetes
kérdésen keresztül mutatom be.

1 A kontinensen a felvilágosodás óta a büntetőjog kodifikált jogként jelenik meg, amelyben a
dogmatika kiemelkedő jelentőségre tett szert. (Békés Ádám: Büntetőpolitika és jogbiztonság. In:
Magyar Jog, 2005/8. sz. 480. o.)
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2. A jogbiztonságról
dióhéjban

Alaptörvényünk kimondja, hogy „Magyarország független, demokratikus jog -
állam.”2 Rövid mondat, hatalmas mögöttes tartalommal, melynek kialakulása
és kikristályosodása évszázados múltra tekint vissza. Jogállam szabta köve -
tel mények átfogó elemzéséhez nemhogy a jelen publikáció, de még talán egy
önálló monográfia sem lenne elég. Ezért én ehelyütt csak utalnék arra, hogy
bár némileg mást értenek jogállam alatt az Egyesült Államokban, Angliában
és az öreg kontinensen,3 megközelíteni is számos irányból lehet,4 annyi azon -
ban általánosságban kijelenthető, hogy a jogállam nem pusztán politikai ideo -
lógiai, hanem alkotmányjogi értékkategória is, a közhatalom jognak való alá -
vetettségét, a jog uralma alá rendelt államot jelenti.5 Politikai és jogi fogalom
tehát egyben, amelynek értelmében a politikát a jogállam keretein belül kell
megvalósítani.6 A jogállamban a jog minden társadalmilag jelentős életvi -
szonynak a végső és legmagasabb zsinórmértéke,7 sérelme önmagában is meg -
alapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét.8 Különböző változatai
vannak, de bizonyos elveket az egyes felfogások egyaránt elfogadnak, ezen
elvek közé tartozik többek között a jogbiztonság is.9
Ahogy a jogállam, úgy a jogállamiság elvéből levezetett jogbiztonság össze -
tevőinek kibontását sem tette meg sem a korábbi Alkotmány, sem az Alap -
törvény, ez a feladat Magyarországon az Alkotmánybíróságra hárult.10 Ki -
indulópontot jelenthet a 9/1992. (III. 5.) számú AB határozat, amely ki mondja,
hogy „a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiz tonság az
állam – s elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biz tosítását, hogy a
jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is vi lágosak, egyértel -
műek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a nor -
ma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák
egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények mű ködésének kiszá -
míthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság szempontjá ból az eljárási
garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak követésével keletkezhet ér -
vényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működ nek alkotmá -
nyosan a jogintézmények.”
A jogbiztonság megköveteli, hogy az állampolgárok jogait és kötelezettségeit
törvényben meghatározott módon kihirdetett és bárki számára hozzáférhető
jogsza bályok szabályozzák, továbbá azt, hogy a jogalanyoknak legyen lehető-
 sé gük arra, hogy elhatáro zásaikat a jog előírásaihoz tudják igazítani.11 Fontos

2 Magyarország Alaptörvénye B) cikk (1) bekezdés
3 Sőt, még a francia és a német jogtudomány sem ugyanazzal a jelentéstartalommal használja.
4 L. bővebben: Tamás András: A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat, Budapest,
2010. 244–264. o.

5 Tamás: i. m. 245. o.
6 Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba, HVG-ORAC,
Budapest, 2012. 72. o.

7 Herbet Küpper: A jogállam követelményei az Európai Unióban és Magyarország Alaptörvénye.
In: Jura, 2011/2. sz. 97. o.

8 11/1992. (III.5.) AB határozat
9 Tamás: i. m. 245–246. o.

10 Trócsányi – Schanda: i. m. 72. o.
11 14/1993. (III.9.) AB határozat.
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a stabilitás, nem megengedhető a jogszabályok folytonos módosítása, de ez
nem jelent megváltoztathatatlanságot.12 Az Alkotmánybíróság ehhez a 11/1992.
(III.5.) AB határozatban még a büntetőjoggal kapcsolatban azt is hozzáteszi,
hogy kiszámíthatóságból és az előreláthatóságból közvetlenül is levezethető a
visszamenőleges hatály tilalma, de különösen az ex post facto jogi rendezés,
valamint az analógia alkalmazási tilalma. Békés Ádám nem mulasztja el meg -
említeni, hogy a dogmatika jelentős szerephez jut a jogbiztonság megteremté -
sében, mivel a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elv átté -
telesen a visszaható hatály tilalmát is hordozza.13

Különös jelentősége van a normavilágosság követelményének, melynek csak
olyan normák felelnek meg, melyek világosan kijelölik az adott jogintézmény
célját, alkalmazásának kereteit, szempontjait és rendjét.14

3. Az igazságosság követelménye

Az igazságosság fogalmának terjedelme és jelentéstartalma sokkal szerteága -
zóbb, használata sokkal kevésbé egységes, mint a jogbiztonságé. Az igazsá -
gosság az európai kultúrkör mindhárom tartópillérének – a görög kultúrának,
a római jognak és a keresztény erkölcsnek15 – központi kategóriája.16 Az ér -
tékhierarchiában elfoglalt helyével kapcsolatban három álláspont alakult ki.
Egyes filozófusok a hierarchia csúcsára helyezik, mások szerint azonban még
csak nem is érték. A köztes álláspont szerint alapvető magatartás irányító
érték, de nem az egyetlen, mert más értékek is léteznek a társadalomban,
melyek nem teljesen koherensek egymással.17

Éppen emiatt a sokrétűség miatt fontos meghatározni azokat a kereteket,
amelyeken belül a kérdést vizsgálom. Nem kérdőjelezem meg az igazságosság
jogban játszott szerepét18, ahogyan nem kívánok az igazságosság jelentés -
rétegeinek vizsgálatával a jogbölcselet végtelen vizeire sem evezni, csak any -
nyiban és olyan mélységben vizsgálom a kérdést, amennyiben az a téma
szabta keretek közé szorosan illeszkedik.

Az igazságszolgáltatás gyakorlati társadalmi tevékenység, amely óhatatlanul elő -
feltételezi, hogy létezik az állításainkon kívüli valóság.19 A büntetőeljárás cél  ja is az,
hogy ehhez a valósághoz a lehető legközelebb jusson, a tényállást a lehető leg-
12 Vincze Attila: Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra. In: Jogi Ta -

nulmányok, 2001/1. sz. 294. o.
13 Békés: i. m. 480. o.
14 Bánáti János – Réti László – Tóth Ádám: A jogbiztonság kirívóan súlyos sérelme. In: Ügyvédek

Lapja, 2010/2. sz. 19. o.
15 Szent Tamás azt tartja az igazságosságról, hogy az annyira összetartozik az irgalmassággal,

hogy az igazságosság könyörületesség nélkül nem más, mint embertelenség. (Aquinói Szent
Tamás: Catena Aurea I. – Kommentár Máté evangéliumához. JATE Press, Szeged, 2000. 137. o.)

16 Lenkovics Barnabás: Az igazságosság keresése. In: Pro Vita et Scientia – Ünnepi kötet Jobbágyi
Gábor 65. születésnapja alkalmából (szerk. Tattay Levente – Pogácsás Anett – Molnár Sarolta).
Szent István Társulat, Budapest, 2012. 182. o.

17 Földesi Tamás: Gondolatok a bűnmegelőzés, a büntető ítélet és az igazságosság kapcsolatáról. In:
Magyar Jog, 1985/1. sz. 24–25. o.

18 Amennyiben az igazságosság jogban játszott szerepét kívánnám megkérdőjelezni, akkor azzal
természetesen az általam vizsgált további kérdések is értelmüket veszítenék.

19 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. In: Fundamentum, 2004/ 1. sz. 48. o.
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pontosabban állapítsa meg. Bár a büntetőjog számára releváns tényállás nem
minden esetben egyezik az objektív valósággal (bizonyos elemei ugyanis kívül
esnek az érdeklődésén), ez mégsem jelenti azt, hogy a bíró ságnak csak ezekre az
elemekre kellene koncentrálnia, vizsgálnia kell ugyanis ezeken kívül az elkövető
személyi körülményeit, életvitelét, célzatát, a bűnös ség fokát, az enyhítő és sú -
lyosbító körülményeket is. Könnyen belátható tehát, hogy a büntető perekben
óhatatlanul előkerülnek olyan kérdések, amelyek etikai, igazságossági jellegűek.20

Patyi András és Varga Zs. András szerint a jog személyek viselkedésével kap -
csolatos magatartási szabályok összessége, így logikailag szükségszerű ren -
deltetése, hogy legyen egy minimálisan érvényesülő szabályrendszer az em berek
együttélésében. Ezáltal a jogot szükségképpen értékkategóriává tesz szük, mivel
megalkotása során figyelemmel kell lenni a fizikai világ törvény szerűségeire, az
emberből mint személyből fakadó követelményekre, a társa dalmi szükségsze -
rűségekre és a társadalom manifesztálódott elvárásaira, melyek figyelembevé -
telével megfogalmazható a joggal szemben az igazságos ság követelménye.21

Az igazságosság érvényre juttatása a büntetőperben elsősorban a bíró fel -
adata, akiről Lenkovics Barnabás a bírói esküből levezetve azt mondja, hogy a
törvény kötelezi, az igazságosság és a méltányosság viszont a kötelesség -
teljesítés során vezérli őt.22 A kérdés, hogy ezt mennyire képes minden esetben
feltárni és érvényre juttatni? A jogalkalmazásban elfogadott doktrínák nagy
része éppen a valóság megismerhetetlensége esetén segít a döntésben.23

Elfogadva az igazság kideríthetőségének korlátait, nem lehet kizárólag az
eljárás végtermékén mérni azt, hogy az adott ügyben valóban igazságot szol -
gáltattak-e, ugyanis az eljárás minőségét megbízhatóbban mutatja a procesz -
szuális igazságosság, az a mód, ahogy az igazságszolgáltatás a végterméket
előállította.24 Önálló érték, ráadásul kivitelezhető, szemben az anyagi igaz -
ságossággal, amelynek érvényesülését nem lehet garantálni.25 Ez a procesz -
szuális igazságosság pedig lényegét tekintve nem más, mint a tisztességes
eljáráshoz való jog, amely olyannyira nem csak kisegítő jellegű, hogy önálló
emberi jognak tekintendő.
Az anyagi és processzuális igazságosság mellett szükséges említést tenni az
igazságosság egy másik dimenziójáról is, amely a társadalmi igazságosság.
Homályos kategória ez, hiszen tartalma relatív és koronként nagyon változó.
Sok jogon túli elemmel is kiegészül, keveredik.26 Egy társadalmi berendezke -
dés egészében csak akkor igazságos, ha egyes intézményei – így többek között
az állam és a jog – is azok.27 A jogalkotó ideális esetben28 a társadalmi igaz -

20 Földesi Tamás: Miért ne legyen közömbös a modern jog az igazságosság iránt? In: Állam- és
Jogtudomány, 1986/2. sz. 287. o.

21 Patyi András–Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Dialog Campus, Budapest–Pécs,
2009. 34. o.

22 Lenkovics: i. m. 181. o.
23 Bárd: i. m. 48. o.
24 Stefan Trechsel: Why Must Trials be Fair? In: Israel Law Review, 1997/Winter-Summer sz. 107.

o. Idézi: Bárd: i. m. 48. o.
25 Bárd: i. m. 49. o.
26 Lenkovics: i. m. 186. o.
27 Lenkovics: i. m. 188. o.
28 Az „ideális eset” alatt azt értem, amikor nem csak hangzatos politikai szólamok megfogal -

mazásával próbál a jogalkotó látszólag a társadalmi igazságosság szabta követelményeknek
megfelelni, hanem a valós társadalmi igényeket veszi figyelembe.
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ságosságot szem előtt tartva igyekszik megalkotni a jogszabályokat, mivel –
Földesi Tamás gondolataira támaszkodva – nem közömbös, hogy a társadalom
tagjai mennyire tartják igazságosnak a társadalmi berendezkedést és a jog -
szabályokat. Ha a jogszabályokat igazságtalannak tartják, akkor nem tekin -
tik a jogkövetést morális kötelességüknek, a jogsértéseket pedig akár erköl -
csileg igazságosnak is tekinthetik. 29

4. A három csapásról

A három csapás néven elhíresült, amerikai30 illetve szlovák minták alapján
megalkotott szabály31 a 2010. évi LVI. törvény által került be a Büntető Tör -
vénykönyvbe32, amely két helyen tartalmazza az ide vonatkozó rendelkezé -
seket. Egyrészt a 97/A. §-ban található a klasszikusnak nevezhető szabály,
amelynek a lényege, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén azzal az el -
követővel szemben, akit korábban már erőszakos bűncselekmény miatt két -
szer elítéltek, a harmadik alkalommal életfogytig tartó szabadságvesztést kell
kiszabni. Önmagában már ez a szabály is felvet alkotmányossági aggályokat,
de a jogbiztonságot illetve igazságosságot érintő kérdések szempontjából sok -
kal izgalmasabb a három csapás másik típusa. A Btk. 85. § (4) bekezdése ki -
mondja, hogy ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább há -
rom személy elleni erőszakos bűncselekmény, akkor bizonyos feltételek tel -
jesülése esetén33 az elkövetőt életfogytig tartó szabadságvesztésre kell ítélni.
Mi ennek a szabálynak a célja? A három csapás alkalmazhatóságát kívánja
kiterjeszteni azokra az esetekre is, amikor az elkövetőt nem háromszor egy -
más után, hanem egy eljárásban három cselekmény miatt ítélik el. Ennek in -
doka talán az lehet, hogy csak amiatt, hogy valakit nem ítélnek el minden
egyes bűncselekmény elkövetését követően, még ne kerülhesse el a súlyosabb
büntetést.
Nyilvánvalónak tűnik, pedig nem az. Ez a szabály ugyanis kiszámíthatatlan
és alkalmazhatatlan. A probléma gyökere oda vezet vissza, hogy a jogalkotó
megpróbál a büntetőjogi dogmatika szabta keretek figyelmen kívül hagyásá -
val betuszkolni valamit a törvénybe, ami nem illik bele. A szabályozás nincs
tekintettel az általános részi és különös részi büntethetőségi akadályokra,
illetve ezekkel rendezetlen a viszonya.34 Dogmatikai szempontból problémás a
halmazati és összbüntetési szabályok összhangjának hiánya, ami rendkívül
fontos lenne ahhoz, hogy elkerülhető legyen az, hogy a büntetés mértéke mind -
össze attól függjön, hogy valakit egy vagy több eljárásban ítélnek el ugyanazon

29 Földesi: Gondolatok… 25. o.
30 Az amerikai megoldást l. bővebben: Beke-Martos Judit: Three Strikes Law. A három csapás

törvénye Amerikában. In: Rendészeti Szemle, 2009/9. sz. 97–110. o.
31 Kónya István rávilágít arra is, hogy a magyar jogrendszertől sem teljesen idegen az ilyen jellegű

szabályozás. L.: Kónya István: A három csapás bírói szemmel. In: Magyar Jog, 2011/3. sz. 130–
131. o.

32 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.)
33 A büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső

határa a húsz évet meghaladná, vagy a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények bármelyike
életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, akkor kell az elkövetőt életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítélni.

34 Kónya: i. m. 132. o.
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bűncselekmények miatt. Ha valakit egy kisbolt fegyveres kirablásáért elítél -
nek Zalaegerszegen és kiszabnak rá egy büntetést, majd Nyíregyházán másik
két rablásért kiszabnak rá egy halmazati büntetést, akkor ezeket később össz -
büntetésbe fogják foglalni és szinte biztos, hogy az elkövető sokkal enyhébb
büntetést fog kapni, mint ha ugyanezeket az ügyeket egy eljárásban bírálnák el.35

Utóbbi esetben ugyanis ugyanez az ember ugyanazért a cselekményért kötele -
zően életfogytig tartó szabadságvesztést fog kapni. Ez álláspontom sze rint jog -
bizonytalanságot teremt és sérti a törvény előtti egyenlőséghez való jogot is.
A Btk. azt is világosan rögzíti, hogy a részesekre is a tettesekre megállapított
büntetési tételt kell alkalmazni.36 Ez rendben is van, hiszen csak büntetési
tételről beszél, ráadásul a büntetés kiszabása körében is kétszeres enyhítés -
nek van helye.37 Nincs ez így az általam vizsgált kérdéskörben, mert itt van a
speciális, kivételt nem tűrően kogens szabály kimondja, hogy kötelező az
életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása. A játékpisztollyal háromszor
kisboltot rabló tettes sofőrjére is.
A jogpolitika kétségbevonhatatlan szándéka lehet a büntetőjog szigorítása.38,

39 Ez jelenik meg itt is, ahogyan más módon szabályozva a bűnszervezetben
való elkövetésnél is, és ott is, amit most példaként szeretnék említeni: a több
emberen elkövetett emberölés esetében. Ez a minősített eset pontosan amiatt
van a Btk-ban, hogy súlyosabb, akár életfogytig tartó szabadságvesztést is ki
lehessen szabni akkor, ha valaki több embert öl meg. Ezt a halmazati szabá -
lyok szerint nem lehetne megtenni. Ez felborítja a halmazat logikáját, mégis
méltányolható a léte. Legalábbis a három csapás szabály előtt az volt. Most
viszont, ha valaki megkísérel kirabolni egy valóságoshoz hasonlító játékpisz -
tollyal egy kisboltot, mellette pedig a terhére róhatnak még kétrendbeli kény -
zerítést, és emiatt őt egy eljárásban ítélik el, akkor kötelező az életfogytig
tartó szabadságvesztés, míg három ember megölésénél csak lehetőség.40

Álláspontom szerint dogmatikailag magyarázhatatlan ez a szabály, és itt ke -
rülnek képbe igazán az alkotmányossági kérdések. Ugyanis ez a szabály sérti
a jogbiztonságot és a törvény előtti egyenlőséget, mivel ennek alkalmazásával
az életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő esetekben kizárólag jog -
biztonságot sértő eredményre lehet jutni. Ez a jogszabályhely ugyanis kiszá -
míthatatlan. Minden azon múlik, hogy az elkövetőt egy eljárásban ítélik-e el.
Ennek ellenére ez már több ügyben is megtörtént.
Ezzel szemben egy másik megoldás, hogy ha a bíró nem akar életfogytig tartó
szabadságvesztést kiszabni, akkor egyszerűen elkülönítheti az ügyeket. Az
35 Nem elég, hogy az elkövetőre eleve legfeljebb a legsúlyosabb büntetés felével emelt mértékét

lehet kiszabni, ami nem lehet több a büntetések együttes tartamánál, de ebből a bíróság a
következetesen alkalmazott gyakorlat szerint a második legsúlyosabb büntetés háromnegyedét
még el is engedi. 

36 Btk. 21. § (3) bek.
37 Btk. 87. § (3) bek.
38 Kónya: i. m. 130. o.
39 Az persze más kérdés, hogy a sok módosításra tekintettel a Btk. mennyire képes elviselni a

büntetőpolitika rövid távú változásait. (L. bővebben: Békés: i. m.)
40 Sőt, ha valaki két embert megöl, egy embert pedig fegyverrel kirabol, azért sem jár kötelező

életfogytig tartó szabadságvesztés, mivel ebből a három cselekményből a két emberölés törvényi
egységet alkot. És ha az elkövető háromszor ugyanazt a kisboltot rabolja ki az kevésbé veszélyes
a társadalomra? Ebben az esetben ugyanis folytatólagosságot kell megállapítani, így ezért sem
„jár” életfogytig tartó szabadságvesztés.
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elkülönítésről tudni kell, hogy akkor törvényes, ha célszerű, ha célszerű, akkor
viszont törvényes. Gumiszabálynak tűnik, de a valóságban komoly indokolás
szükséges hozzá a bíró részéről, így ha mondvacsinált okokkal ezt meg lehetne
tenni, az ugyanúgy sértené a jogbiztonságot.
Van egy harmadik lehetőség is, amit egy háromszoros bolti rabló ügyében a
Fővárosi Törvényszék egyik tanácsa meg is tett. Az elkövetőt tíz év fegyház -
büntetésre ítélte. A bíróság indokai érthetőek, hiszen álláspontja szerint a
törvény értelmezhetetlen, kiszámíthatatlan, sérti a jogbiztonságot, a törvény
előtti egyenlőséget és a bírói függetlenséget. A kérdés, hogy megteheti-e ezt a
bíróság? Nyilvánvalóan nem, mert ez az Alkotmánybíróság hatásköre, hiszen,
ha a bíróság diszkrecionális jogkörrel dönthetne arról, hogy a Btk. mely sza -
kaszait alkalmazza és melyeket nem, akkor minden különösebb érvelés nélkül
belátható, hogy sérti a jogbiztonságot.
Látható, hogy adott egy jogszabályhely, amelyet gyakorlatilag képtelenség
másként alkalmazni, mint jogbiztonságot sértő módon. Ebből a háromféle al -
kalmazásból egy közvetlenül a törvény szövegéből adódik, míg a második kettő
a bíró magatartásától függ. A bírót tehát belekényszeríti a jogalkotó egy ki-
látástalan helyzetbe, amelyből nem tud szabadulni. Elvileg az eljárást fel -
függesztve az Alkotmánybírósághoz fordulhatna ugyan, de ez csak elméleti
lehetőség, az ugyanis egy büntetőper esetén legalábbis a vádlott előzetes
letartóztatásból való szabadon bocsátásával járna együtt.

Úgy tűnik, hogy mindezen kérdések hidegen hagyják a jogalkotót, mivel sze -
rinte legalább igazságos a törvény. Valóban igazságos? Igazságos az, ha egy
valóságoshoz nagyon hasonlító játékpisztollyal három sarki kisboltot kiraboló
tettes büntetlen előéletű sofőrjét bűnsegédként életfogytig tartó szabadság -
vesztésre ítélik? A másik oldalról nézve pedig lehet az igazságos, hogy elkö -
vetők eljárásjogi kiskapukban bízva ússzanak meg adott esetben életfogytig
tartó szabadságvesztéseket?

5. A semmisségi törvény

A 2011. évi XVI. törvény a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések
orvoslásáról szól, amelynek 1. §-a kimondja, hogy a 2006. szeptember 18. és
október 24. között, Magyarország területén, a tömegoszlatásokhoz kapcsoló -
dóan elkövetett bizonyos41 bűncselekmények miatti elítélések semmisnek te -
kintendők, amennyiben az elítélés alapját kizárólag rendőri jelentés, illetve
rendőri tanúvallomás képezte.
Ez a megoldás nem idegen a magyar gyakorlattól, korábban négy semmisségi
törvény is született az 1945 és 1989 közötti időszakban hozott koncepciós
ítéletek kapcsán. Jelen tanulmány keretei között nem kívánom kifejteni, hogy
mi indokolta egy ilyen törvény megalkotását a 2006-os eseményekkel kapcso -
latban, sokkal inkább a következményekre mutatnék rá.
41 A törvény pontosan felsorolja ezeket a bűncselekményeket, amellyel kapcsolatban felvetődik,

hogy nem alkotmányellenes-e azáltal, hogy csak bizonyos bűncselekményekre terjed ki. Ezzel
kapcsolatban azonban az Alkotmánybíróság már a 652/B/1992. számú AB határozatban
kimondta, hogy ez csak akkor állna fenn, ha a megkülönböztetés önkényes lenne, azaz nem
lenne ésszerű indoka.
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Amikor az Országgyűlés semmisségi törvényt alkot, akkor nem a bíróság
jogkörében jár el, nem az elítélések megalapozottságát vagy törvényességét
vizsgálja, hanem az elítélteket jogilag, erkölcsileg, politikailag rehabilitálja.
Elszakad az elkövetés és elbírálás idején hatályban volt pozitív jogtól, efölé
helyezi a civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket.42 Semmisségi
törvényt az országgyűlés széles körben alkothat, de a gyakorlat tükrében nem
kétséges, hogy semmisségi törvényt nagyszámú koncepciós perek kapcsán
szok tak alkotni.43

Adja magát a kérdés: jelen esetben hol a nagyszámú koncepciós per? Király
Tibor háromféle ilyen pert különböztet meg: a politikai hatalom által meg -
rendelt büntetőpereket, az ideológiailag megkonstruált pereket, és a nehezen
elkerülhető csapdába beleesett személyek pereit.44 Nyilvánvaló, hogy utóbbi
kettő a 2006-os eseményekkel kapcsolatban fel sem vetődik. Maradt a politika
által megrendelt büntetőper. A törvény célja elvileg az igazságszolgáltatás
tekintélyének helyreállítása45, én azonban inkább fel sem teszem a kérdést,
hogy hova vezet az, ha a bíróságról és az ügyészségről gyakorlatilag kijelentik,
hogy politikai megrendelésre dolgozott. Hack Péter világít rá arra, hogy a
törvény az egész igazságszolgáltatásról alkot képet, hiszen hiába hegyezi ki a
kérdést a jogszabály szövege a rendőrségre, ha például az előzetes letartóz -
tatás elrendeléséről az ügyész indítványára a bíróság dönt.46

A másik kérdés, hogy hol van a nagyszámú elítélés? Az ügyészség szerint
összesen 22 ügyet érint a törvény. Ráadásul ezek között is van olyan, amely
azért lett jogerős, mert a vádlott nem fellebbezett. A törvény viszont ebben az
esetben is kimondja a semmisséget.
A jogbiztonság elvének részét képezi a jogerő intézményébe vetett bizalom.
Viszont ennek elfogadott feltörését jelenti a perújítás, melyet éppen az olyan
esetekre találtak ki, amikor például hamis tanúvallomások alapján ítélnek el
valakit.47 Tipikus példája ez annak, amikor a jogbiztonsággal szemben az
anyagi igazságosságnak engednek teret, pontosan amiatt, mert esély mutat -
kozik az anyagi igazságosság felderítésére.
Tekintve az ügyek alacsony számát, logikus lett volna, ha ezekben ezzel az
eszközzel élnek. Ehelyett általánosságban került kimondásra a semmisség.
De a jogbiztonság elvének sérülése nem ebben áll. Sokkal inkább abban, hogy
általánosságban kimondásra került, hogy a bíróság nem pártatlan, az ügyész -
ség a politika szócsöve, a rendőrnek pedig nem lehet hinni. Kérdés, hogy ezek
után hogyan lehet megbízni az igazságszolgáltatásban? A leghangsúlyosabb
probléma talán ezek közül is az, hogy a rendőr tanúnak nem lehet hinni. Ez 

42 Király Tibor: A három semmisségi törvény jogi természete. In: Magyar Jog, 1994/6. sz. 322–323.
o.

43 Hack Péter nem mulasztja el megemlíteni, hogy az Alkotmánybíróság eddig mindig azzal
hárította el az alkotmányos aggályokat a korábbi semmisségi törvények kapcsán, hogy azokat
rendkívüli történelmi helyzetben alkalmazták, amikor a diktatúra jogsértéseit nem lehetett
vagy aránytalanul nehezen lehetett volna máshogy orvosolni. Szerinte ezek az indokok jelenleg
nem állnak fenn. (Hack Péter: A semmisségi törvények. In: Belügyi Szemle, 2011/7–8. sz. 46. o.)

44 Király: i. m. 321. o.
45 2011. évi XVI. törvény indokolása
46 Hack: i. m. 43. o.
47 Hasonló véleményen van Hack: i. m. 45. o.
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sérti a bírói függetlenséget48, másrészt mára odáig jutott a helyzet, hogy a
védők egyre inkább hivatkoznak a rendőri szavahihetetlenségre más ügyek -
ben is, hiszen, ha akkor hazudott, akkor máskor miért ne tenné? Ez viszont
teljesen kiszámíthatatlanná teszi az igazságszolgáltatás működését.
Felvetődik továbbá, hogy nem sérti-e a jogbiztonság követelményét az, hogy a
törvény szóhasználata nem minden esetben teljesen egyértelmű. Az Alkot -
mánybíróság kimondta, hogy hiába jár akár előnnyel adott esetben a polgárra
nézve a bizonytalan szóhasználat49, a jogerő intézményébe vetett hit miatt
megkövetelendő a feltételek precíz meghatározása.50 Jelen törvényben ilyen
vitatható kifejezések lehetnek a „tömegoszlatás”, „kapcsolódóan” és a „rendőri
jelentés”.51

Azt már csak érdekességképpen említem, hogy vajon a semmisségi törvények -
kel érintett ügyekben miért nem indult eljárás hamis tanúzás miatt az érin -
tett rendőrökkel szemben? Hazudtak vagy nem hazudtak?

6. Jogbiztonság és igazságosság kapcsolata

Az igazságosság, azon belül is elsősorban az anyagi igazságosságra való tö -
rekvés a jogalkotás és az igazságszolgáltatás egyik sarokköve. A jogbiztonság
ugyanilyen sarokkő. A kérdés, hogy mi történik, ha ezek egymással szemben
hatnak? Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a jogalkotásban mintha a jog -
biztonsággal szemben előtérbe került volna az anyagi igazságosságra való
törekvés szándéka. Sokak szerint ez nagyon helyes, mert egy demokratikus
jogállamban nem lehet más a cél, mint nemcsak kiszámítható, de egyben igaz -
ságos döntések meghozatala.
Az Alkotmánybíróság a 9/1992. AB határozatban kifejtette, hogy az anyagi
igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézménye -
ken és garanciákon belül maradva valósulhat meg. Az anyagi igazság ér -
vényesülésére nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány. Azt
már a 11/1992. számú AB határozatban tartalmazza, hogy nem lehet a törté -
nelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte igazságosságra hivatkozva a jog -
állam alapvető biztosítékait félretenni. Jogállamot nem lehet a jogállam
ellenében megvalósítani. A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a
tárgyi és formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbrevaló. Az Alkot -
mány (és az Alaptörvény is) az anyagi igazság érvényre juttatásához szüksé-

48 A bíró ugyanis nem mérlegelheti szabadon a bizonyítékokat.
49 Mint például „politikai ok”.
50 11/1992. (III.5.) AB határozat
51 Támadható ugyanakkor az az érvelés, amely önmagában azt tekinti a bírói függetlenségbe való

beavatkozásnak, hogy a törvény értelmében a bíró nem értékelheti szabadon a bizonyítékokat.
Ez abból következik, hogy az Országgyűlés nem a bíróság jogkörében jár el, amikor törvényt
alkot. Viszont sokkal érdekesebb ez a kérdés abban az összefüggésben, hogy a törvény 3. § (1)
bekezdés a) pontja a bíróságra hárítja (kötelezően előírva) a semmisség kimondását, ezáltal
viszont a bírót arra kötelezi, hogy a nevét adja egy olyan határozat meghozatalához, amelyben a
mérlegelési jogköre egyenlő a nullával. A 47/2003. (X. 27.) AB határozat kimondja ugyanis: „A
bíró törvényi alávetettsége […] nem járhat továbbá azzal sem, hogy a bíróság bármely döntést
valódi mérlegelési lehetőség nélkül, a bírói meggyőződés kialakításához szükséges eszközök és
jogi feltételrendszer hiányában, avagy valamely, az említett feltételeket biztosító eljárás keretében
korábban kialakult meggyőződése ellenére kényszerüljön meghozni.”
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ges, és az esetek többségében alkalmas eljárásra ad jogot, amelynek érvénye -
sítéséhez további garanciaként biztosítja az alkotmányos jogot a jogorvos -
lathoz.52

Az Alkotmánybíróság tehát mind az anyagi, mind pedig a társadalmi igaz -
ságossággal kapcsolatban kimondta, hogy azokkal szemben a jogbiztonság
elsőbbséget élvez. A kérdés, hogy miért lehet igaza? Különösen annak fényé -
ben vetődik fel ez a kérdés, hogy például a német alkotmánybíróság inkább a
radbruchi formulát tette megáévá az ilyen kérdésekben, amelyből az követ -
kezik, hogy nem a magyar álláspont az egyetlen lehetséges megközelítés. Más -
részről pedig az Alkotmánybíróság álláspontja kategorikus, ellentmondást
nem tűrő, ami teret engedhet annak, hogy sokan az igazságosság és jogbiz -
tonság kapcsolatának lényegét azok versengésében lássák. A magam részéről
viszont Földesi Tamással értek egyet, aki megfogalmazza, hogy értékek
összeütközésénél alapvető igény lenne, hogy ez ne valamelyik alárendelésével
végződjön, hanem az érdekek összeegyeztetésével.53 Ráadásul határozott ál -
lás pontom, hogy a jelen tanulmányban vizsgált esetekben még csak nem is
konkuráló értékeket kellene összehangolni, mivel igazságosságnak és jog -
biztonságnak éppen egymást kellene erősíteniük.
Meggyőződésem, hogy az igazságosság érvényre juttatása az igazságszol -
gáltatás elsőszámú feladata. Akár olyannyira is fontos értéknek tekinthető,
ahogy azt Rawls megfogalmazza, aki szerint az igazság és az igazságosság
nem tűr megalkuvást. Az igazságtalanságba csak akkor lehet beletörődni
szerinte, ha azt még nagyobb igazságtalanság elkerülése teszi szükségessé. 54

A kérdés, hogy ebben a rendszerben hol helyezhető el a jogbiztonság elve?
Eulenberg Salamon szerint a bíró az ítélethozásban ne legyen sem túlságosan
kegyetlen se szerfölött kegyelmes, hanem csak igazságos. Azonban azt is ő
hangsúlyozza, hogy nem lehet az igazságosságot feltétlen célnak tekinteni,
szerinte az eszmény az igazság mellett, a valóság a jogbiztonság mellett dönt .55

Miért lehetséges ez? Mert képtelenség arra garanciát vállalni, hogy minden
ügyben tartalmilag helyes döntés fog születni. Arra viszont lehet, hogy a dön -
tést kiszámítható szabályok alapján, tisztességes eljárásban fogja meghozni
az arra illetékes szerv.

Az imént azt taglaltam, hogy az igazságosság a jog elsőszámú értéke, amely
csak akkor hátrálhat meg, ha azt a még nagyobb igazságtalanság elkerülése
indokolja. Ehhez képest mégis azt írtam, hogy a jogbiztonság elsőbbséget
élvezhet az igazságossággal szemben. Álláspontom szerint azonban ez az
ellentmondás csak látszólagos. A jogbiztonság ugyanis – ahogyan azt a
bevezetőben is említettem – szintén értékalapú fogalom. Zlinszky János úgy
fogalmaz, hogy a jog érvényesülése önmagában is érték. Kell, hogy a jog által a
méltányosság és az egyenlőség biztonságosan érvényesüljön a társadalomban,

52 Holló András–Balogh Zsolt (szerk.): Az értelmezett Alkotmány. Magyar Hivatalos Közlönykiadó,
Budapest, 2000. 21. o.

53 Földesi: Gondolatok… 27. o.
54 John Rawls: Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapest, 1997. 21–22. o. Idézi: Lenkovics: i. m.

188. o.
55 Eulenberg Salamon: Jogbiztonság és igazság. Globus, Budapest, 1918. 10. o.
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az emberek között. Ha a jog ezek ellen hat, végső soron a jogbiztonság vész el,
így pedig a társadalom elveszti bizalmát az igazságtalan jogrendszerben.56

Bár a jogbiztonság elvét formálisan a jogállam elvéből szokás levezetni, azon -
ban tartalmi oldalról, annak összetevőit vizsgálva megállapítható, hogy az
nem más – kiegészülve a tisztességes eljáráshoz való joggal – mint a pro -
cesszuális igazságosság megvalósítója. Így pedig talán az is sokkal egyértel -
műbbnek tűnik, amikor azt írom, hogy anyagi igazságosságnak és procesz -
szuális igazságosságnak (jogbiztonságnak) együtt kell érvényesülniük. Mind -
ehhez Lenkovics Barnabás teszi hozzá, hogy a jogállam fogalmilag előfelté -
telezi, megköveteli az igazságosságot. A jogállamiság egyúttal az igazságosság
biztosítéka. Fordítva pedig az igazságosság érvényesülése erősíti a jogálla -
mot.57

Erre világít rá Földesi Tamás példája is, aki szerint a jogbiztonság igazságos -
ság elé helyezését jelenti az is, amikor a vádlottat bizonyítottság hiányában
mentik fel. A jogbiztonság ebben az esetben is alapvető emberi értékek meg -
testesülése, az önkény ellentéte, és hiába tűnik igazságtalannak a felmentés,
a másik oldalról nézve a nem kellő bizonyítékok alapján – önkényesen – tör -
ténő elítélés is igazságtalan lenne. 58

Ezen a ponton érdemes visszatérni a német alkotmánybíróság által alkalma -
zott radbruchi formulára, melynek lényege, hogy a jogbiztonság jegyében a
célszerűtlen és igazságtalan jogszabály is része a jogrendszernek, kivéve azt
az esetet, amikor a jog már nem is törekszik az igazságosságra, amikor azzal
elviselhetetlen ellentétbe kerül.59 Álláspontom szerint ennek a megközelítés -
nek a magyar gyakorlat sem mond ellent. Egyrészt nem legitimálja a jogbiz -
tonság álarca mögé bújt igazságtalan törvényt, tehát azt nem mondja ki, hogy
minden jogszabály meg fog felelni a jogállam szabta követelményeknek az -
által, hogy önmagában nem sérti a jogbiztonságot, csak annyit rejt magában,
hogy az a törvény biztosan nem, amelyik sérti a jogbiztonságot. Másrészt a
jogállamiság követelménye maga sem viseli el az olyan törvényt, amely meg
sem kísérli az igazságosság érvényesítését.
Tehát én a német és magyar megoldás közti különbség lényegét nem ebben
látom. Sokkal inkább abban, hogy a magyar Alkotmánybíróság szűkebbre
húzta a mozgásteret a németnél akkor, amikor kimondta, hogy nem csak
annak a jogszabálynak nincs helye a jogrendszerben, amely elviselhetetlenül
igazságtalan, hanem annak sem, amely megsérti a mindig kivitelezhető jog -
biztonságot.
Ha pedig megfordítva a kérdést azt vizsgálom, hogy megsértheti-e a jogalkotó
a jogbiztonságot amiatt, mert egy korábbi igazságtalan törvényt szeretne or -
vo solni, akkor viszont maximálisan egyetértek az Alkotmánybíróság azon ál-

56 Zlinszky János: Jogbiztonság igazságosság ellen (vagy nélkül)? In: Magyar Jog, 1999/9. sz. 513.
o.

57 Nem szabad elmulasztani azonban megemlíteni azt sem, hogy Lenkovics Barnabás mindebből
más végkövetkeztetésre jut, amikor azt mondja, hogy a jogállam nyilvánvalóan nem iktathatja
ki az igazságosságot. Nem is előzheti meg, mert a hátrasorolással szintén kiiktatná azt. Szerinte
nem igaz, hogy a jogbiztonság előbbrevaló lenne az igazságosságnál. Szerinte ez éppúgy részle -
ges és szubjektív értékítélet, mint az igazságosságé lenne. (Lenkovics: i. m. 189–190. o.)

58 Földesi: Gondolatok… 26. o.
59 Patyi–Varga Zs.: i. m. 35. o. 

70



láspontjával, hogy jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.
Ha ugyanis a saját magunk által megalkotott játékszabályokat sem tudjuk
betartani, akkor azzal magunk is az igazságosság (nevezetesen a formális
igazságosság) követelményét sértjük meg, ez pedig végső soron még nagyobb
igazságtalansághoz vezethet.

7. Összegzés

Bár a tanulmány címe „Jogbiztonság a büntető igazságszolgáltatásban”, a
jogbiztonság nyugodtan helyettesíthető lenne az igazságossággal is, ugyanis
álláspontom szerint a jogbiztonság maga is értékalapú, a processzuális igaz -
ságosságot is magába foglaló fogalom. Ráadásul amennyiben az egyik jelen -
tősége megkérdőjeleződik, azzal megkérdőjeleződik a másik is. Ha az igazsá -
gos ság még teljesebb érvényesülését azzal látja biztosítottnak a jogalkotó,
hogy azt a jogbiztonság elé helyezi, az az igazságosság érvényesülését nem -
hogy nem erősíti, de egyesen veszélybe sodorja. Ezt törekedtem tanulmányom -
ban alátámasztani az igazságosság és a jogbiztonság fogalmának párhuzamos
vizsgálatával, valamint két olyan, a büntető igazságszolgáltatást megrázó
problémán keresztül levezetve, mint a három csapás szabály és a semmisségi
törvény. Előbbi elsősorban a társadalmi igazságosságot helyezi a jogbiztonság
elé, míg utóbbi a jogbiztonság elvének érvényesülését veszélyeztetve igyekszik
érvényre juttatni az anyagi igazságosságot.
Mindezek alapján megállapítottam, hogy ideális esetben jogbiztonság és
igazságosság nemhogy egy irányban hatnak, de egymásra is vannak utalva.
Viszont azokban az esetekben, amikor ez a két fontos jogelv mégis egymással
szemben hat, akkor a végső soron mégiscsak szubjektív igazság mindenek
felett (így a jogbiztonság felett is) való keresése adott esetben még nagyobb
igazságtalansághoz vezethet. Ezért kell ezekben az esetekben elsőbbséget en -
gedni a jogbiztonságnak. Végül pedig, amikor egy szabályról azt mondják ki,
hogy az sérti a jogbiztonságot, akkor akár nyugodtan lehetne azt is mondani,
hogy: igazságtalan.
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II.
Közigazgatási jogi

szekció

Elnök:

PROF. DR. VEREBÉLYI IMRE
egyetemi tanár
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A fogyasztóvédelmi igazgatás
alakváltozásai 1952-től 1996-ig

BENCSIK ANDRÁS
egyetemi tanársegéd

PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék

1. Bevezető gondolatok

A fogyasztóvédelem egyike azoknak a jogterületeknek, amelyek korszakunk fejlő -
dési tendenciáinak folyományaként alakultak ki. A fogyasztóvédelem gon dolata a
piacgazdaság megteremtésével párhuzamosan alakult ki a modern államokban
és a jogi gondolkodásban egyaránt. Ennek indokaként alapvetően az a tény jelöl -
hető meg, hogy a piaci viszonyok között – alapvetően a piacon való érvényesülést
biztosító ismeretek hiányából fakadóan – a fogyasztó szá mottevő hátrányba
kerülhet a kereskedőkkel, vállalkozásokkal szemben. Ez a helyzet alkalmas arra,
hogy a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött, ma gánjogi jellegű, mellérendelt -
séget és egyensúlyi helyzetet kifejezésre juttató fogyasztói jogviszony erőviszonyai
megváltozzanak. Ez a felismerés alapozta meg a fogyasztóvédelem, mint a ma -
gánjogi viszonyokba történő állami beavat kozás szükségességét.
Ebből logikusan következne, hogy a fogyasztóvédelmi joganyag kizárólag a
XX. század körülményei, adottságai között fejlődött ki. Ez a megállapítás azon -
ban nem minden tekintetben helytálló. Az kétségtelen tény, hogy a fogyasztó -
védelmi jog olyan folyamatosan fejlődő jogterület, amelyet determinál egy -
részt e technikai-műszaki fejlődés dinamizmusa, másrészt pedig a nemzetközi
szervezetekhez, különösen Magyarország vonatkozásában különösen az Euró -
pai Unió hoz tartozás ténye. Ebben a tekintetben tehát a korszak sajátosságai
által for mált jogterületről van szó, amely – jogági szempontból – kétségtelenül
a XX. században jelent meg önálló jogterületként. A kép árnyalásaként érde -
mes le szögezni, hogy a fogyasztóvédelem jogági hovatartozásával összefüggés -
ben két elméletet lehet elkülöníteni. A jogdogmatista irányzatot vallók szerint
nem beszélhetünk önálló jogágként a fogyasztóvédelmi jogról, hiszen a klasz -
szikus felosztás szerint közjogra és magánjogra osztható a jogrendszer, ezen
kívül nincs harmadik csoport.1 A funkcionalista felfogás hívei azonban a nor -
ma rendeltetéséből indulnak ki, ennélfogva úgy foglalnak állást, hogy a fo -
gyasz tóvédelemre vonatkozó normák igenis önálló jogágat képeznek.
Szükséges azonban arra is rámutatni, hogy a fogyasztóvédelem egyik legfon -
tosabb funkciója a fogyasztók számára nyújtott jogvédelem állam által történő
realizálása. A jogvédelem elve azt a szükségletet juttatja kifejezésre, hogy a
jogaiban – akár az állam, akár más magánszemély magatartása okán – sé -
relmet szenvedett polgár bírósághoz fordulhasson jogsérelme orvoslása érde -
kében.2 A jogvédelem – ebből fakadóan – nem csupán a fogyasztóvédelem esz -
1 Annak a tendenciának a fényében, amelyet többen a „közjog magánjogiasodásának” illetve a
„magánjog közjogiasodásának” neveznek, ez az álláspont egyre kevésbé tartható. Ezzel össze -
függésben lásd többek között Petrétei József: Magyar alkotmányjog I. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 2002. 20. o.

2 Ez a fogyasztóvédelem vonatkozásában a széles körű jogorvoslati eszközökre vonatkozó szabá -
lyo zás fontosságát veti fel.
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méjének felbukkanása óta képez állami feladatot, az már az állam keletke -
zésétől kezdődően a közhatalom gyakorlásának egyik alapvető funkciójaként
fogható fel.3 Ebből következik, hogy – a fogyasztóknak nyújtandó állami vé -
delem biztosítása érdekében – az államok kénytelenek (voltak) kiépíteni a fent
jelzett funkció ellátására hivatott intézményeket. Az is nyilvánvaló azonban,
hogy eme állami intézményrendszer folyamatos változásban van, hiszen ido -
mulni kénytelen ama jogszabályi és technikai környezethez, amely keretei kö -
zött a fogyasztók állam általi védelmét szükséges megvalósítani. A fentiek
előrebocsátását követően az alábbi tanulmányban az ún. „fogyasztóvédelmi”
intézményrendszer alakváltozásaival, szervezeti és jogállásbeli módosulásai -
val kívánok foglalkozni – terjedelmi okok miatt – az Állami Kereskedelmi Fel -
ügyelet létrehozásától kezdve egészen a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség in -
téz ményesítéséig.
Mindezek előtt azonban szükséges röviden felvázolni az 1990-ben bekövetke -
zett társadalmi és gazdasági struktúraváltás hatásait a fogyasztói magatartás
alakulására, ezen keresztül a fogyasztóvédelem fejlődésére. A rendszerváltást
megelőző években egy centrálisan kiépített, központilag irányított gazdasági
rend érvényesült, amit alapvetően a hiánygazdálkodás és a termékek közötti
választás lehetőségének korlátozása jellemzett.4 Ez alapvető hatást gyakorolt
a fogyasztói magatartásra is, hiszen a korábbi években kialakult passzív po -
zícióba kényszerült fogyasztói magatartást – az áruk széles választékának, a
kereskedők marketingmódszereinek megjelenésével párhuzamosan – meg kel-
lett változtatni, egy aktív, cselekedni tudó és akaró „fogyasztó-típus” irányába
kellett elmozdulni.
Szintén meghatározta a rendszerváltás utáni fogyasztóvédelmi jogfejlődést a
témakör egységes szabályozása iránti igény. A korábbi években a jogrendszer -
be beépült „fogyasztóvédelmi jellegű” jogszabályi rendelkezéseket – amelyek
valójában magánjogi szemlélet alapján a gyengébb szerződő fél garanciális
jellegű védelmére helyezték a hangsúlyt – inkább jellemezte a szétszórt, hete -
rogén jelleg, mintsem az egységes, átfogó koncepció eredményeként született
kifejezetten fogyasztóvédelmi jellegű szabályozás igénye.5 Ezt a tendenciát
erősítette az Európai Unióhoz való csatlakozásra vonatkozó folyamatos törek -
vés, amelynek keretében a Magyar Köztársaság kötelezettséget vállalt a ma -
gyar jogszabályoknak a közösségi joghoz való közelítésére, az új jogalkotási
produktumoknak a közösségi normákkal való összeegyeztethetőségére.6
Szükséges végezetül kiemelni azt a sajátosságot is, hogy a különböző minisz -
tériumok, ágazati főhatóságok között sokáig megoszlott a „fogyasztóvédelmi
hatóságok” fölötti felügyeleti jogkör, valamint az ágazati jellegű szabályozás
megalkotására való felhatalmazottság egyaránt. Ez a gyakorlatban azt ered -
ményezte – és bizonyos mértékig eredményezi napjainkban is, – hogy nagyon
szétszórt, néhol következetlen és koncepcionális szempontból nem kellően ki -

3 V. ö. Legény Krisztián: Jogvédő szervek a Magyar Köztársaságban. In: Magyar Közigazgatás,
2005/5. sz. 283. o.

4 V. ö. Kornai János: A szocialista rendszer. Heti Világgazdaság Kiadó, Budapest, 1993. 273. o.
5 V. ö. Fazekas Judit: A fogyasztóvédelem múltja, jelen és jövője a fogyasztóvédelmi törvény tük -
rében. In: Tanulmányok a fogyasztóvédelemről. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1998. 16–18. o.

6 Ennek adott normatív keretet az 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdeté -
séről szóló 1994. évi I. törvény.
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dolgozott intézményrendszer látta (látja) el a fogyasztóvédelmi hatósági ha -
tás köröket. Ennek megfelelően nem a fogyasztóvédelmi intézményrendszer
teljes hiánya, hanem annak nem megfelelő hatékonyságú volta fogalmazható
meg kritikaként e tárgykör vonatkozásában. A továbbiakban – a vonatkozó
szabályozás alakulását követve – öt korszakra osztva teszem vizsgálat tár -
gyává a fogyasztóvédelmi feladatokat (is) ellátó állami szervek rendszerét.

2. Az Állami Kereskedelmi Felügyelet (1952–1967)

Az ötvenes évek elején hozta létre a Minisztertanács az Állami Kereskedelmi
Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet) a „belkereskedelemre vonatkozó sza-
bályzatok megtartásának ellenőrzése, az állami fegyelemnek a kereskedelem
területén való megszilárdítása (…) s a dolgozók ellátásának következetes
megjavítása érdekében”.7

2.1. Az Állami Kereskedelemi Felügyelet jogállása

Az Állami Kereskedelmi Felügyelet a Belkereskedelmi Minisztérium szerve -
ze tén belül jött létre, ebből fakadóan nem rendelkezett szervezeti önálló -
sággal. A belkereskedelmi minisztertől való függés két vonatkozásban is érvé -
nyesült, hiszen a miniszter kinevezési jogának részét képezte a miniszté -
riumban működő felügyeleti főosztályt vezető Állami Kereskedelmi Felügyelő,
valamint a városi, megyei felügyelőségek vezetőinek kinevezése is.
A jogállás tekintetében szükséges azt is kiemelni, hogy a területi felügye -
lőségek közvetlenül a felügyeleti főosztálynak – mint másodfokú hatóságnak –
alárendelten működtek, tekintetükben nem érvényesült hierarchikus viszony
a helyi tanács végrehajtó-bizottságával, azokkal azonban szorosan együttmű -
ködtek. Az „együttműködés” kétarcú jellege érhető tetten abban a rendelke -
zés ben, amely szerint – az alárendeltség deklarált tagadása mellett – rend -
szeresen kötelesek voltak beszámolni a területi felügyelőségek a tanácsok vég -
rehajtó bizottságai előtt, ilyen kötelezettség azonban a miniszter irányá ban nem
érvényesült.

2.2. Az Állami Kereskedelmi Felügyelet feladat- és hatásköre

A Felügyelet – a vonatkozó szabályozásból kiolvashatóan – általános hatás -
körrel rendelkezett, hiszen tevékenysége kiterjedt az ország területén működő
valamennyi vállalat, szövetkezet, államigazgatási szerv és intézet, valamint
az üzemek saját kezelésében lévő konyhái működésének ellenőrzésére, függet -
lenül az üzletek (boltok, konyhák) szakmai alárendeltségétől. A megfogal ma -
zásból következik, hogy a Felügyelet minden, az ország területén működő ke -
reskedelmi egység felett felügyeleti jogkörrel rendelkezett tekintet nél kül ar -
ra, hogy mely ágazati főhatósághoz tartozott az egység.

7 1021/1952. (VII. 12.) MT határozat preambuluma.
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A fenti célok elérése érdekében a statuáló jogszabály rendszeres és folyamatos
ellenőrzés végzésére jogosította fel a Felügyeletet. Ennek keretében a Fel -
ügyelet jogosult volt ellenőrizni – egyebek mellett – a fogyasztói árak és ha -
szonkulcsok megtartását, az áruk kezelését és raktározását, az árukban ke -
letkezett mennyiségi és minőségi hiányok keletkezésének okait, az áruk minő -
ségét, a kereskedelmi dolgozóknak a fogyasztókkal szemben tanúsított maga -
tar tását, a fogyasztóknak kiszolgált áruk csomagolását, valamint a fogyasztói
panaszok intézésének módját. Amennyiben a Felügyelet valamely érintett
jogszabály megsértését állapította meg, különböző intézkedések – így egyebek
mellett leltározás elrendelése vagy feljelentés megtétele – alkalmazása mel -
lett bírságolási joggal (is) rendelkezett. 
A szabályozás értékeléseként megállapítható, hogy – szervezetileg – teljes mér-
tékben a Belkereskedelmi Minisztérium szervezetében és alárendeltségében
működött az Állami Kereskedelmi Felügyelet, amely – tevékenységét tekintve
– egyszerre látott el közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági és kereskedelem -
fel ügyeleti tevékenységet, a fogyasztóvédelmi jelleg azonban csak marginá -
lisan, a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás és a szolgáltatások kiszolgálása
vonatkozásában jelent meg a regulációban.

3. Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség (1967–1970)

1967-ben került sor a Felügyelet átszervezésére, attól a céltól vezéreltetve,
hogy a fogyasztók érdekeinek fokozottabb védelme és a kereskedelmi munka
színvonalának emelkedése megvalósulhasson. Ennek érdekében valósult meg
az Állami Kereskedelmi Felügyelet átszervezése Állami Kereskedelmi Fel ügye-
lőséggé.8

3.1. Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség jogállása

Az új szerv jogállásával összefüggésben rögzítette a kormányrendelet, hogy az
a belkereskedelmi miniszter közvetlen felügyelete alatt működött, hatósági
jogkörrel és önálló költségvetéssel rendelkezett. Ehhez kapcsolódott a szer -
vezeti struktúra is, amely szerint a Felügyelőség Állami Kereskedelmi Fő -
felügyelőségre és területi kereskedelmi felügyelőségekre tagozódott.9 Az is -
mer tetett szabályozás vonatkozásában két irányban jelent meg a szervezeti
önállóság a korábbi regulációhoz képest. Egyrészt rögzítette a kormányren -
delet, hogy a Felügyelőség önálló költségvetés szerint gazdálkodott, másrészt
szervezetileg is különvált a minisztériumtól, hiszen nem a Belkereskedelmi
Minisztérium szervezetében, hanem csupán annak felügyelete alatt fejtette ki
tevékenységét.
A relatív szervezeti önállósodás megnyilvánult a kinevezési jogkör szabályo -
zásában is, hiszen – a korábbiakkal ellentétben – nem a belkereskedelmi mi -
niszter gyakorolta valamennyi vezető tekintetében a kinevezési jogot: az Ál -
lami Kereskedelmi Felügyelőség vezetőjét (és helyettesét) a miniszter, míg a

8 10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet 1. §.
9 10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. §.
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területi kereskedelmi felügyelőségek vezetőit (és felügyelőit) már a Felügye -
lőség vezetője nevezte ki.10 A kiépített struktúra belső kapcsolatrendszere eme
elgondolás alapján lett kialakítva, hiszen a területi felügyelőségek ezáltal a
Felügyelőségnek lettek alárendelve, szorosan együttműködtek azonban a me -
gyei (fővárosi) tanácsok végrehajtó-bizottságaival, ami rendszeres beszámolá -
si kötelezettség formájában öltött testet, a végrehajtó-bizottság felkérhette to -
vábbá a területileg illetékes felügyelőséget a fogyasztói érdekvédelemmel kap -
csolatos célvizsgálatok elvégzésére.

3.2. Az Állami Kereskedelmi Felügyelőség feladat- és hatásköre

A Felügyelőség feladatai vonatkozásában két komoly eltérés figyelhető meg a
korábbiakhoz képest: a fogyasztói érdekvédelem és a szabálysértési jogkör.
Utóbbi abban a vonatkozásban tekinthető kiemelkedő jelentőségű mó do sítás -
nak, hogy a felügyelőségek szabálysértés észlelése esetén nem csupán szabály -
sértési eljárás kezdeményezésére, hanem – feljelentés mellőzésével – a sza -
bálysértést megállapító jogszabályban meghatározott bírság kiszabására is jo -
gosultak voltak.11 Eme változtatás mögött az a jogalkotói szándék húzó dott
meg, hogy – a jogsérelem gyorsabb orvoslása érdekében – ne áttételesen ke -
rüljön sor a szabálysértési eljárás lefolytatására, azonnal kapjon a Felügye lő -
ség lehetőséget a (szabálysértési) bírságolásra.
A másik érdemi változtatás a szerv „profilját” érintette, hiszen a vonatkozó sza -
bályozás értelmében a Felügyelőség elsődleges feladata a fogyasztói érdekvé -
delem lett. Ennek keretében a hatáskörébe tartozó szervek vásárlókat kiszol -
gáló egységeiben a fogyasztókat védő jogszabályok megtartásának, a fogyasz -
tói árak megtartásának, az áru csomagolásának, a fogyasztói panaszok intézé -
sének, valamint a fogyasztók kiszolgálásának vizsgálatára és ellenőrzésére
terjedt ki tevékenysége. Ebből a felsorolásból érezhető a Felügyelőség fogyasz -
tóvédelmi jellegének dominánsabbá tétele, hiszen – a kereskedelemre vonat -
kozó egyéb előírások kontrollja mellett – megsokasodtak azok, a fogyasztókat
érintő kérdéskörök, amelyek vizsgálata és folyamatos ellenőrzése a felügye -
lőségek hatáskörébe került. Ezt a tendenciát kívánta a jogalkotó erősíteni az -
zal a rendelkezéssel is, amely a fogyasztókat károsító jelenségek okainak fel -
tárását is e szerv feladatává tette.12

4. Az Országos Kereskedelmi Felügyelőség (1970–1988)

A fentebb említett szervezeti keretek között csupán három évig működött a
Felügyelőség, hiszen a jogalkotó – viszonylag hamar – két ponton módosította
annak szervezetét, működését. Átalakult egyrészt a szervezeti struktúra, mó -
dosult továbbá – en nek folyományaként – a szerv jogállása is.
A szervezeti változtatások eredményeképpen létrejött a belkereskedelmi mi -
niszternek alárendelten, de önálló költségvetési szervként működő Országos
Kereskedelmi Főfelügyelőség, valamint a megyei (fővárosi) tanácsok végrehaj -
10 10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bek.
11 10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. b) pont.
12 10/1967. (IV. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. b) pont.
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tó bizottságának szervezetében és költségvetésében működő területi kereske -
del mi felügyelőségek rendszere. Ez a valóságban azt jelentette, hogy a tanács
végrehajtó bizottságának szervezeti egységeként (osztályok, csoportok formá -
jában) működtek eme szervek.13

Az említett strukturális változtatás a jogállásban is érzékelhető volt, hiszen a
kormányrendeletben deklarált „önállóság” erőteljesen megkér dő je lezhető lett.
Ezt támasztja alá egyrészt a szervezeten belüli vezetői ki nevezések szabá -
lyozása, amelynek értelmében a főfelügyelőség vezetőjét (és helyettesét) a bel -
kereskedelmi miniszter, míg a területi felügyelőségek veze tőit az illetékes
megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága volt jogosult kinevezni. Ebből
következik, hogy – csökkentve az önálló „központi szerv” autonómiáját – elke -
rült a felügyelőségek vezetőire vonatkozó személyi döntés meghozatala a Fő -
felügyelőség vezetőjétől és átkerült az államigazgatás te rületi nyúlványainak
tekinthető végrehajtó bizottságokhoz. Az önállóság „meg nyirbálása” ölt testet
továbbá abban a rendelkezésben is, amely szerint a Fő felügyelőség a megyei
(fővárosi) felügyelőségeket csupán az illetékes tanács végrehajtó bizottságá -
nak hozzájárulásával vonhatta be a fogyasztói érdekvé de lemmel kapcsolatos
célvizsgálatok elvégzésébe.14

Az ismertetett – egészen 1988-ig érvényesülő – struktúra keretei között való -
sult meg a „fogyasztóvédelmi igazgatás” a jelzett módosításnak köszönhetően.
A szabályozáshoz természetesen hozzátartozik az a tény, hogy a kormányren delet
a szerv hatáskörét csupán pontosítások elvégzése végett módosította, így az előző
részben bemutatott fogyasztóvédelmi jelleget erősítő feladat- és ha tás körök meg -
maradtak a Főfelügyelőség hatáskörében, e sorok szerzőjének álláspontja szerint
azonban tevékenységük ellátásának hatékonyságát nem kedvező irányba befo -
lyá solta az alárendeltséget erősítő jogállást kiépítő leg utóbbi szabályozás.

5. Az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség (1988–1991)

A Minisztertanács 1988. január 1-jével megszüntette az Országos Kereske -
delmi Felügyelőséget és annak jogutódjaként létrehozta az Országos Keres -
kedelmi és Piaci Főfelügyelőséget. Itt tehát formálisan új szerv létesítéséről
volt szó, amely – a tanulmány tárgyköre szempontjából – két lé nyeges ponton
változtatott a korábbi szabályozáson: a jogállás és a feladatkör tekintetében.

5.1. Az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség jogállása

A szervezeti struktúra úgy épült fel az új reguláció alapján, hogy a kereske -
delmi miniszter felügyelete alatt létrejött – országos hatáskörű költségvetési
szervként – az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség, a területi ke -
reskedelmi és piacfelügyelőségek pedig a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó-
bizottságának fogyasztói érdekvédelmi és piacfelügyeleti ellenőrzési feladato -
kat ellátó szakigazgatási szervei lettek.15 Eme alárendeltség a kinevezési jog- 

13 43/1969. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §.
14 43/1969. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §.
15 61/1988. (VII. 22.) MT rendelet 1. § (1)-(2) bek.
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kör vonatkozásában is megmutatkozott, hiszen a Főfelügyelőség vezetőjét a
kereskedelmi miniszter nevezte ki, a felügyelőségek központi irányítását pe -
dig – a tanácsok végrehajtó-bizottságai útján – szintén a miniszter látta el. Itt
megjegyzendő a szakmai és szervi irányítás kettéválása, hiszen – hatósági
ügyekben – a felügyelőség felettes szerve a Főfelügyelőség vezetője, míg a
Főfelügyelőség felettes szerve a Kereskedelmi Minisztérium volt.16

5.2. Az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség feladat- és hatásköre

A szabályozás – a korábbiakhoz képest – jelentős mértékben kiszélesítette a
felügyelőségek rendeltetését, hiszen tevékenységük a kereskedelmi szolgálta -
tások gyakorlatára vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások betartásának
vizsgálatára irányult a fogyasztói érdekvédelem és a minőségvédelem bizto -
sítása érdekében, továbbá ezt egészítette ki a piacfelügyeleti ellenőrzés.17 A
szerv alapvető célja főként arra irányult, hogy – a piacgazdaság tényleges
kialakulásáig – megakadályozza a fogyasztók kiszolgáltatottságát, tevékeny -
ségében pedig elsődlegesen a fogyasztók tájékoztatásának előmozdítására
koncentrált.18 Ezzel összefüggésben két megjegyzés kívánkozik ide. Egyrészt
indokolt kiemelni, hogy – a kor politikai és jogi gondolkodásának sajátosságai
szerint – a „piacgazdaság kialakulásáig” volt szükség a felügyelőségek mű -
ködtetésére, hiszen a tisztán piaci viszonyok között nem kerülhet hátrányos
helyzetbe a fogyasztó, így nem lesz szükség az állam ilyen irányú szerepvál -
lalására. A bevezetőben már kitértünk arra, hogy a fogyasztóvédelem gondo -
lata éppen a piaci viszonyok között nyeri el létjogosultságát, így – ahogy azt az
idő is bebizonyította – megalapozatlan volt ez a kezdeti jogalkotói elképzelés,
hiszen éppen a „koraszülött” piacgazdaság kifejlődése eredményezte később a
szerv jogutódjainak hatáskörbővítését a fogyasztók védelmének fokozása ér -
de kében.
Szükséges utalni másrészt arra is, hogy érdemi átrendeződés és bővülés fi -
gyelhető meg a felügyelőségek hatásköre tekintetében. Ennek egyik összete -
vője, hogy a – már korábban is kodifikált – hatósági felügyeleti tevékenységet
lényegében a fogyasztói érdekvédelem és a minőségvédelem „zászlaja” alatt
szabályozta újra a jogalkotó, ezzel tovább erősítve a szerv fogyasztóvédelmi
jellegét. A másik nóvum a versenyjogi előírások betartásának ellenőrzése. Er -
re a hatáskörbővítésre a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról
szóló 1984. évi IV. törvény adott okot, hiszen ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a
„versenyhatósági” jellegű feladatokat is a felügyelőségek lássák el. Kiemelen -
dő, hogy eme jogalkotói lépés praktikusnak és előremutatónak tekinthető. Egy -
részt praktikus, hiszen ezzel elkerülte az állam, hogy meg kelljen kettőzni a
gazdasági szféra igazgatásával foglalkozó államigazgatási szerveket, más -
részt korszerű, mivel megteremtette annak a lehetőségét, hogy a versenyjog és
a fogyasztóvédelem összefüggései a felügyelőségek „látókörébe” kerüljenek.

16 61/1988. (VII. 22.) MT rendelet 5. § (1) bek.
17 61/1988. (VII. 22.) MT rendelet 2. § (1) bek.
18 http://1989.mti.hu/Pages/News.aspx?se=1&wo=orsz%C3%A1gos+kereskedelmi+%C3%A9s+pia

ci+f%C5%91fel%C3%BCgyel%C5%91s%C3%A9g&sd=0101&ed=1107&sp=0&ni=200058&ty=1
(2012. 04. 30.)
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6. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

A rendszerváltoztatást követően viszonylag rövid idő elteltével – ismét – hoz -
zányúlt a jogalkotó a fogyasztóvédelem állami intézményrendszeréhez. Az új
struktúra kialakításának indokai alapvetően két elgondolás körül kezdtek
körvonalazódni: a lassú piacosodás „mellékhatásainak” finomítása és a ki -
épülő helyi önkormányzati rendszer tehermentesítése tekintetében. 1990 után
hamar felismerte a törvényhozó, hogy a piaci viszonyok (idealisztikus) öntisz -
tító hatása hosszú és lassú folyamat eredményeképpen fejlődik ki, így a „vegy -
tiszta” piacgazdaság eléréséig, illetve az egységes és kódexjellegű (?) fogyasz -
tóvédelmi törvény elfogadásáig szükség van egy olyan állami szervre, amely
képes és alkalmas ellátni a fogyasztók hatékony védelmét.
Meghatározó volt a szervezeti struktúra létrehozása vonatkozásában az a
törekvés is, hogy a helyi önkormányzatok ne legyenek kénytelenek ellátni
olyan feladatokat, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül helyi közhatalom
gyakorlásához, így a „tehermentesítés” jelszava alatt a helyi önkormányzatok
kimaradtak a fogyasztóvédelmi intézményrendszerből. Ezzel összefüggésben
kiemelendő, hogy az önkormányzatok érdemi bekapcsolása a fogyasztói jogvi -
ták rendezésébe megoldható és kívánatos lett volna akkor, amikor egy erős,
alapszintről építkező önkormányzati rendszer születésének hajnalát élte a
Magyar Köztársaság.19

6.1. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezete

1991-ben – ebben a vonatkozásban támaszkodva az előzményekre – kétszintű
struktúra jött létre, hiszen az ipari és kereskedelmi miniszter irányítása alatt
működő Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség mellett megyei szinten szervezett
fogyasztóvédelmi felügyelőségeket is intézményesített a statuáló jogszabály. A
korábbi megoldásokhoz képest azonban egy relatíve nagyobb önállósággal ren-
delkező szervezet kelt életre, hiszen a Főfelügyelőség vezetőjét a miniszter,
míg a felügyelőségek vezetőit – a megyei (fővárosi) közgyűlések véleményének
kikérését követően – a Főfelügyelőség vezetője volt jogosult kinevezni.20

6.2. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség feladat- és hatásköre

A Főfelügyelőség feladat- és hatásköre tekintetében három érdemi módosítást
érdemes kiemelni. Egyrészt – a szerv elnevezésének megváltoztatásával egy -
idejűleg – a fogyasztóvédelmi jelleg lett domináns a feladatok vonatkozásá -
ban. Ezt sugallja az a szabály, hogy a fogyasztóvédelem és a minőségvédelem
biztosítása érdekében ellenőrzik – egyebek mellett – a felügyelőségek a mi -
nőségi előírások érvényesítését biztosító jogszabályok és hatósági előírások be -
tartását, valamint a fogyasztói érdekvédelmi szempontból a tisztességtelen
piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak megtartását.21

19 Példának okáért Angliában vagy Szlovákiában megjelenik a helyi önkormányzatok oldalán a
fogyasztóvédelem megszervezésének kötelezettsége.

20 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bek.
21 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §.
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Másrészt új elemként jelent meg két karakteres fogyasztóvédelmi hatásköri
szabály: a vásárlók (fogyasztók) tájékoztatása és fogyasztói jogérvényesítés elő-
segítése. Abból a rendelkezésből, amely szerint „a vásárlók tájékoztatására
vonatkozó jogszabályi előírások betartását”22 is ellenőrzi a felügyelőség, kiol -
vasható a – fogyasztói alapjognak is tekinthető – tájékoztatáshoz való jog biz -
tosításának jogalkotói szándéka, hiszen csupán az információval rendelkező,
tájékozott fogyasztó lesz képes az állam által rendelkezésére bocsátott jogi
inst rumentumokat igénybe venni. Kifejezetten új hatósági szerepkör bontako -
zik ki azonban abból a jogszabályi rendelkezésből, amely szerint a felügyelő -
ség intézi a hatáskörébe tartozó fogyasztói panaszokat. Ezzel a hatásköri sza -
bállyal indult el – a szűken értelmezett –kereskedelmi igazgatást megvalósító
profiltól a fogyasztói jogérvényesítésben aktívan részt vevő hatósági szerepfel -
fogás irányába a szervezet.
A felügyelőségek feladat- és hatáskörének nagyarányú bővülésére került vé -
gül sor 1995-ben, amikor a Kormány lényegében megszüntette a Kereskedel -
mi Minőségellenőrző Intézetet (a továbbiakban: KERMI) és annak feladat- és
hatásköreit – nagy részben – „átcsoportosította” a Fogyasztóvédelmi Főfel -
ügye lőség felelősségi körébe.23 A jogalkotó elgondolása szerint a fogyasztó -
védelem minél szélesebb körét egy szervezetben indokolt megvalósítani, így a
KERMI korábbi feladatainak zöme – egyebek mellett a tanúsítványok kiállí -
tása, szakvélemények kibocsátása vagy a fogyasztói panaszok intézése – a
felügyelőségek hatáskörébe került, így 1996-ra egy integrált szervezetben vi -
szonylagos önállósággal működő, széles feladat- és hatáskörben tevékenykedő
államigazgatási szerv látta el a fogyasztóvédelem igazgatásával összefüggő
egyes feladatokat.

7. Záró gondolatok, következtetések

Tanulmányomban igyekeztem felvázolni a fogyasztóvédelem igazgatásában
részt vevő állami szervek felépítésében, feladat- és hatáskörében, működésé -
ben bekövetkezett változtatásokat egészen 1952-től kezdődően. Az áttekintés
sorában – szándékosan – megálltam napjaink állapotának ismertetése előtt.
Ennek oka egyrészt az, hogy az 1996-tól napjainkig bekövetkezett változta -
tások bemutatása legalább ekkora terjedelmű dolgozatot igényelne, másrészt
pedig szerettem volna érzékeltetni, hogy a bemutatott több mint négy évti -
zedben szinte valamennyi olyan szervezeti megoldást „kipróbálta” a jogalkotó,
amelyek – igaz gyorsabb ütemű – felvonultatására a kilencvenes évek má -
sodik felében (is) vállalkozott, s – álláspontom szerint – még csak az út felénél
járunk. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer továbbfejlesztése tekintetében
eldöntendő kérdés tehát a szervezeti forma, közelebbről az, hogy – a központi
szinten kiépített, a miniszternek alárendelt szerv mellett – területi szinten de -
koncentrált szervként, a jelenlegi szabályozást fenntartva a megyei (fővárosi)
kormányhivatalba integrált szakigazgatási intézményként avagy a francia

22 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § g) pont.
23 Ezzel összefüggésben lásd a 2192/1995. (VII. 6.) Korm. határozat 2. pontját.
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mo dellt24 követve nagyobb önállósággal rendelkező szervként képzeli el a jog -
alkotó a fogyasztóvédelem igazgatását.
Érdemes lenne mindenekelőtt érdemi feladatokat utalni a helyi önkor mány -
zatok hatáskörébe a fogyasztóvédelemmel és a fogyasztói jogérvényesítéssel
összefüggésben, ami azonban feltételezi az intézményi, tárgyi és személyi
feltételek biztosítását is. Ennek keretében korszerű lenne kötelező települési
önkormányzati feladatként meghatározni a fogyasztók életének, egészségé -
nek és biztonságának védelmét, nem lenne hátrányos azonban az sem, ha az
Alaptörvény utalna az önkormányzatok alapvető feladataira. 
Megfontolandó megoldásnak mutatkozik kötelező jelleggel előírni és érvé -
nyesíteni a helyi önkormányzatok és a különböző önszerveződő közösségek kö -
zötti együttműködést. Ennek megfelelően az érdemi részvételt biztosító (eljá -
rási) jogosítványokat, jogintézményeket (rendeletalkotási eljárás kezdemé -
nye  zése, felszólalási és tanácskozási jog stb.) a Magyarország helyi önkor -
mány zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó – a képviselő-tes -
tületet és a bizottságot érintő – rendelkezései között lenne érdemes elhelyezni. 
Korábban utaltam rá, hogy a települési önkormányzatok oldalán nem terem tette
meg a korábbi szabályozás a fogyasztóvédelemben történő érdemi közre műkö -
dést. Ezzel összefüggésben két fejlesztési útra kívánom a figyelmet rá irányítani.
Egyrészt indokolt lenne a helyi önkormányzatok – jelenleg elha nyagolható je -
lentőségű – részvételének erősítése a békéltető testületek műkö désében. Eme, a
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő szerveződések előtt a fogyasztók
által kezdeményezett jogviták jelentős része lezárul vagy a polgári bíróságok
döntik el a fogyasztói jogvitákat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a helyi jel -
legű fogyasztóvédelemben a helyi közigazgatás formá lisan nem vesz részt. Az
önkormányzatok által megtestesített közhatalom bir tokában hozott döntések ki -
kényszeríthetősége és számos, az önkormányzatok (hatósági) döntéseire irány -
adó eljárási rendelkezés alkalmazhatósága25 pozi tív irányba mozdíthatná el a
fogyasztók védelmét. A jogalkotónak új alapokra kellene helyezni ezen túlme -
nően a fogyasztóvédelmi hatóságok és az önkor mány zatok közötti kapcsolat -
rendszert is. Érdemes lenne például ügyféli jog állást biztosítani a helyi ön -
kormányzat képviselő-testületének a fogyasztóvé delmi hatóság eljárásában an -
nak érdekében, hogy a testületek felkérésére vég zett vizsgálatokat ne az eset -
legesség és az informálisság jellemezze, ezáltal hatékony jogosítványokhoz jutna
a helyi önkormányzat a fogyasztók jogainak érvényesítése érdekében.
Kiemelendő, hogy viszonylag későn kezdett el kialakulni a fogyasztóvédelmi
intézményrendszer, amelynek okai között „előkelő helyet” foglalt el az alkot -
mányi szintű szabályozás teljes hiánya. Ebben a tekintetben az Alaptörvény
komoly előrelépést tett egy korszerű alkotmányi szabályozás irányába a fo -
gyasztóvédelem területén, de a minden tekintetben (jog)hézagmentes rendszer
kiépítése vonatkozásában még továbbfejlesztésre szorul. Nyilvánvaló, hogy a
javasoltak strukturális változtatásokat igényelnek, de talán lehet bízni abban,
hogy a jogalkotó tovább kíván menni a megkezdett úton.

24 A francia szervezetrendszerben ún. független igazgatási szervként, relatíve autonóm keretek
között működik a Fogyasztóvédelmi Tanács a központi szervek rendszerében. Ezzel össze -
függésben lásd Szamel Katalin–Balázs István–Gajduschek György–Koi Gyula (Szerk.): Az Euró-
pai Unió tagállamainak közigazgatása. Complex Kiadó, Budapest, 2011. 260. o.

25 Többek között a hatósági döntések végrehajthatóságára, a kézbesítési vélelemre vagy a jogor -
vos lati rendszerre érdemes gondolni.
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A tartományi autonómia
– Emberi jog vagy a vertikális

hatalommegosztás egyik
területi rendező elve?

BERETKA KATINKA
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola I. évfolyam

1. Bevezető

Vajdasági magyarként számomra az autonómia kifejezés mindig kettős jelen -
téssel bírt: egyrészről nemzeti kisebbségi létemből adódóan a magyar közösség
önrendelkezésének lehetőségét látom mögötte, másrészről pedig magának Vaj-
daságnak, a valamikori délvidéki területnek bizonyos fokú politikai/területi
önállóságát értem alatta az állam és tartomány közötti hatalommegosztásban. 
A szakirodalom sem könnyíti meg a kutató szerepét, és rendszerint e két fogal -
mat eggyé mossa össze: a területi autonómiák vizsgálásakor általában a nem -
zeti kisebbségek egy adott tertületen megvalósuló autonómiájával találko -
zunk, mint az etnikai konfliktuskezelés egyik hatékony eszközével. E dolgozat
azonban a területi, pontosabban tartományi autonómia azon esetét dolgozza
fel, ahol kevésbé kifejezett az etnikai elem (habár nem elhanyagolandó), mégis
történelmét, multikulturális és multietnikus hagyományait, földrajzát, gazda -
sági adottságait tekintve jogállásának rendezése hangsúlyos helyet kap Szer -
bia aktuálpolitikai színterén. 
Körüljárva Vajdaság autonómiájának lehetséges, elsősorban alkotmányjogi tar-
talmait Szerbiában, arra keressük a választ, hogy a hatályos jogszabályok ér -
telmében a tartományban élő közösség önkormányzásra való joga definiálha -
tó-e emberi jogként, vagy pedig Vajdaság „pusztán” igazgatási hatalmi közép -
szint (néhol kvázi-középszint), a központi hatalom delegációs jogosítványai -
nak alárendelve. 

2. Rövid jogtörténeti áttekintés1

A mai Vajdaság területén a történelmi Magyarországon kisebbségben élő szerb
nép autonómia törekvéseinek eredményeként két évszázadon keresztül a te -
rületi, vallási, politikai és személyi elvű autonómia különböző formái működ -
tek, amely terület a trianoni békediktátum (1919) után a Szerb-Horvát-Szlo -
vén (később Jugoszláv) Királyság részévé vált. A későbbiekben a történelmi,
gazdasági és kulturális momentumok, illetve a nagyobb számú nemzeti ki -
sebbség igazolták Vajdaság már mint tartomány autonóm státusát, melyet a
II. világháborút követően a Szerb Népköztársaság kötelékein belül „nyert el”.

1 Jelen dolgozat nem foglalkozik a szerbiai (valamikori jugoszláv) tartományok kialakulásának
történelmi körülményeivel, de a téma szempontjából fontos megemlíteni bizonyos időszakokat. 
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Ezért sem elfogadható az a nézet, mely szerint „a Szávától és a Dunától délre
és északra élő szerbek egyesülésével a szerb vajdasági autonómia kimerítette
saját történelmi szerepét és befejezte nemzeti misszióját.”2 Vajdaság Szocia -
lista Autonóm Tartomány alkotmányos törvénye értelmében a jugoszláv né -
pek és nemzetek népfelszabadító háborúban és szocialista forradalomban foly -
tatott közös küzdelmében jött létre, és a tartomány lakosságának szabadon
kifejezett akaratából csatlakozott a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár -
saságon belül a Szocialista Szerb Köztársasághoz.3
A szocialista autonóm tartományok kétségtelenül az 1974-es szövetségi alkot -
mány idején rendelkeztek legszélesebb hatáskörökkel, amikor az alkotmány
már hagyományos állami funkciókkal is felruházta őket. Saját alkotmányuk,
elnökségük, legfelső és alkotmánybíróságuk, nemzeti bankjuk stb. révén a szö -
vetségi tagállamokhoz hasonló döntő tényezővé váltak az állam életének ala -
kításában. Ez a félszövetségi státus az autonómia hagyományos értelemben
vett fogalmát túlszárnyalta, és sokak szerint pszeudó-államokká tette a tar -
tományokat, „állammá az államban”.4 A milosevityi rezsim alkotmányjogi be -
ágyazása az 1990. évi alkotmánnyal valósult meg, amely megszüntette a tar -
tományi lakosság jogát, hogy döntsön a tartomány sorsáról, és háttérbe szorí -
totta a mai Vajdaság történelmileg megalapozott politikai identitásának gya -
korlati realizálódását. Habár továbbra is elismerte a területet autonómként, a
területi autonómia formájaként5 annak nemzeti, kulturális, történelmi és egyéb
sajátosságai miatt, teljes egészében a belgrádi parlamentre bízta a hatáskörök
szabályozását, és Vajdaság (ugyanúgy Koszovó) (társadalmi) vagyonának ál -
la mosításával és a költségvetési források és eszközök elosztásának teljes cent -
ralizálásával az alkotmány tartományi autonómiára való jogra vonatkozó ren -
delkezése, miszerint „a polgárok az autonóm tartományban az Alkotmánnyal
és törvénnyel összhangban önállóan gyakorolják jogaikat és kötelességeiket”6,
valós tartalom nélkül maradt. Azáltal, hogy a 2006. évi alkotmány újból alkot -
mányos keretek között rendezi a tartományok bizonyos jogosítványait, elis -
mer ve azokat, mint a tartományok eredeti, saját hatásköreit a tartományi
jelentőségű ügyek rendezésében, valójában a valamikor elért jogfejlődési szin -
tet igyekezett visszaállítani, függetlenül attól a ténytől, hogy Szerbia hatályos
alkotmányának meghozatala során elsődleges motiváció az ország területi in -
tegritásának megőrzése volt. Koszovó specifikus státusának külön törvénnyel
való rendezésével az alkotmányozó első alkalommal tett különbséget a két te -
rület, Vajdaság és Koszovó jogállása között.7 Koszovó lényegbeli autonómiá -
jának elismerésével Vajdaság maradt az egyedüli, „hagyományos értelembe
vett” autonóm tartomány az országban.

2 Aljetić Mile: Pogled iz Republike Srpske: Reč, dve o Srpskoj Vojvodini.
http://www.standard.rs/pogled-iz-republike-srpske-rec-dve-o-srpskoj-vojvodini.html
(2012. április 15.)

3 Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Alkotmányos Törvénye (VSZAT Hivatalos Lapja,
1969. február 21.) alapelvek.

4 Ilić Miroslav: Kako se pripremamo za referendum u Vojvodni u 2018. godine.
http://www.standard.rs/prof.-dr-miroslav-ilic-kako-se-pripremamo-za-referendum-u-vojvodini-
2018.-godine.html (2012. április 11.)

5 A Szerb Köztársaság Alkotmánya (A SZK Hivatalos Közlönye, 1/1990. sz.) 6. sz.
6 L. 5. jegyzet. 8. sz.
7 A Szerb Köztársaság Alkotmánya (A SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. sz.) (a továbbiakban:
Alkotmány) 182. sz. 2. bek. (a továbbiakban: Alkotmány).
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A fentiek is bizonyítják, hogy Szerbiában a tartományi autonómiának több év -
tizedes történelme van, és habár jogosítványait tekintve folyamatosan válto -
zott (hol szűkültek, hol bővültek), alanyai nem módosultak: Vajdaságon, vala -
mint Koszovó és Metóhián kívül nem volt Szerbiában, bármilyen államforma
része volt is, más autonóm tartománya (és az újak kialakítása is legfeljebb a
politikai pártok éppen aktuális programjaiban fogalmazódott meg, nem pedig
egy adott terület lakosságának önkormányzási igényének kifejeződése volt). 
Területi autonómiáról „akkor beszélhetünk, ha az adott országon belül egy
földrajzilag körülhatárolható, és zömében a kisebbség által lakott terület, pél -
dául egy megye, vagy egy tartomány rendelkezik olyan hatáskörökkel, ame -
lyek garantálják az államtól való viszonylagos önállóságot a lakosság és a
régió szempontjából elemi fontosságú kérdésekben. ... A területi autonómia
nem feltétlenül etnikai alapú, vagyis olyan tartomány vagy régió is rendel -
kezhet autonómiával, ahol a lakosság nemzetiségi összetételétől függetlenül,
az autonómiának regionális vagy történelmi hagyományai vannak.”8 Vajda -
ság esetében ez utóbbi autonómia-koncepció valósul meg (ezzel szemben Ko -
szovóban beszélhetnénk az albán nemzeti közösség homogenitásáról). A te -
rületi autonómia elsőszámú előnye éppen a terminusnak a flexibilitása, amely
magába foglalja egy terület pénzügyi, igazságszolgáltatási és legiszlatív ön -
állóságát, de ugyanúgy az ott élő nemzeti csoport bizonyos fokú önrendelke -
zését is. Ez utóbbi is alátámasztja, hogy az etnikai konfliktusok rendezésére is
alkalmas konstrukcióról beszélhetünk. „Az EU-ban megfigyelhető tendenciák
alapján, a nemzeti kisebbségek autonómiai-törekvései jóval több sikerrel ke -
cseg tetnek, ha a kérdést a regionalizmus, az önkormányzatiság és a szubszi -
diaritás irányából közelítjük meg, mintha a nemzeti kisebbségeket megillető
kollektív jogok felől. E tekintetben a fejlődés útja lehet például a kisebbség
által lakott területen uniós fejlesztési régiók kialakítása.”9

Mára sokan úgy gondolják, hogy Koszovó elszakadása megelőzhető lett volna,
ha az autonómiát szabályozó rendelkezéseket a puszta deklaráción túl valós
társadalmi-politikai tartalmakkal töltötte volna meg a törvényhozó. Az auto -
nómia-pártiak véleménye szerint a területi autonómia éppen az ország te -
rületi egységének megóvását teszi lehetővé, hiszen garantálása mind az ál -
lam, melynek részét képezi, mind a nemzetközi szféra szempontjából pozitív
eredményekkel bír: egyrészt az autonóm entitások, bármilyen erősek legye -
nek, nélkülözik az önálló nemzetközi jogi státust és így továbbra is az állam
szabályozása alá esnek, másrészt az etnikailag viszonylag homogén területek
esetleges elszakadásával a nemzetközi rend destabilizáló tényezőivé válhat -
nak.10 Mindazonáltal nagyon nehéz egy ennyire politikai témát objektív jogi
kategóriaként kezelni, különösen, hogy „az autonómia nem egy univer zális
gyógyír, amely minden időben és minden helyzetben ugyanolyan módon al -
kalmazható, hanem az autonóm státust mindig gondosan hozzá kell igazí -
tani az egyedi esetek sajátosságaihoz, és az adott terület földrajzi, történelmi 

8 Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala: Tanulmány a területi, személyi autonómia és a kettős
állampolgárság gyakorlatáról az Európai Unióban. Budapest, 2005. 4. o.

9 Id. 2. o.
10 Hannum Hurst: Territorial autonomy: Permanent solution or step toward secession. In: Facing

ethnic conflicts: toward a new realism (szerk. Andreas Wimmer, Richard J. Goldstone, Donald
L. Horowitz, Ulrike Joras, Conrad Schetter). Rowan & Littlefield, 2004. 276. o.
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és vallási jellegzetességeihez. Éppen ezért az esetleges kudarcok oka nem
maga az autonómia mint olyan, hanem azok a nem megfelelő körülmények,
amelyek között alkalmazták.”11

3. Vajdaság hatásköri törvényének 
alkotmányossági felülvizsgálata során elhangzott álláspontok 

a tartomány jogállásáról

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai mellett nem meglepő, hogy sokan ellenzik
Vajdaság autonómiájának kiszélesítését. Miközben a jogi értelmezések rend -
kí vül különbözőek lehetnek, a politikai „elit” hozzáállása igen egyértelmű: az
autonómiát vagy az ország „normális” velejárójának vagy pedig veszélynek, az
elszakadás előfutárának tekintik. Ezért várható volt Vajdaság Autonóm Tar -
tomány hatásköreit szabályozó törvénynek12 (az ún. hatásköri törvénynek), il -
letve magának a tartományi Statútumnak elfogadása után azok alkotmányos -
sági és törvényességi felülvizsgálatának kezdeményezése az ellenzéki pártok
részéről. Az indítványozó Szerb Demokrata Párt és Új Szerbia koalíciója, töb -
bek között, a tartományi autonómia emberi jogi kategóriaként való felfogása
ellen is szót emelt.13 Kifogásolta a hatásköri törvény 2. szakasza 2. bekezdé -
sébe foglalt törvényhozási korlátozást, melynek értelmében a parlament köte -
les gondot viselni a polgárok tartományi autonómiára való jogának elért szint -
jéről: egyrészt elvitatja a tartományi autonómiára való jog jog-jellegét, más -
részt megkérdőjelezi a törvényhozó azon jogát, hogy magát a törvényalkotást
ily módon korlátozza. A két kérdés egymástól viszonylag könnyen elhatárol -
ható, habár témánk tekintetében az első kifogás helyben hagyása vagy pedig
elvetése lesz a döntő (a törvényhozó említett önkorlátozása, pontosabban a
tartományi autonómiára való jogról történő „gondviselés” egyébként is inkább
soft law megfogalmazás, melynek kötelező tartalma, illetve kényszerítő jellege
elég relatív, valamint a tartományi autonómia megvalósulása szempontjából
sem annyira lényeges probléma).
Az indítványozó szerint a törvényalkotó felhatalmazás nélkül új jogot terem -
tett azáltal, hogy a tartományi autonómiára való jog elért szintjéről beszél.
Ha bár maga az alkotmány használja ezt a megfogalmazást (a helyi önkor -
mányzatokra való jog mellett), azt nem az Emberi jogok és szabadságjogok c.
fejezetben, hanem az alkotmányos alapelvek között említi: „Az államhatalmat
a polgároknak a tartományi autonómiára és a helyi önkormányzatra való joga
korlátozza.”14 A kifogás kapcsán felmerül a kérdés, hogy egy jog csak akkor
jog-e, ha az alkotmány megfelelő részében kap helyet. Ugyanis az alkotmány -
jogi elméletek nem tesznek különbséget bizonyos rendelkezések jogi ereje kö -
zött, attól függően, hol helyezkednek el az alkotmány normatív részében (leg -
11 Görömbei Sára: A Gross-jelentés – Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra. 3. o.

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2003_2–3_34.pdf (2012. április 11.).
12 Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról (A Szerb Köztársaság

Hivatalos Közlönye, 99/2009. sz.)
13 A Szerb Demokrata Párt egyébként kiáll a regionalizmus mellett, és pártprogramjában hangsú -

lyozza az államhatalmi funkciók helyi önkormányzatokra és régiókra történő átvitelének, egy
terület kulturális, történelmi, földrajzi értékei megóvásának a fontosságát.
http://dss.rs/dss-izbliza/program (2012. április 15.)

14 Alkotmány, 12. sz. 1. bek.
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feljebb a preambulum természetének esetében). Biztosan van, elsősorban poli -
tikai üzenete annak, hogy az emberi jogok az államberendezésről szóló fejezet
előtt vagy után találhatóak-e meg. És azok a viták is, melyek arra vonatkoz -
nak, hogy mennyire volt az alkotmányozó „rend(szer)szerető” és tartotta be az
alkotmány belső rendszerére vonatkozó írott és íratlan szabályokat, szintén
politikai és nem jogi dilemmákat vetnek fel. Az előadó alkotmánybíró ezzel
szemben kiemelte, hogy nem egyértelmű az emberi és kisebbségi jogok az em -
beri jogok elért szintjére vonatkozó alkotmányos alapelvei és az állampolgárok
tartományi autonómiára való jogának elért szintje közötti alkotmányjogi kap -
csolat.15

Amennyiben elfogadjuk, hogy a fenti jogot garantáló rendelkezés „lokációjától”
függetlenül az alkotmány elismeri a polgárok tartományi autonómiára való
jogát, akkor sem teljesen egyértelmű, hogy mit is jelent valójában. A Velencei
Bizottság a Szerb Köztársaság Alkotmányáról szóló véleményében, például,
üdvözölte e jog megteremtésére tett kezdeményezést (sőt több ízben használta
a tartományi autonómiát emberi jogi kontextusban), mindazonáltal hangsú -
lyozta, hogy konkrét tartalommal történő megtöltése teljes egészében a tör -
vény hozóra hárul majd, ami az emberi jogok esetében szokatlan és nem éppen
a legszerencsésebb megoldás.16

Az alkotmánybíróság dilemmáit is igazolja, hogy az eljárás nyilvános vitája
során két ízben tudósokat is megszólaltatott, akik hol extenzíven, hol expan -
zívan magyarázták az alkotmány tartományi autonómiára való joggal kap -
csolatos lehetséges céljait. Ami mindenképpen leszögezendő, nincs egységes
vélemény az autonóm tartományok valódi jellegéről. Van, aki az európai or -
szágokban szokásos területi önkormányzatot látja bennük, de van, aki a népi
szuverenitás egyik megvalósulási formáját, alapjogot. 

3.1. Vajdaság mint területi (regionális) önkormányzat

A regionális önkormányzat meghatározására jelenleg két elmélet áll rendelke -
zésünkre: az adminisztratív koncepció szerint a regionális önkormányzat pusz -
tán az állam területének közigazgatási egységekre történő felosztásának ered -
ménye, melynek célja valójában az adminisztratív decentralizáció, a másik,
ún. politikai koncepció azonban mint külön politikai identitás kifejeződése -
ként tekint rájuk, a hatalommegosztás egy formájára. Ezt az identitást pedig
különböző faktorok, mint a földrajzi helyzet, nemzeti összetétel, kulturális
jegyek, közös történelmi elemek határozzák meg.17

A tartományi autonómiát mint emberi jogot támogatók ez utóbbit, a tarto -
mányt, mint területi önkormányzatot támogatók pedig az első koncepciót te -
kintik mérvadónak. Az autonómia tehát egy rendkívül rugalmas fogalom:

15 Tahirović Sabahudin előadó alkotmánybíró javaslata az Alkotmánybíróság elnökének nyilvános
vita megtartására az Alkotmánybíróságról szóló törvény 37. szakasza 1. bekezdése alapján az
IUz–353/2009. sz. ügyben. 8. o.

16 Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság): Vélemény Szerbia alkotmányá -
ról, 405/2006. sz. vélemény, CDL-AD(2007)004, Strasbourg, 2007. március 19. 5. o.

17 Pajvančić Mirjana: Ustavni okvir regionalne države. In: Decentralizacija u kontekstu novog
Ustava Srbije i EU integracija (szerk. Aleksandar Popov). Centar za regionalizam, Újvidék,
2008. 54. o.
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autonómiának számít az önrendelkezésre való jog fejlődésének csúcsa, de szin -
tén az autonómia kérdéskörébe tartozik egy terület kisebb mértékű önállósága
is, amikor pl. az állam csupán bizonyos jogosítványait ruházza át vagy csak
meghatározott feladatok betöltésére alakítják ki az állami központi hatalom
mellett párhuzamosan működő tartományi intézményrendszert.18

Szerbia hatályos alkotmánya az országot a „joguralmon és a szociális egyen -
lőségen, a polgári demokrácia elvein, az emberi és kisebbségi jogokon és sza -
badságon, valamint az európai elvekhez és értékekhez tartozáson” alapuló ál -
lamnak tekinti.19 Az európai értékek effajta kiemelése is bizonyítja, hogy Szer -
bia elfogadta azt az utat, amely az integrációs folyamatot kísérő, jogkövető
magatartást elvárja vele szemben, és mely során az EU-ban érvényesülő té -
nyezőket egyre inkább magáévá teszi akár a jogalkotásról akár a jogalkal-
mazásról legyen is szó. Az EU politikájában pedig egyre hangsúlyosabb sze -
repet kapnak a szubszidiaritás elve és a helyi/regionális hatóságok szerepének
a növekedése; más szóval a decentralizáció, regionalizmusban való gondolko -
dás nem elvetendő számára, éppen ellenkezőleg: „e hatóságok védelme és
megerősítése hozzájárul a demokrácián és a hatalom decentralizálásának el -
vén alapuló európai integrációhoz”.20 Felmerül azonban a kérdés, hogy a de -
centralizáció milyen mértékben kell, hogy megvalósuljon ahhoz, hogy egy te -
rület tényleges, teljes körű autonómiájáról beszéljünk, hiszen a helyi önkor -
mányzatok autonómiája is csak a helyi érdekű ügyek rendezésében való önál -
lóságig terjed. 
Jelenleg nem léteznek nemzetközileg elfogadott standardok, melyek a területi
(tehát nem helyi) önkormányzás tartalmát normatív keretek között szabályoz -
nák, sőt, a regionális önkormányzás elveinek rendezésére tett európai kísér -
letek sem hoztak megnyugtató eredményt. A különböző tervezetek elnevezése
is bizonyítja, hogy néhol regionális önkormányzásról, autonómiáról, néhol re -
gionális demokráciáról beszélünk, melyek hasonló, de jelentésükben nem egy -
forma kifejezések. Amely azonban közös a kezdeményezésekben, hogy a regio -
nális önkormányzás koncepciója minden esetben a társadalom demokratizá -
cióját szolgálja a közhatalmat gyakorló intézmények alapvető sajátosságainak
megváltoztatásával, és ezáltal megerősíti az állampolgárok közügyek gyakor -
lá sában történő részvételi jogát a kormányzás minden szintjén.21 Habár e
tervezetek elfogadása hosszú évek óta várat magára és ebből kifolyólag a rájuk
történő hivatkozás nem ad(hat) mindenki számára kielégítő választ a fel -
merült dilemmákra, az alkotmánybíróság előtt elhangzott egyik felszólalás
éppen ezekre épült22. 
„A „regionális önkormányzatok” területi alapú önkormányzatok a központi kor -
mányzat és a települési önkormányzatok között. Ez nem szükségképpen jelent
hierarchikus kapcsolatot a regionális és a települési önkormányzatok kö-

18 Hannum: i. m. 275. o.
19 Alkotmány 1. sz.
20 Görömbei: i. m. 14. o.
21 Európai Karta a Regionális Autonómiáról, Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok

Kongresszusa, 1997. Preambulum 2. bekezdése.
22 Milosavljević Bogoljub: Jogi vélemény a vitás alkotmányjogi kérdésekről az IUz–353/2009. sz.

ügyben (Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri törvénye).
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zött.”23 Más szóval a települési és területi önkormányzatok jogállása nem sok -
ban különbözik egymástól. Felmerül a kérdés azonban, hogy alá- és föléren -
deltségi viszony áll-e fenn a regionális önkormányzás és központi hatalom
között? Tehát létezhet-e párhuzamos (felcserélő) hatalomgyakorlás nem csak
a régiók és települések, hanem a régiók és az állam között is? 
Vajdaság Autonóm Tartomány nem csupán hagyományos értelemben vett kö -
zépszint, a helyi önkormányzatokat és az államhatalmat összekötő ág, hanem
bizonyos kérdések rendezése esetében az állammal párhuzamosan létező ha -
talmi szint, amely az alkotmány által garantált területeken önállóan szabá -
lyoz za a tartományi érdekű ügyeket. Ezért a tartományi autonómiára való jog
tartalmának meghatározása esetén figyelembe kell venni egyrészt az állam
által a tartományra ráruházott hatásköröket (pl. bizonyos államigazgatási
hatáskörök), másrészt az alkotmány által felsorolt, kizárólag a tartomány ha -
táskörébe tartozó feladatokat (az állammal párhuzamos szint). Ha a tarto -
mányi autonómiára való jog mint emberi jog nem csökkenthető, akkor az ál -
lam által a tartományra ruházott, de egyébként továbbra is az állam hatás -
körébe, pénzelési és felügyeleti kötelezettsége alá tartozó teendőket azok nem
jogszerű végzése esetén sem vonhatja vissza.24 Ez viszont ellenkezik a külön -
bö ző jogosítványok átruházására vonatkozó elvekkel. 
Nem vitás, hogy Szerbiában nem létezik tartományi szint, mivel csak egy tar -
tománya van: Vajdaság, melynek adminisztratív határain kívül mindazokat a
jogosítványokat, amelyeket a tartomány akár átruházott, akár saját hatás -
körben gyakorol, Szerbia, vagyis maga a központi hatalom látja el. Habár az
alkotmány lehetővé teszi új autonóm tartományok létrehozását,25 jelenleg
Szerbia egyetlen területe sem felel meg a régió-alakításhoz szükséges kritériu -
moknak: mint amilyen a lakosság egy adott területtel fennálló történelmi,
nyelvi, kulturális, társadalmi kötöttsége, külön eredet és funkció, mellyel egy
régió az országon belül rendelkezhet és különböző politikai formákban meg -
nyilvánuló politikai identitás.26 „Ez a specifikum egy államszervezési, közigaz -
gatási és jogi szempontból rendhagyó helyzetet teremt [...] A Vajdaságnak a
Szerbián belüli jelenlegi aszimmetrikus helyzete, amely nélkülözi a széles
törvényhozási önállóságot, nagyban megnehezíti, hogy a vajdasági hatóságok,
így a tartományi közigazgatás is funkcionálisan és hatékonyan illeszkedjék a
szerbiai államszervezetbe. A jelenlegi jogi keretek olyan helyzetet eredmé -
nyeztek, amelyben gyakori a funkciók kettőzése, azaz azonos vagy hasonló
közigazgatási, fejlesztési és egyéb feladatokat látnak el a központi és a tarto -
mányi szervek.”27

23 Helsinki nyilatkozat a regionális önkormányzásról, Helsinki, 2002. június 27–28. A. Alapkon -
cepciók és irányelvek, 1.1.

24 A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága jegyzőkönyve az IUz–353/2009 sz. ügyben 2011. no -
vember 23-án megtartott nyilvános vitáról. 2011. november 28. Lončar Zoran felszólalása, 31. o.

25 Alkotmány 182. sz. 3. bek.
26 Pajvančić Marijana: Evropski standardi o regijama i novi Ustav Srbije.

http://www.autonomija.info/marijana-pajvancic-evropski-standardi-o-regijama-i-novi-ustav-
srbije.html (2012. április 24.)

27 Korhecz Tamás: A Vajdaság Autonóm Tartomány közjogi helyzete szerbia államszervezetén belül
– aktuális kihívások és kérdések az új alkotmány fényében. In: Létünk. 2008/3. sz. 12. o. 
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Pont ez az asszimetrikusság bizonyítja, hogy nem kizárólag a vertikális hata -
lommegosztás egyik módjáról beszélünk, hanem a tartományi lakosság szuve -
renitásának kifejeződéséről, alapjogról, melynek tartalmát elsősorban a tör -
vény hozó szabályozza.28 Ezért még ha részleteiben el is fogadható, hogy a helyi
önkormányzáshoz képest a területi decentralizáció magasabb fokáról van szó,
az alkotmány által garantált jog-jellegéből kifolyólag a tartományi autonómiát
emberi jogi garanciák is védik. 
A regionális önkormányzásról szóló Helsinki deklaráció által meghatározott
alapelvek révén párhuzamba hozható a regionális önkormányzás a tartomá -
nyok autonómiájával, e két fogalom kiegyenlítése azonban, mint ahogyan er -
ről szóltunk, nem lehetséges. Szerbia köteles gondoskodni a kiegyensúlyozott
és fenntartható regionális fejlesztésről,29 de ez nem befolyásolhatja Vajdaság
az alkotmány által garantált autonómiájának a mértékét. Új régiók, regio -
nális önkormányzatok megteremtése, hatáskörökkel történő felruházása tör -
vény alapján bármely szerbiai területen megvalósítható, de azok nem válnak
automatikusan tartománnyá az alkotmány értelmében. Ahogyan nem lehet
összehasonlítani az állampolgárok helyi önkormányzásra való jogát sem a
tartományi autonómiára való joggal, különösen hogy ez utóbbit az alkotmá -
nyozó az autonóm tartomány fogalmának definiálásakor központi elemnek
tekinti: „az autonóm tartományok Alkotmányban megalakított autonóm terü -
leti közösségek, amelyekben a polgárok a tartományi autonómiára való jogu -
kat érvényesítik”30; míg a helyi önkormányzásra való jog már nem jelenik meg
a helyi önkormányzat fogalmának meghatározásakor.31

A Helsinki deklaráció alapelvei értelmében az állam alkotmányában vagy/és
törvényben szabályozza a regionális önkormányzatok hatásköreit, melyek „a
törvények és/vagy az alkotmány keretein belül szabad mérlegelési jogkörük -
ben minden olyan ügyben eljárhatnak, mely nincs kizárva feladat- és hatáskö -
rükből, illetve nincs más közigazgatási szerv hatáskörébe utalva.”32 Függetle -
nül a lehetséges igazgatási és szabályozási hatásköröktől, mely utóbbi, a dön -
téshozatali jogkör, a jogalkotást is magába foglalhatja, a regionális önkor mány -
zatok általában a központi hatalomnak alárendelt területi önkormányzatok,
melyek saját vagy átruházott hatáskörben végzik elsősorban a végrehajtó ha -
talomból eredő jogosítványokat, és nem a teljes körű autonómia megvalósulási
eszközei, mivel a legiszlatív, pontosabban törvényhozó és bírósági hatalomról
nem esik egyáltalán szó. Ezt bizonyítja a fenti idézet is, hogy „nincs más
közigazgatási szerv hatáskörébe utalva”. 

3.2. A tartományi autonómia mint jog

A területi és települési önkormányzatok lényege az önkormányzásra való jog
megvalósulása, mely szempontból nincs lényeges különbség a Helyi Önkor -
mányzatok Európai Chartája és a regionális önkormányzást rendező karta-
tervezetek, valamint Szerbia alkotmánya között. Az eltérés e jog hordozóiban
28 L. 24. jegyzet. Korhecz Tamás felszólalása, 21–22. o.
29 Alkotmány 94. sz.
30 Alkotmány 182. sz.
31 Alkotmány 188. sz. 1. bek.
32 L. 23. jegyzet. B. Közös alapelvek, 1. Regionális hatáskörök, 1.1.
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van: míg a regionális önkormányzat „a regionális hatóságok azon jogát és
jogosultságát [jelenti], hogy az alkotmány és a nemzeti jogszabályok keretein
belül szabályozzák, és kézben tartsák a közügyek saját felelősségük alá tar -
tozó lényeges hányadát a régió lakossága érdekében és a szubszidiaritás el -
vével összhangban”33, addig „a helyi önkormányzás a helyi önkormányzatok -
nak azt a jogát és képességét, hogy – jogszabályi keretek között – a közügyek
lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi
lakosság érdekében.”34 Szerbia alkotmánya ezzel szemben polgárokról beszél,
akik az alkotmányban megalakított területi közösségekben gyakorolják tarto -
mányi autonómiára való jogukat az államhatalom korlátozása céljából.
Még ha a határok történelmileg el is mosódtak, felmerül a kérdés, hogy emberi
vagy állampolgári jogról van-e szó. Ha általános értelemben vett emberi jog,
mindenkit megillet, sőt, nemzetközi védelmet is élvezhet, ha „csak” állampol -
gári jog, abban az esetben azokat az állam alkotmányos keretek között korlá -
toz hatja.35 Az állampolgári jog minden állampolgárhoz kötődik, lakóhelytől
függetlenül, Szerbia alkotmánya mégis a lakóhelyhez köti e jog gyakorlását,
tehát Vajdaság ügyeiről csak a tartomány területén bejelentett lakcímmel ren -
delkezők nyilatkozhatnak (hasonlóan a helyi önkormányzásra való joghoz).
Ezt a tartomány statútuma is megerősíti, miszerint a tartományi autonómia
letéteményesei a tartomány polgárai.36 Az viszont nem tisztázott, ki számít a
tartomány polgárának: csak az állampolgárok vajdasági lakóhellyel vagy akár
külföldi állampolgárok is tartományi lakcímmel (ez utóbbi esetben már nem
lehet állampolgári jog). 
Másik kérdés, hogy a tartomány polgárai egyénként, csak csoportként vagy
egyénként de csoportban gyakorolhatják ezt a jogot. Ha a területi autonómiá -
ra való jogot az önkormányzásra való jogból vezetjük le, vagy tesszük párhu -
zamba, logikus a következtetés, hogy kollektív alapjogról beszélünk. Az önkor -
mányzáshoz való jog tartalmánál fogva pedig az alapvető jogokhoz hasonló
védelemben részesül.37 Másrészről a tartományi autonómia az ott élő népek
belső önrendelkezésének is tekinthető, melyre való jogot az ENSZ Emberi Jogi
Bizottsága 1992-ben még egyéni jogként jellemzett: „az egyéni emberi jogokat
az egyes államok etnikai, vallási vagy ideológiai hovatartozásra való tekintet
nélkül kell, hogy biztosítsák. Ekképpen a különböző népcsoportokhoz tartozó
egyéneknek joguk van képviseltetni magukat az állam törvényhozó szervei -
ben, és szabadon irányíthatják kulturális, társadalmi és szociális fejlődésü -
ket”.38 (Egyébként a mai napig tisztázatlan, hogy a belső önrendelkezési jog
megillet-e egy tartományt, szövetségi tagállamot, régiót, vagy csak konkrét
népcsoportot.) Mindazonáltal kétségtelen, hogy a tartományi autonómiából
eredő jogosítványokat az egymástól külön álló egyének egyesével nem, csak
csoportban gyakorolhatják. Persze felmerül a kérdés, hogy mi számít csoport -
nak, és a tartomány mennyi, milyen kritériumok alapján meghatározott tagjai 

33 L. 23. jegyzet. A. Alapkoncepciók és irányelvek, 1.2.
34 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája (1985, ETS No. 122), 3. cikk 1. bekezdés
35 Alkotmányjog előadás (2) 95.09.19. Az emberi jogok fogalma és fejlődése. 

http://www.oktato.hu/adatkeresodownload.nof?fileid=781728 (2012. április 16.)
36 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasz.
37 Kecső Gábor: Az önkormányzati bevételhez való alapjog tartalma. 5. o.
38 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya (elfogadva az Egyesült Nemzetek

Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án), I. rész, 1. cikk 1. pont. 
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(mint egyének) csoportosulása tenné lehetővé e jog legitim gyakorlását. Nem
meglepő, hogy egy jog kollektívként való elismerése negatív kontextusban je -
lenik meg az államok előtt, melyek sokkal nagyobb befolyást feltételeznek egy
csoport mint az egyének mögött. Ezért a „szuverenitás, az önrendelkezés és az
emberi jogok mai meghatározásának elemeiből új nemzetközi elvet lehetne
létrehozni: az autonómiához való jog elvét.”39

Habár a tartományi autonómiára való jog nem kapott konkrét tartalmat az al -
kotmányban, maga az alkotmány kimondja, hogy az emberi jogok értelmezése
„a demokratikus társadalmi értékek fejlesztésének javát [kell, hogy] szolgál -
ja”40. Ezért sem védhető a tartományi autonómiát korlátozni kívánók, a tarto -
mányi autonómiára való jogot elvetők álláspontja sem, mivel a mai, európai
demokratikus gondolkodás alapját éppen a különböző decentralizációs folya -
matok képezik. De mindettől függetlenül, „törvény csak akkor írhatja elő e jo -
gok megvalósításának módját, ha ezt az Alkotmány kifejezetten előirányoz za,
vagy ha egyes jogok természeténél fogva ez megvalósításukban elengedhe tet -
len, melynek során a törvény semmi esetre sem befolyásolhatja a szavatolt jo -
gok lényegét.”41 A tartományi autonómiára való jog lényege pedig, mint már
említettük, az államhatalom korlátozása a polgárok révén. Amennyiben a tör -
vény olyan rendelkezéseket ír elő, melyek szűkítik a tartomány hatásköreit,
automatikusan sérül e jog alapvető üzenete is. Ebből kifolyólag a hatásköri
törvény felülvizsgálata célszerűtlen, hiszen maga a törvény nem adhat túl sok
jogosultságot, legfeljebb túl keveset. Mindez abban az esetben védhető állás -
pont, természetesen, ha a tartományi autonómiára való jogot elfogadjuk embe -
ri jogként.42

4. Összegzés

Vajdaság polgárai a tartományi autonómiára való joguk révén korlátozhatják
az államhatalmat. Hogy ez pontosan mit jelent, az egész szerbiai alkotmány
szellemisége, és közvetve a polgárközeliség, szubszidiaritás és decentralizáció
európai mércéi határozzák meg, különösen olyan minták hiányában, mely a
Vajdasághoz hasonló, történelmi hagyományokon nyugvó, saját regionális iden -
titással rendelkező területi önkormányzatok jogállását szabályoznák.

39 Hannum Hurst: Autonomy, Sovereignty and Self-Determination. The Accommodation of Conflict-
ing Rights. University of Pennsylvania Press, 1990. Idézi: Tibori Szabó Kinga: A népek önrendel -
kezésének belső formája: egyéni szabadság vagy jog a kollektív autonómiához? 3. o. 
http://rmjk.adatbank.transindex.ro/pdf/04.TiboriSzabo.pdf (2012. április 16.)

40 Alkotmány 18. sz. 2. bek.
41 Alkotmány 18. sz. 3. bek.
42 A magyar Alkotmánybíróság 22/1993 (IV.2.) sz. határozatában különbséget tett az önkormány -

zásra való jog mint alapvető jog és az önkormányzati alapjogok mint az önkormányzáshoz
kötődő hatásköri jogosultságok között. Míg ez utóbbiak „a helyi önkormányzat mint szervtípus
közjogi helyzetét garantálják az állam közhatalmi szervezeti rendszerén belül” [Balogh Zsolt–
olló András–Kukorelli István–Sári János: Az Alkotmány magyarázata, KJK-KERSZÖV, Buda -
pest, 2003. Idézi: Kecső: i. m. 7. o.], addig „a helyi önkormányzás alapjoga a népszuverenitásból
származó olyan jogosultság, amely a helyi közhatalmat manifesztáló önkormányzás gyakor -
lására jogosítja fel az Alkotmányban megjelölt települési és területi egységek választó -
polgárait.” [Petrétei József: Magyar alkotmányjog II., Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001.
Idézi: Kecső: i. m. 5. o.]. 
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Az ún. hatásköri törvény több rendelkezése vár arra, hogy „ítéletet mondjon”
felette az alkotmánybíróság, függetlenül attól a ténytől, hogy maga a szerbiai
lakosság jelentős százaléka támogatja a különböző decentralizáció-törekvése -
ket az országban.43 Ezért az alkotmánybíróság állásfoglalása precedens érté -
kű lehet, hiszen az autonómia effajta értelmezése biztosítaná a tartomány je -
lenlegi jogállásának állandóságát: maga az alkotmány mondja ki, hogy az em -
beri és kisebbségi jogok elért szintjét tilos csökkenteni. Ilyen tolmácsolás mel -
lett elkerülhető lesz a milosevityi rezsim kezdetét fémjelző, a polgári demok -
ráciát inkább csak papíron deklaráló 1990. évi szerbiai alkotmányhoz hasonló
szabályozás a jövőben, mely valós hatáskör nélküli légüres térbe kényszerítet -
te a valamikor félszövetségi státusú tartományokat. Ehhez azonban magának
az alkotmánybíróságnak kell eldöntenie, hogy az alkotmány miként tekint a
tartományi autonóminára: mint az önkormányzatiság egy magasabb fokára,
melyre az ország átruházhat bizonyos funkciókat, de a lényeges kérdésekben
továbbra is önállóan dönt, vagy mint a tartomány lakosságának egyfajta ön -
ren delkezési jogára, hogy az őket érintő kérdésekben közvetlenül vagy a meg -
választott tartományi szerveken keresztül, közvetve részt vegyen a tartomány
tényleges irányításában. Az első nézet szerint a tartomány szerepe „ledeg -
radálódik” egy kisegítő hatalmi szintté, ami a centralizált hatalomgyakorlás
(végrehajtó hatalom) területi korlátaiból eredő nehézségek orvoslására nyújt
megoldást, a második nézet viszont a terület autonómiáját szó szerint értel -
mezi mint az ott élő közösségek különbözőségéből kialakult egységes tarto -
mány önállóságát a központi hatalomgyakorlástól függetlenül, az alkotmány
megszabta keretek között. Ezért sem meglepőek az alkotmánybíróság elnö -
kének szavai, mely szerint Vajdaság AT hatásköreinek meghatározásáról szóló
törvény alkotmányos felülvizsgálata az eddigi legkomplexebb és legnehezebb
ügy az alkotmánybíróság jelenlegi összetétele előtt.
43 A megkérdezetettek 56%-a pozitívan vélekedett általánosságban véve a decentralizációról, 20%

vegyes véleménnyel nyilatkozott, és 5% kimondottan ellene van. 
Živković Jovan: Problematizacija pristupa decentralizaciji Srbije. 
http://www.raris.org/download/regionalizacija/konferencije/Prezentacija_Mogucnost%20region
alizacije%20Srbije_Jovan%20Zivkovic.pdf (2012. április 11.)
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A társulási szabadság mint változó érték
a magyar közigazgatásban

BODNÁR NORBERT
ME-ÁJK DFDI doktorandusz

ME-ÁJK tanársegéd

Hazánk a gazdasági világválság viharában sodródva az államszervezet egé -
sze, így annak szerves részét képező önkormányzati rendszer tekintetében is
értékválasztási kényszerrel, illetve a jelenlegi, kétharmados országgyűlési tá -
mogatottságot maga mögött tudó kormányzat révén értékválasztási lehető -
ség gel került szembe. Az önkormányzati autonómia (sok tekintetben önma -
gáért való) értéke mellett immáron felerősödött a költségtakarékossági meg -
fontolásokon alapuló racionalitás értéke. Ennek megfelelően több, az önkor -
mány zati autonómiából levezethető érték ténylegesen, avagy látszólagosan
meggyengült a reformintézkedéseknek megfelelően. Témám apropóját a köte -
le ző társulások lehetőségének Alaptörvényben való expressis verbis kimon dása,
valamint annak az új önkormányzati törvényben való megjelenése adta. A tanul -
mányom célja a társulási szabadág érvényesülésének történetén, vala mint a
szak irodalomban felmerült elméleteken keresztül bemutatni, hogyan is jutottunk
el a jelen szabályozásig, illetve megválaszolni azt a kérdést, mennyiben életidegen
hazánk önkormányzati hagyományaihoz mérten, vala mint a szakma és az el -
mélet képviselőinek gondolkodásában a kötelező tár sulás intézménye.

A modern értelemben felfogott önkormányzataink története – megítélésem
sze rint – szerint három nagy időszakra bontható: a) 1870–1950 – önkormány -
zataink újjászervezésétől a tanácsrendszer kiépítéséig; b) 1950–1990 – a ta-
nács rendszer kiépítésétől a rendszerváltásig; c) az 1990-es rendszerváltástól
napjainkig1. Az említett három történelmi szakaszban az államszervezet és
annak részét képező helyhatóságok viszonya, a helyi autonómia mértéke és az
ebből eredő társulási szabadság foka is eltérően alakult.

ad a) Szövetkezett helységek időszaka (1870–1950). Magyarországon a Kiegye-
zést követően, az első törvényhatósági törvény2 1870-es, illetve az első
községi törvény3 1871-es elfogadásától, beszélhetünk modern, polgári
önkormányzati rendszer kialakulásáról. Már ezen első törvények megal -
ko tásakor is nyilvánvaló volt, hogy nem lesz képes minden község a
törvény által meghatározott kötelezettségeinek maradéktalan teljesíté -
sére, ezért a községi törvény lehetővé tette az egyes helységek számára,
hogy egymással szövetkezzenek. Igaz, hogy nagy községi rangot csak az
a helység kaphatott, amely önerőből képes volt teljesíteni kötelező fel -
adatait.4 A szövetkezési jog tehát alapvetően a kis községeket illette
meg, a többi helység maga gondoskodott feladatai ellátásáról.

1 A 2012-es reformot nem tekintem korszakváltásnak, azt a rendszerváltással megkezdett éra egy
újabb szakaszaként értelmezem.

2 1870. évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok rendezéséről.
3 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről.
4 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről 1. §.
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Amennyiben egy eredendően nagy község utóbb, helyzetének romlását
követően, úgy döntött, kis községgé kíván válni, hogy szövetkezni tudjon
más kis községekkel, kérvényt kellett benyújtania az illetékes törvény -
hatósághoz és bizonyítania kellett, hogy a tervezett lépés az adófizető
lakosság szándékaival nem ütközik, valamint, hogy kötelező feladatát
„elégséges szellemi és anyagi erő hiányában teljesíteni nem képes”. A
törvényhatóság a kérelmet döntésre a belügyminiszterhez terjesztette
fel5. A társulási (szövetkezési) jog gyakorlása tehát egy (ezen szempont -
ból) felettes szerv előzetes hozzájárulásától függött.
A községi törvény külön nevesített társulási formaként rendelkezik a
körjegyzőségekről is. A körjegyzőt a körjegyzőség székhelyén a szövet -
kezett helységek képviselő-testületeinek egyeteme választotta és a szö -
vetkezett helységek közösen fizették. A döntési szabadságuk viszont
korlátozott volt annyiban, hogy a körjegyző mellett aljegyző tartásának
lehetőségéről, a körjegyző lakóhelyének kijelöléséről, valamint a kiadá -
sok hoz való hozzájárulás arányáról szóló döntés meghozatalát a törvény
az alispán hatáskörébe utalta.6 A körjegyző megválasztásával kapcsolat -
ban tehát a helységek szabadon dönthettek, egyéb vonatkozó kérdések -
ben viszont a vármegye első tisztviselője határozott.
Az első nagy történelmi időszakunk második szakaszához 1886-ban, a
második törvényhatósági7 és a második községi törvény8 elfogadásával
érkeztünk meg. A szövetkezési lehetőségekre vonatkozó szabályok alap -
vetően nem változtak, részletszabályokkal egészült ki e tekintetben a
második községi törvény.
A körjegyző mellett immáron külön nevesített társulási formaként jele -
nik meg a körgyám és a körorvos intézménye, melyeket szintén a szö -
vetkező helységek választanak meg közösen.9 (Közszolgáltatási felada -
tok ellátására az említetteken túl több más kör is létrejött, pl. a körállat -
orvos, körbába, körpénztáros intézménye, a téma apropója okán viszont
elsődlegesen a körjegyzőség intézményére kívánok kitérni.)
A nagyközségek kisközséggé való átalakulása, tehát a más kisközségek -
kel való szövetkezés lehetősége továbbra is engedélyköteles volt, viszont
az átalakulni szándékozó helységnek az előző törvényhez képest ki kel -
lett mutatnia azt is, hogy van lehetősége más kisközséggel szövetkezni
és jegyzőjét anyagi értelemben kielégítette. Amennyiben valamely ob -
jek tív körülmény folytán nem volt lehetősége szövetkezni, a törvényha -
tóság engedélyével, akár nagyközséggel is társulhatott úgy, hogy az rang-
ját ne veszítse el.10

Rendezi továbbá a törvény a körjegyzőségből való kilépés lehetőségét is.
A törvényhatóság a kilépést és más körjegyzőséghez való csatlakozást a
törvényben megjelölt – zömében a közigazgatási munka zökkenőmentes -
ségéhez kapcsolódó – feltételek fennállása esetén engedélyezi.11

5 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről 135–136. §.
6 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről 66–68. § és 83. §.
7 1886. évi XXI. törvénycikk a törvényhatóságokról.
8 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről.
9 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről 68. § és 83. §.

10 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről 151. § és 157. §.
11 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről 160. §.
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Abban az esetben, ha az arra kényszerülő helységek egymással nem
voltak képesek megfelelő módon szövetkezni – tehát feladat-ellátási űr
keletkezett –, a törvényhatóság hivatalból állapította meg a szövetkezés
módját.12 Ez utóbbi két törvényhatósági döntés ellen a belügyminisz -
terhez lehetett fellebbezést benyújtani (kvázi kötelező körjegyzőségek
alakultak).
1945 előtt a körjegyzőségek kialakításával kapcsolatos döntések megho -
za ta la  kor messzemenőkig figyelembe vették a kor közigazgatást érintő
reformjavaslatainak ésszerű integrációs igényekkel kapcsolatos viszony-
la tait, úgy mint: a) összefüggő községek, b) 1 km-nél közelebb fekvő köz -
ségek, c) törpe községek, d) uradalmi községek, e) ipari koncentrációk.13

Összegzésképpen megállapítható, hogy az első időszak törvényei, bár
részletesen nem szólnak a társulási lehetőségekről, meghagyják a kis -
köz sé gek számára a társulási (szövetkezési) jogot fenntartásokkal. Amely
helység nem volt képes kötelező feladatait önmaga ellátni, annak tár -
sulnia kellett. Ahhoz, hogy társulni tudjon, engedélyt kellett kérnie, ha
pedig nem tudott más helységgel megállapodni, felette döntöttek a szö -
vetkezés mikéntjéről. Az alispán és a vármegye közgyűlése, valamint a
törvényhatóságok és végső soron a belügyminiszter a mai viszonyokhoz
képest erőteljes, ám racionális kontroll alatt tartotta a társulási szabad -
ságot.

ad b) Közös tanácsok időszaka (1950–1990). Második történelmi időszakunk
kiindulópontját a sztálini alkotmányunk14, illetve az első tanácstör -
vény15 elfogadása jelentette. A tanácsrendszer kialakításával az állam -
hatalom – a valódi önkormányzati típusú decentralizációt elvető – egysé -
gének elve érvényesült. A tanácsok váltak a „demokratikus centraliz -
mus” követelményei szerint felépített területi-helyi államigazgatás meg -
ha tározott szereplőivé. Felszámolták az önkormányzati jellegű igazga -
tást, totális központosításra került sor, azaz a tanácsokat pártirányítás
alá helyezték, kimondva alá-fölérendeltségük jellegét. A községi, városi
tanácsok a járási tanácsnak, a járási tanácsok a megyei tanácsnak,
végső soron mind közvetve, vagy közvetlenül a Minisztertanácsnak vol -
tak alárendelve. Ezen túl az egyes tanácsok végrehajtó bizottságai is
egymásnak alárendelve működtek (kettős alárendeltség). A közigazga -
tás és az államigazgatás szinonim fogalmak voltak, nem létezett Kor -
mánytól független önkormányzati igazgatás.
Az önkormányzati autonómia értelmezhetetlensége folytán a társulási
szabadság sem virágzott ezen időszakban. Olyannyira nem, hogy a köz -
ségi közös tanácsok szervezése nem alulról kezdeményezett társulással,
hanem felülről irányított területszervezéssel kapcsolatos kérdésként
jelent meg. Ahogyan a tanácstörvény magyarázatából is kiderül: „A
közös tanács a községi szervezeti formák egyike. A közös tanács jogál -

12 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről 161. §.
13 Kiss László: Társulások – kényszertársulások – szervezeti konzekvenciák. In: A közigazgatás

szer vezeti rendszerének korszerűsítése (szerk. Fogarasi József). UNIÓ Lap- és Könyvkiadó, Bu -
dapest, 1995. 33. o.

14 1949. évi XX. törvény A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA.
15 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról.
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lása azonos a községi (ún. önálló) tanácséval, feladatai, hatásköre és
hatósági jogköre ugyancsak megegyezik azzal.”16 Amely község nem volt
képes kötelező feladatait saját erőből ellátni, ott községi közös tanácso -
kat hoztak létre. A törvény rendelkezései szerint az ötszáz főnél keve -
sebb lakosú, több község részére rendszerint közös községi tanácsot kell
alakítani. Arról, hogy mely községekben kell közös községi tanácsot fel -
ál lítani, esetenként a terület nagyságának, a lakosság számának, a po -
litikai és gazdasági fejlettség fokának, a tervgazdálkodás érdekeinek
figyelembe vételével Minisztertanács döntött.17

A tanácsrendszer időszakának második szakaszát az 1954-ben elfoga -
dott alkotmánymódosítás18 és a második tanácstörvény19 nyitotta meg.
A téma szempontjából jelentőséggel az bír, hogy immáron a tanácsok ál -
talános irányítását a továbbiakban már nem a Minisztertanács, hanem
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (továbbiakban NET) látta el. A közös
tanácsok létrehozása kapcsán enyhített a szabályokon a törvény annyi -
ban, hogy a továbbiakban nem kötötte lakosságszámhoz, valamint nem
tette kötelezővé a társulást, azt csak mint lehetőséget említette. A köz -
ségi közös tanács létrehozásához és megszüntetéséhez a NET jóváhagyó
határozata volt szükséges.20

A harmadik tanácstörvény21 és a hozzá kapcsolódó átfogó alkotmány -
módosítás22 jelentős fordulatot hozott, hiszen elismerést nyert a taná -
csok önkormányzati jellege, ehhez kapcsolódóan a társuláshoz (közös ta -
nács létrehozásához) való jog alkotmányi szintre került. A tanácstör -
vény a tanácsokat megillető jogok közt nevesítette azt, hogy „a tanács
megállapodhat más tanáccsal abban, hogy meghatározott hatáskört kö -
zösen létrehozott szerv útján gyakorolnak, közösen vállalatot vagy intéz -
ményt hoznak létre”23. A társulási szabadság bizonyos fokig kiteljesedett
tehát, annyi korláttal, hogy a törvény továbbra is a NET hatáskörébe
utalta a közös tanácsok szervezéséről való döntést24, valamint a közös
tanácsok székhelyének áthelyezéséről való döntésre az illetékes megyei
tanácsot hatalmazta fel25.
Összességében megállapítható, hogy a tanácsrendszer kezdeti szorítása
fokozatosan enyhült, így a politikai, illetve racionalitáson alapuló társu -
lási kontrollmechanizmusokba szépen lassan beleszövődött a szabadság
még felszín alatt rejtőző értéke.

ad c) Társult önkormányzatok időszaka (1990-től napjainkig). Az 1989/90-es
rendszerváltással, a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosításokkal26 és a

16 Fonyó Gyula (szerk.): A tanácstörvény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda -
pest, 1976. 233. o.

17 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról 9. § és 11. §.
18 1954. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról.
19 1954. évi X. törvény a tanácsokról.
20 1954. évi X. törvény a tanácsokról 2. § és 4. §.
21 1971. évi I. törvény a tanácsokról.
22 1972. évi I. törvény az 1949. évi XX. törvény módosításáról.
23 1971. évi I. törvény a tanácsokról 12. § (3).
24 1971. évi I. törvény a tanácsokról 71. § (2).
25 1971. évi I. törvény a tanácsokról 15. § f).
26 A téma szempontjából legfontosabb: 1990. évi LXIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá -

nyának módosításáról.
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helyi önkormányzatokról szól törvény27 megalkotásával vette kezdetét he-
lyi önkormányzataink jelenlegi, harmadik korszaka. Ahogyan Kiss Lász ló
fogalmazott: „Ahelyett, hogy egy valóban korrekt és mindenre kiterjedő
elemző munkára került volna sor, a tanácsrendszer – döglött oroszlán -
ként – teljességgel és mindenben elmarasztaltatott.”28 A feltétlen sza ad -
ság zászlaja tehát a racionalitást nélkülöző zsigeri elutasítás ho mokjába
lett plántálva. Nagy Marianna szavaival élve: a helyi értékeket nem
sikerült helyiértéken kezelni. „Az önkormányzatiság önmagáért való
érték lett, és ez okozza a legnagyobb kárt az önkormányzatiságnak és a
teljes államszervezeti berendezkedésnek.”29

A törvény kimondottan kettős pilléren: hazánk fent említett haladó önkor -
mány zati hagyományain, valamint az Európai Önkormányzati Karta30 alap -
elvein nyugszik. A Charta 10. cikke foglalkozik a helyi önkormányzatok egye -
sülési jogával. Megfogalmazása szerint: „A helyi önkormányzatok jogosultak
arra, hogy hatáskörük gyakorlása körében közös érdekeltségű feladatok meg -
oldása érdekében együttműködjenek, és törvényi keretek között más helyi
önkormányzatokkal társulást hozzanak létre.” A Charta tehát alapvetően po -
zitív tartalmú jogként nevesíti a társuláshoz való jogot, de jure nem mondja ki
a kötelező társulások tilalmát, viszont kiemeli, hogy nem feltétel nélküli jogról
van szó, az említett szabadság csakis törvényi keretek közt értelmezhető.
A rendszerváltás következtében a tanácsrendszer béklyóitól szabaduló jogal -
kotó a helyi önkormányzatok számára szinte feltétlen szabadságot biztosított.
Teljesítőképességtől függetlenül lehetővé tette minden település számára a
hely önkormányzás jogának gyakorlását, széles körű autonómiát biztosítva
számukra a társulások létrehozása kapcsán is. Az Alkotmány 44/A. § (1) h)
pontja szerint a helyi önkormányzat „szabadon társulhat más helyi képviselő-
testülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhat
létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával,
és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.” Az önkormányzati tör -
vény 1. § (5) c) pontja gyakorlatilag egy az egyben megismételte az Alkotmány
fenti szövegét a törvényi keretekre való utalással31. (Találunk viszont az Ötv.
fővárosra vonatkozó fejezetében mind az Országgyűlés, mind a Kormány szá -
mára konkrét lehetőséget arra, hogy a fővárosi közgyűlés számára felhatal -
mazást adjanak valamely államigazgatási ügyfajta tekintetében a kerületek
számára kötelező társulás létrehozására.32 (Ezzel kapcsolatban érdemes meg -
említeni egy nézetet, ami szerint ha a kérdéses feladat, amelyre a kötelező
társulás létrehozandó, az önkormányzati igazgatási szervre ruházott állami

27 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról.
28 Kiss: i. m. 34. o.
29 Nagy Marianna: Helyi értékek avagy „helyiértékek” a magyar közigazgatásban. In: A közigazga -

tási szervezetrendszer átalakítási kísérletei (szerk. Csefkó Ferenc). A „Jövő Közigazgatásáért”
Alapítvány, Pécs, 2009. 42. o. és 48. o.

30 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én,
Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről.

31 A törvény keretei közé szorítás azért nem minősül különös jellegű szűkítésnek, mert az Alkot -
mánybíróság értelmezése szerint valamennyi önkormányzati alapjog törvény keretei közt ér -
telmezhető.

32 1990. évi LXV. törvény 67. § (3).

100



(államigazgatási) feladat, akkor alkotmányossági aggály nem merülhet fel,
hiszen az önkormányzáshoz való jog sértetlen marad.33)
A kötelező önkormányzati társulások bevezetésének alkotmányos lehetősége
kapcsán két különálló nézet bontakozott ki. Az egyik szerint az alkotmány
kizárja a helyi önkormányzatok kötelező társulásának elrendelését, ugyanis
az alapvető beavatkozást jelentene az önkormányzati szervezetalakítási, dön -
tési autonómiába, ha pedig a költségvetés nem biztosítja a kötelező társulás
létrehozásához és működtetéséhez szükséges forrásokat, akkor korlátozza az
érintett önkormányzatok gazdasági önállóságát is.34

A másik nézet szerint a szabad társulás nem a kötelező társulás egyes ese -
teinek törvényi bevezetését tiltja, mivel a szabad jelző itt arra vonatkozik,
hogy az önkormányzatoknak jogukban áll társulni, viszont nem kizárt, hogy
bizonyos esetekben a társulás kötelező legyen. Az önkormányzati alapjogok –
így a társulási szabadság is – olyan mértékben korlátozhatóak, amíg nem
ered ményezik annak kiüresítését. A kötelező társulás, amennyiben nem ki -
zárólagos jellegű, hanem csak meghatározott kérdésekre vonatkozik, nem je -
lenti a társulási szabadság kiüresítését. Ha a korlátozás Alkotmánnyal össze -
egyeztethető célok érdekében, arányosan és indokoltan történik, nincsenek
alkotmányos aggályok. (Hozzátehetjük mindehhez az ún. „indirekt kényszer”
jelenségét is, ugyanis a kötelező közszolgáltatási feladataikat önállóan ellátni
képtelen önkormányzatok számára a döntési szabadság nem abban jelenik
meg, hogy kívánnak-e társulásra lépni, hanem legfeljebb abban, hogy kivel.
Ilyen esetekben tehát különösebb jogszabályi korlátok nélkül is megkérdő -
jelezhető az önkéntesség és a szabad elhatározás elve.)35

Azon álláspont sem vethető el, ami a az önkormányzatokkal szembeni beavat ko -
zás, a korlátozás alkotmányos megalapozottságát éppen az önkormányza tok mű -
ködőképességének fenntartásával indokolja. „A működőképesség ugyan is feltéte -
le az önkormányzásnak, e nélkül az önkormányzás már se nem „ön”, se nem
„kormányzás”.36 Indokolt lehet tehát, adott esetben éppen a községössze vonások
alternatívájaként, az önállóság értékét védve a kötelező társulások bevezetése.
Az Ötv. a 39–44. §-aiban négy ún. társulási formát nevesített azzal, hogy a tár -
sulásnak az említetteken kívül más formái is lehetnek. A törvényi felsorolás
tehát nem taxatív. Az egyes társulási formák szabályanyaga meglehetősen
diszpozitív, még a legrészletesebben szabályozott körjegyzőség normái közt is
csak annyi kógens szabályt találunk, ami az ügyfelek érdekeinek biztosításá -
hoz, a hatósági eljárások zökkenőmentes lefolytatásához szükségesek, tehát
racionálisan indokoltak. Az 1000 fő alatti települések esetében is – ahol
messzemenőkig indokolt lenne – csak ajánlja a körjegyzőséghez való csatla -
kozást. Ezzel ellentétben egyes nézetek szerint a körjegyzőség viszont már
önmagában kötelező társulás, hiszen, ha nem tud megfelelő képesítésű jegyzőt
alkalmazni az önkormányzat, akkor nincs joga önálló hivatal működtetésé-

33 Pfeil Edit: Gondolatok a településközi kapcsolatok ösztönözhetőségéről. In: Magyar Közigazga -
tás, 1994/2. sz. 118. o.

34 Lásd: Fürcht Pál: Kistérségi koncepció. In: Magyar Közigazgatás 2003/3. sz. 133–135. o.
35 Petrétei József–Tilk Péter: Az önkormányzati társulások és a kistérségek néhány alkotmányjogi

kérdése. In: Magyar Közigazgatás 2005/3. sz. 139–140. o.
36 Tilk Péter: Észrevételek az önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséről szóló vitaanyagra adott

válaszokról. In: Magyar Közigazgatás 2003/2. sz. 88. o.
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 re.37 Hatásosabb érv viszont a körjegyzőségek kötelező társulás jellege mellett 
az, hogy a közös tanácsok szellemét maga az Ötv. mentette át azzal, hogy
rendelkezése szerint a közös tanács székhelyének képviselő-testülete nem ta -
gadhatja meg, hogy a település körjegyzőség székhelye legyen. Megállapodás
hiányában kezdetben a köztársasági megbízott volt jogosult a körjegyzőséghez
tartozó településeket kijelölni.38

Négy évvel az Ötv. hatálybalépése után a feltétlen szabadság ellenére kimu -
tatható volt a társulási készség meglehetősen alacsony szintje. Ennek követ -
keztében a szakirodalomban felvetődtek gyakorlati racionalitáson alapuló gon-
dolatok a települések ösztönzésével, a kötelező társulásokkal kapcsolatban.
A települések társulási kedve ezek szerint többféle módon fokozható: a) anyagi
ösztönzőkkel, b) a társulások részletesebb jogi szabályozásával, illetve ha ezek
egyike sem hatásos, akkor c) kényszertársulásokkal, melyek jogi természetü -
ket tekintve kényszerintézkedések, amit – a nyugati demokráciák gyakorlatát
tekintve – az önkormányzatok felügyeleti szerve foganatosít.39

A kötelező társulásokkal kapcsolatos javaslatként merült fel az, hogy abban a
helyzetben, amikor például egy feladat ellátása azért reked meg, mert egy
olyan önkormányzat zárkózik el konokul a megállapodás megkötésétől, aki -
nek részvétele nélkülözhetetlen, akkor az érintett képviselő-testületek több
mint felének kezdeményezésére az illetékes megyei önkormányzat kötelező
társulás létrehozását kezdeményezheti. Szintén a megyei önkormányzat len -
ne döntésre jogosult, ha egy kötelező feladat meghaladja az önkormányzat te -
herbíró képességét és ő mégis oktalanul ragaszkodik a gyenge szakmai szín -
vonalú, de önálló intézményhez. A mérce ilyenkor a szakmai szabályokkal való
összevetés lenne.40

Az Ötv. 1997-es módosítása41 lehetővé teszi a törvényhozás számára, hogy a
társulási megállapodás egyes feltételeit meghatározza. Az 1997-es társulási
törvény42 élt is az Ötv. nyújtotta lehetőséggel és a társulásoknak négy egyre
erőteljesebb kapcsolaton alapuló típusát határozta meg (a társulási megálla -
po dás kötelező tartalmi elemeinek részletezésével), jogalkotói szándék szerint
a társulási kedv fokozása érdekében. A társulási törvény a 2. §-ában részle -
tezte a társulások egységes alapelveit a következők szerint: társulási szabad -
ság elve, egyenjogúság elve, kölcsönös előnyök elve és a közös teherviselés elve.
2004-ben kerültek intézményesítésre hazánkban a többcélú kistérségi társu -
lások43, melyek – a legrészletesebben szabályozott társulási típusként – integ -
rált feladatellátásra jöttek létre. A többcélú kistérségi társulások, bár létre -
jöttüket, működésüket, szervezetüket tekintve is meglehetősen részletesen
szabályozottak, a társulási szabadság elvének sérelme nélkül jöttek létre,
hiszen – eltekintve a költségvetési anyagi eszközök kényszerítő erejétől – az
önkormányzatok önálló, szabad elhatározásán nyugszik a csatlakozás, a ki -
válás és a társulásban felvállalt jellemzően közszolgáltatási feladatok köre.
37 Árvai Tibor: Települési önkormányzatok együttműködése, társulásos kapcsolatai, különös tekin -

tet tel a kistérségekre. In: Magyar Közigazgatás 2000/7. sz. 426. o.
38 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 104–105. §.
39 Pfeil: i. m. 118. o.
40 Szabó Lajos: Az önkormányzatok társulásai. In: Magyar Közigazgatás 1994/3. sz. 152–153. o.
41 1997. évi CXXXIV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítá -

sáról.
42 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről.
43 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról.
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Helyi önkormányzataink 22 éve alatt talán a többcélú kistérségi társulások -
nál volt felfedezhető a legkomolyabb szándék a kötelező társulások kialakí -
tására. Ennek előnyeként vetették fel, hogy a) így biztosítható az országos
lefedettség, b) stabil, kiszámítható feladatellátás valósítható meg, c) törvény
közvetlenül is megállapíthat feladat- és hatáskört rá, d) a közös feladatellátás
normatív módon finanszírozható, e) nincs szükség párhuzamos területfejlesz -
tési szervezetrendszerre.44 Az előnyök ismeretében a Kormány a kötelező tár -
sulást preferálta törvényjavaslatában, ám az nem nyerte el az Országgyűlés
támogatását.
A 2011-es év jelentős fordulatot hozott az önkormányzatok életében. Az Alap -
törvény elfogadásával és hatálybalépésével45, valamint az új önkormányzati
törvény46 (a továbbiakban új Ötv.) elfogadásával a rendszerváltás óta feltétlen
autonómia értéke mellé, a mérleg másik serpenyőjébe minden eddiginél na -
gyobb súllyal kerültek be a racionalitás és a költségtakarékosság értékei. En -
nek következtében átalakul az önkormányzati feladatok és hatáskörök rend -
szere, az egyes önkormányzati szervek státusa, visszaszorul az önkormány -
zatok gazdálkodási autonómiája, a törvényességi ellenőrzést erőteljes törvé -
nyességi felügyelet váltja fel és nem mellesleg némileg átértékelődik a társu -
lási szabadság elve is.
Az Alaptörvény helyi önkormányzatokról szóló fejezetének 32. cikke bár meg -
ismétli a korábbi Alkotmány társulási szabadsággal kapcsolatos passzusát, a
34. cikk (2) bekezdés szerint viszont „törvény elrendelheti a helyi önkor -
mányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását”. A törvényalkotó
tehát alkotmányos felhatalmazást kapott kötelező társulások létrehozására,
vagyis törvényben meghatározott paraméterekkel rendelkező önkormányzat –
törvényben meghatározott feladat ellátása céljából – köteles lehet társulásra
lépni, adott esetben akarata ellenére is.
Az új Ötv. 2013. január 1-jén hatályon kívül helyezi a társulási törvényt és a
többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt. A kódex jellegű szabályozási
koncepción alapuló törvény egységesen alkalmazandó sémát alkotott a társu -
lásokra, amely szabályozását tekintve véleményem szerint valahol félúton
található meg a Ttv. ’’egycélú’’ közös döntéshozó szervvel létrehozott társulási
típusa és a többcélú kistérségi társulások közt. Az új Ötv. immáron csak közös
döntéshozó szervvel és jogi személyiséggel rendelkező társulásokat ismer, a
döntések elfogadása kapcsán pedig minősített többséget igénylő kérdésben,
tíznél több tagú társulás esetén pedig minden esetben a többcélú kistérségi
tár sulásoknál megismert népességszűrőt rendeli alkalmazni. (Megjegyzendő,
hogy a jogalkotó a jogi személyiség általánossá tételével visszatért az 1997
előtti helyzethez, amikor is pont az egyszerűsítés érdekében tették lehetővé
több olyan típus létrehozását is, melyben a társulás nem bír jogi személyi -
séggel.) Az új szabályozás tehát mondhatni leegyszerűsíti, de mindenképpen
leszűkíti a társulási döntés előtt álló önkormányzatok helyzetét, akik 2013-
ban kötelesek lesznek felülvizsgálni minden meglévő egy- és többcélú társulá-

44 Bekényi József–Barabás Zoltán–Deák László–Pintérné Víg Ilona–Vass György: A települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásának szabályozása, módszertani értelmezések. In:
Kistérségek kézikönyve (szerk. Németh Jenő). Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004.
27. o.

45 Az Alaptörvényt 2011. április 25-én fogadták el és 2012. január 1-én lépett hatályba.
46 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.
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sukat és amennyiben fenntartásukat indokoltnak tartják, új törvényi alapok -
ra helyezni azokat.
Mégsem ezen szabályok jelentik a legkomolyabb szembeszegülést a társulási
szabadság elvével, hanem az új Ötv. társulási fejezetén kívül, a jegyző és al -
jegyző fejezetben elhelyezett közös önkormányzati hivatal intézménye47. Nem
szükséges köntörfalazni, az új Ötv. megalkotásakor a jogalkotó – élve az al -
kotmányos felhatalmazással – kötelező társulást, pontosabban kötelező kör -
jegyzőséget hozott létre. A kétezer fős, vagy az alatti lakosságszámmal rendel -
kező települések számára ugyanis immáron teljesítőképességtől függetlenül
kö telező közös önkormányzati hivatalt létrehozni, ahhoz csatlakozni mind -
addig, amíg a települések összlakossága el nem éri a kétezer főt, vagy a tele -
pülések száma a hetet. Másik oldalról a városok és a kétezer főt meghaladó
lakosságszámmal rendelkező települések nem utasíthatják vissza a velük
közvetlenül határos települések csatlakozási szándékát, kötelesek velük együtt -
működve közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Abban az esetben pedig, ha
az önkormányzati választások napjától számított 60 napon belül nem sikerül
a törvényben erre kötelezetteknek megállapodnia közös önkormányzati hiva -
tal létrehozásáról, akkor az illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal vezetője
fogja egyoldalúan kijelölni a kötelező társuláshoz tartozó településeket. Hat -
ványozottan jelenik meg a kis települések kiszolgáltatottsága a közös önkor -
mányzati hivatalt vezető jegyző kinevezése esetében, hiszen a törvény a részes
önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos szavazati jogot ad,
korlátlan felhatalmazást adva azon polgármestereknek, akik hátuk mögött
tudják az összlakosság 51%-át. Az új Ötv. ezen szabályai a társulási szabadság
visszaszorítása mellett tehát a társulások – ma még létező – egyenjogúsággal
kapcsolatos elvének sérelmével is járhatnak. Jól látható, hogy ez a szabályo -
zás az utóbbi 20 év tükrében tűnik radikálisnak, hiszen a polgári korszak kö -
telező körjegyzőségeivel, a tanácsrendszer közös tanácsaival kapcsolatosan is -
mertetett passzusokkal, sőt a rendszerváltás utáni kvázi kötelező körjegyzősé -
gekkel való hasonlóság megkérdőjelezhetetlen.
Kötelező körjegyzőségek létrehozására vonatkozó elképzeléssel korábban már ta -
lálkozhattunk a szakirodalomban. Árvai Tibor az 1000 fő alatti települések ese -
tében a Belügyminiszter hatáskörében tudja elképzelni a kötelező körjegy ző ség
létrehozását mégpedig úgy, hogy a miniszter indokolt döntését a törvé nyességi
ellenőrzést ellátó szerv vezetőjének kezdeményezésére részletes elő ze tes szakmai
megalapozás után hozná meg a közlekedési feltételek, a tele pülésközi kapcsola -
tok, az identitásérzet, illetve a történelmi hagyományok figyelembe vételével.48

Kiss László, Petrétei József, Tilk Péter, Árvai Tibor és Tábit Renáta szakiro -
dalomban megjelent véleménye szerint kötelező társulást bevezető jogszabályi
rendelkezésnek az alábbi garanciális keretek közt szabad napvilágot látnia:
a) csak törvényben lehet társulásra kötelezést előírni, törvény hatalmazza fel

azt a szervet, amely kijelöli a kötelező társulásban részes önkormányzatok
körét;

b) törvényben kell meghatározni a kötelező társulás alapvető szervezeti és
mű kö dési rendjét, teret engedve az érintettek szervezetalakítási szabadsá -
gá nak;

47 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §.
48 Árvai: i. m. 427. o.
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c) csak kötelező önkormányzati feladat ellátására lehet létrehozni;
d) garanciális szabályokat kell alkotni a finanszírozásával kapcsolatban;
e) előzetesen meg kell hallgatni az érintett és érdekelt önkormányzatok véle -

ményét (a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos koncepciója kapcsán
ez utóbbi erős hiányosságként merül fel);

f) a szubszidiaritás elvét érvényesítve kísérletet kell tenni az önkéntes társu -
lási forma alkalmazására;

g) időközönként felül kell vizsgálni fenntartásának indokoltságát.49

Mindezen gondolatok összegzéseképpen azt állapíthatjuk meg, hogy – divatos
kifejezéssel élve – „nem ördögtől való” tehát a kötelező társulások gondolata.
Így vagy úgy, erőteljesebben, vagy háttérbe húzódva, végigkísérte az elmúlt
lassan 150 esztendejét az önkormányzatiságnak. Nagyfokú egyetértés mutat -
ko zik a szakirodalomban arra vonatkozólag, hogy a kötelező társulások alkot -
mányosan igazolhatók és a gyakorlatban szükségszerűek lehetnek a fent em -
lített garanciális szempontok figyelembevételével.

49 Kiss: i. m. 35. o.; Petrétei–Tilk: i. m. 132–133. o., Árvai: i. m. 427. o., valamint Tábit Renáta: A
he lyi önkormányzatok együttműködése, társulásai. In: A helyi önkormányzatok (szerk. Fogarasi
József). HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010. 412. o.
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„Jogszerű közigazgatás,
eredményes közigazgatás,
erős végrehajtó hatalom”

– Bibó István tézisei
a sikeres közigazgatási modellről

LÁSZLÓ GYŐZŐ
hivatalvezető, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr

1. A közigazgatás szerepe az állam életében – elméleti alapvetés

Bibó István „Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehaj -
tó hatalom” című tanulmányában1 a közigazgatást, mint funkcionális szerve -
zeti rendszert vizsgálja. E munkáját szeretném írásomban elemezni, bemu -
tatni annak tartalmi összefüggéseit, valamint párhuzamot vonni a bibói té -
zisek és a jelenkor uralkodó tendenciái között. A közigazgatás, mint az állami
működés egyik elsődleges területének vizsgálata számos érdekes lehetőséget
rejt magában, de egyben kihívást jelentő feladat is. Általánosságban elmond -
hatjuk, hogy egy adott állam működésében a közigazgatás jelenléte, működé -
sé nek sikeres vagy éppen diszfunkcionális jellege meghatározó jelleggel bír. A
közigazgatás nem más, mint az államhatalom és az állam polgárainak primer
érintkezési felülete, a végrehajtó hatalmi ág napi szintű megjelenése, éppen
ezért kiemelten fontos annak szakszerű és zavarmentes működése. Természe -
tesen az adott állam közigazgatási szervezete nem értelmezhető a társadalmi
rendszerből történő kiragadással és plasztikus szemléltetéssel; működésének
bemutatásánál ismerni kell annak történelmi hátterét, kialakulásának fejlő -
dés   történetét, az egyéb hatalmi ágakhoz kötődő formai és tartalmi viszony -
rendszerét, a vizsgált állam politikai és társadalmi berendezkedését. A fenti -
ek ből jól látható, hogy e kérdéskör vizsgálata minden korszakban létjogosult -
sággal bírhat, és különös jelentőséggel bír napjainkban is. Bibó tanulmánya
elsősorban a tökéletes, vagy ahhoz legalábbis közelítő közigazgatási modell
leg fontosabb kritériumait vázolta fel, és a közigazgatás szerepét egy modern
állam életében. Különösen izgalmas írásának vizsgálata annak fényében, hogy
az abban leírtak a mű születésének időpontjában haladó gondolatmenetnek
számítottak, és a jelenkor számára is érvényes üzenetet hordoznak.

2. A tanulmány születésének körülményei – történeti háttér

Bibó e tanulmányát 1944-ben publikálta, egyfajta állásfoglalásként egy már
megkezdett vitához. Közvetlen előzményként Magyary Zoltán2 nagy, összefog -
laló munkájának 1942-es megjelenését tekinthetjük „Magyar közigazgatás”
1 In: Társadalomtudomány, 1944., XXIV. Évf. 1–3. szám 36–56. o.
2 Magyary Zoltán (1888–1945) jogász, egyetemi tanár.
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címmel. Magyary e művében mutatta be a magyar közigazgatás megreformá -
lására vonatkozó elképzeléseit az általa már az Egyesült Államokban megis -
mert „tudományos üzemvezetés” elmélete mentén, melyben elsődleges szem -
pont ként a közigazgatás eredményes és gazdaságos működését jelölte meg,
akár a szétválasztott hatalmi ágak közül a hangsúlyok eltolásával a végre -
hajtó hatalom irányába. Bár a 19. századi jogállami vívmányok létét és jelen -
tőségét nem tagadta művében, egyértelműen arra az álláspontra helyezke -
dett, hogy a modern, 20. századi posztindusztriális államban a törvényhozó
hatalmi ágnak a végrehajtó hatalom rovására kell engednie jogosítványaiból.
Magyary megközelítését – mely korában széles körű népszerűségnek örven -
dett – támadta meg Szontagh Vilmos3, aki nem értett egyet azzal, hogy a jog -
szerűség, a jogállamiság bármilyen vélt vagy valós eredményesség oltárán fel -
áldozható lenne. Szontagh hiányolta továbbá a közigazgatás nem jogtudomá -
nyi típusú megközelítését, valamint a közigazgatási jogdogmatika mellőzését
is. A témában két-két cikk jelent meg a Magyar Jogi Szemle hasábjain 1943
nyarától 1944 februárjáig bezárólag4 érdemi konklúzió nélkül. Bibó István ezen
a ponton csatlakozott a vitába, és fejtette ki saját, szintetizált álláspontját a
kérdéskörben. Munkájának értékét növeli, hogy nem csupán egyes aspektu -
sokra fókuszál, hanem a két fontos kritériumot (jogszerűség-eredményesség)
egymással szerves egységben értelmezi és mutatja be. E organikus egység sze -
repét ezek után államelméleti szempontból is pozícionálja, elhelyezve azt a ha -
talmi ágak klasszikus felosztásának erőterében. A közigazgatási szervezet -
rendszert érintő klasszikus jogelméleti viták – melyek a II. világháború ese -
ményei miatt akkoriban is csak a szűkebb szakma érdeklődését váltották ki –
a későbbiekben háttérbe szorultak, a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyát,
és ezen belül a közigazgatás kérdéskörét más szempontrendszer alapján értel -
mezték.

3. A közigazgatás jogszerűsége

A tanulmány I. fejezetében Bibó a jogszerűség, mint a közigazgatással szem -
ben támasztott alapvető minőségi követelmény történeti kialakulását mutatja
be. Rámutat arra, hogy a jogszerűségnek alárendelt – és ezáltal a jogállami lét
egyik immanens kritériumát megvalósító –  mindennapi működés igénye nem
a sok tekintetben reformer 19. század vívmánya, hanem folyamatos történel -
mi fejlődés eredménye, mely napjainkban is tart. E folyamat kezdeteként
Szent Ágoston5 munkásságát jelöli meg, aki elvi éllel foglalt állást a hatalom -
gyakorlás igazságos, nem csak az uralkodó kénye-kedve szerinti, de „Isten or -
szágának” is megfelelő gyakorlása mellett.6 A középkori gondolkodók sorában
Aquinói Szent Tamás7 azt vallotta, hogy a földi törvény méltóságát az adja,
3 Szontagh Vilmos (1885–1962) jogász, egyetemi tanár.
4 Szontagh Vilmos: Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Magyar Jogi Szemle. 1943. július; Ma -
gyary Zoltán: Válasz a „Magyar közigazgatás” bírálóinak. Magyar Jogi Szemle. 1943. szeptem -
ber; Szontagh Vilmos: Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban. Magyar Jogi Szemle.
1944. február; Magyary Zoltán: Zárszó a „Magyar közigazgatás” vitájához. Magyar Jogi Szemle.
1944. február.

5 Szent Ágoton, Aurelius Augustinus (354–430) filozófus, hippói püspök.
6 L.: Szent Ágoston: Civitate Dei (V. század).
7 Aquinoi Szent Tamás, Tomasso d’Aquino (1224/25- 1274) teológus, filozófus, szerzetes.
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hogy az nem más, mint az isteni törvények konkrét megvalósítása.8 E folya -
mat vezetett odáig, hogy az egyház a világi hatalmak felé valamiféle morális,
felsőbbrendű követelményrendszerbe került, amelynek be nem tartása súlyos
és kézzelfogható következményekkel járhatott. E gondolatmenet szükségsze -
rűen elvezetett ahhoz a meglátáshoz, hogy létezhetnek olyan világi fórumok
is, melyek alkalmasak lehetnek a hatalomgyakorlás helyességének tárgyila -
gos megítélésére. Hobbes9 azonban – világos logikával – mutatott rá arra, hogy
amennyiben ez a fórum létezne, saját ételmét semmisítené meg, hiszen saját
maga válna szuverénné, megfellebbezhetetlenné.10 Ezek után a hatalom ön -
maga által történő korlátozása a belső hatalommegosztás felé mozdult el, és
Kálvin11 tanításai nyomán Locke12 lépett fel először a törvények uralmának
gondolatával, valamint elválasztotta az állami főhatalom különböző irányza -
tait is egymástól.13 Locke volt továbbá, aki kidolgozta az alkotmányos mo -
narchia, valamint a „társadalmi szerződés” tartalmi elemeit. A korban a jog -
államiság eszméjét erősítette Montesquieu14 is, aki szintén a törvényeknek
való alárendeltség, és az államhatalmi ágak markáns szétválasztása mellett
foglalt állást.15

Mindezek a folyamatok voltak azok, melynek nyomán kialakult, és a 19. szá -
zadra a maga klasszikus formájában is kikristályosodott a jogállamiság definí -
ciója, valamint annak tartalmi elemei. Azonban e fejlődés nem volt egyér -
telmű. Európában – Közép- és Kelet-Európában pedig még inkább – a hatalmi
ágak szétválasztásának elvét úgy értelmezték, hogy a végrehajtó hatalmi ágat
mereven és hermetikusan el kell választani mind a törvényhozó, mind a végre -
hajtó hatalmi ágtól. Ez az elferdített értelmezés lényegében a végrehajtó ha -
talmi ág kontrolljának teljes hiányát – és ezáltal az egész koncepció érte -
lemvesztését – eredményezte volna. Bibó kifejti, hogy a hatalmi ágak meg -
osztásának lényege nem azok tevékenységének egymástól való mesterséges
elkülönítése, hanem azok organikus, egymásra ható és egymást kontrolláló –
adott esetben egymást jó értelemben „gyengítő” – hatásának elősegítése. Nagy
hangsúlyt fektetett továbbá arra a fejlődési folyamatra, mely a jogfelfogás
azon sajátosságát, hogy a közigazgatási jogvédelmet csupán a közvetlenül ér -
vényesíthető, alanyi jogosultságok körében értelmezi, elmozduljon annak egy
elvontabb, általánosabb, a közösség egészét érintő ügyként történő felfogás
irá nyába. Leszögezi, hogy a nagyobb jogszerűség felé való haladás folyamatos,
és a jövőben is folyamatosnak kell lennie, mivel a hatalomgyakorlás dinami -
kusan változó rendszerében a törvényesség és jogszerűség biztosítására az
adott kornak mindig különböző technikákat kell kidolgoznia. Bibó tanulmá -
nyában kategorikusan állást foglalt a közigazgatás jogszerűségének elenged -
he   tetlen követelménye mellett, anélkül az nem tudja betölteni és ellátni alap -

8 L.: Aquinoi Szent Tamás: Summa Theologiae (1265–1274).
9 Thomas Hobbes (1588–1679) filozófus.

10 L.: Thomas Hobbes: Leviathan (1651).
11 Kálvin János, Calvin Johannes (1509–1564) lelkész, tanár, a kálvinizmus megalapítója.
12 John Locke (1632–1704) filozófus.
13 L.: John Locke: Two Treatises of Civil Government (1689).
14 Charles de Secondat Montesquieu (1689–1755) filozófus, a felvilágosodás korai képviselője.
15 L.: Charles de Secondat Montesquieu: Esprit des Lois (1748).
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vető feladatait. A jogszerűség követelményét azonban nem önmagában való -
ként, hanem egy magasabb kategória alkotórészeként, a szolgálatszerűség ke -
re tein belül határozta meg.

4. A közigazgatás eredményessége

A közigazgatás működésének minősége annak eredményességével is jól mér -
hető. Azt, hogy egy adott államban a közigazgatási apparátussal milyen célo -
kat lehet megvalósítani, azt a társadalom mindenkori szervezettsége és felté -
telrendszere szabja meg, az eredményesség tehát csak ezekkel összefüggésben
értelmezhető. Mégis, mit érthetünk eredményesség alatt? Bibó két megközelí -
tést is ad a kiinduláshoz: egyfelől értékelhető a közigazgatás eredményes mű -
ködése a fennálló szabályok rutinszerű, ismétlődő betartásán és betartatásán
(rend fenntartása), másfelől egy konkrétan kitűzött cél, változás eléréseként
(eredmény megvalósítása) is. Már itt megjegyzi: a rend fenntartása feltételezi
a jogszerűség meglétét is. A közigazgatás feladatait tehát ebben a kettős fel -
osztásban értelmezhetjük. Ennél is fontosabb jelentőséget tulajdonított a köz -
igazgatás szerepbeli felfogásának, amely meghatározta annak karakterét is.

Bibó két nagy felfogást állít szembe egymással, mégpedig a közigazgatás ural -
mi jellegű, valamint ennek ellenpólusaként annak szolgálatszerű felfogását.
Az uralmi szemléletű közigazgatás lényege abban ragadható meg, hogy a
végrehajtó hatalmi ág a fennálló hatalom demonstratív, azt kiszolgáló és an -
nak céljait megvalósító szervezeti rendszer, melynek fontos szerepe van az
adott hatalmi berendezkedés presztízsének fenntartásában is. Ezzel szemben
a szolgálatszerű felfogás lényege az, hogy az állami igazgatást tárgyi célok
szolgálatának fogja fel, mely érinti a társadalom egészét, végső célja pedig a
közjó megvalósítása. Ennek az értelmezésnek a jogszerűség fontos elemét ké -
pezi, tehát annak hiánya kizárja az eredményesen működő közigazgatási rend-
szer létét. Bibó azonban e modern felfogás kialakulását nem szűkíti le a 20.
századra; annak fejlődése szintén folyamatos volt, melyet a középkori hi vatali
apparátus megjelenésétől, majd a merkantilizmus és felvilágosult ab szo lutiz -
mus kiteljesedésétől eredezteti. Ezzel lényegében párhuzamosan mu tat ja be a
közigazgatás hatásmechanizmusának fejlődéstörténetét is.

A közigazgatás eredményessége vizsgálható olyan szempontból is, hogy az
minden szintjén azonos hatásfokkal, az eredeti jogalkotói vagy politikai aka -
ratnak megfelelően megy-e végbe. Egy középkori, hűbéries szerkezetben a
köz ponti döntések kisebb-nagyobb korrekción, adott esetben torzuláson men -
tek keresztül, mire a központi akarat a helyi szinteken is megvalósult.  Ez azt
eredményezte, hogy a kisebb egységek belső rendje döntötte el, milyen módon
érvényesült (ha egyáltalán érvényesült) az adott norma. Ez természetesen par-
tikularitást, és a közigazgatási szervezetrendszer egészének nagyfokú hatás -
fok vesztését eredményezte. Ez a helyzet változott meg a modern, tömegter -
melésen és tömegfogyasztáson alapuló ipari társadalmak kialakulásával. A
kis, helyi közösségek atomizálódtak, a központi igazgatás – és ezáltal a szer -
vezetrendszer egységesülése – sokkal nagyobb szerepet kapott. Ez az integ -
rációs folyamat vezetett el odáig, hogy a nagy szervezeti egységek – ahol a régi,
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kisebb közösségekre jellemző kohéziós tényezők nem léteztek többé – orientáló
és összefogó normájává válhatott a közigazgatási intézkedések rendszere. Mind ez
azonban azt is jelentette, hogyha mégis diszfunkcionális jelek mutatkoztak a
szervezeten belül, az sohasem lokális, hanem a rendszer egészét átható prob -
léma jelenlétére utalt. Jól láthatjuk, hogy ezek a folyamatok megnövelték a
közigazgatás hatóképességét, kiterjesztették társadalmi-gazdasági hatáskö -
ré nek horizontját. Az ilyen expanziószerű növekedés természetesen a felelős -
ség kérdését is elmélyítette, melyben a jogszerű működés követelménye még
hangsúlyosabban jelentkezett.

Bibó a fentieken túlmenően megvizsgálta a közigazgatás eredményes és gaz -
daságos működésének kérdését az állami szerepvállalás eltérő alakulásával
kapcsolatban is. Bemutatta, hogy bár az állam beavatkozása a gazdasági fo -
lya matokba – és ezzel társadalomformáló hatása is – a 19. század laissez fair16

szellemiségétől a 20. században egyre inkább az etatizmus17 irányába tolódott
el, a jogállamiság eszméje ezekhez a tendenciákhoz szervesen nem kapcsol -
ható; éppen ellenkezőleg, egy aktív, beavatkozó államnál pontosan a jogsze -
rűség jelenti a megfelelő garanciális elemet. Állást foglalt abban a kérdésben
is, hogy a jogvédelem szintjeit nem lehet csupán alanyi és közösségi jogvéde -
lem szintjén értelmezni, azoknak egymással szinergikus viszonyban kell áll -
niuk. Ebben a megközelítésben Bibó megfogalmazta tételét, mely szerint jog -
sze rűség és eredményesség csupán a szolgálatszerűségnek és tárgyi céloknak
való alárendeltség különböző megjelenési formái. A modern posztindusztriális
államra – és annak közigazgatására – legnagyobb veszélyként az uralmi szem -
lélet térhódítását értékelte, valamint kategorikusan megfogalmazta állás -
pont ját, mely szerint az egyébként fontos eredményesség oltárán sem áldozha -
tó fel a jogszerűség semmilyen körülmények között. Ez szükségszerűen bi -
zonytalanságot és a jogbiztonság gyengítését eredményezné, és ebből faka -
dóan a közigazgatás tágabb értelemben vett és hosszabb távon értelmezett
ered ményességet bénítaná és szüntetné meg. 

5. Az erős végrehajtó hatalom szerepe

A végrehajtó hatalom fogalmi fennállása Bibó értelmezésében már feltételezi
a hatalommegosztás valamilyen formáját. Tanulmányának III. fejezetében be -
mutatta, melyek azok a veszélyek, melyek a hatalommegosztás nem megfelelő
súlyozását eredményezhetik. Az egyik a már korábban említett – és a konti -
nentális Európa monarchikus hatalomfelfogásával jól megférő – uralmi szem -
lélet és annak leképeződése a végrehajtó hatalmi ág hermetikus elkülönítése –
lényegében mindennemű kontroll alól történő kivonása – a törvényhozó és a
bírói hatalomtól. A másik lehetséges veszélyforrás a törvényhozó hatalom túl -
pozícionálása, melynél fennáll az a veszély, hogy a jogalkotó a mindennapi
működés körébe tartozó, tisztán szakmai kérdésekben is beleszólást kíván,
16 Adam Smith (1723–1790) skót közgazdász és filozófus nevéhez köthető gazdaságpolitikai

irányzat, mely a lehető legkisebb állami beavatkozást irányozza elő a piaci folyamatokba. Fő
megvalósulási területei Anglia és az Egyesült Államok.

17 Az állam gazdasági folyamatokba történő nagymértékű beavatkozását preferáló irányzat. Fő
megvalósulási területei  Szovjetunió és Törökország.
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mely újabb zavarokat eredményezhet a működésben. Szükségszerű volt, hogy
a túlterjeszkedő – egyes esetekben jogosítványaival visszaélő – törvényhozó
hatalom maga után vonja a parlamentarizmus kritikájának eszméit is.

Bibó értelmezésében maga az erő – a közigazgatás ereje – is kétféle módon
valósul meg. Az első értelmezésben az erő nem más, mint az, hogy a közigaz -
gatási rendszerben milyen mértékű a hatalomkoncentráció, milyen eszközök
állnak rendelkezésre a megvalósítani kívánt célok eléréséhez, ezek az eszkö -
zök milyen volumenben használhatók, és egyáltalán, van-e bármilyen lehető -
sége az eljárás alanyának ellenállás kifejtésére. Ebben a megközelítésben az
erő tehát nem más, mint az egyének és közösségek feletti uralkodás lehetősé -
gének mértékegysége. A második értelmezésben az erő jelentése inkább a rend -
szer hatásfokának mérhetőségében jelenik meg. Ebben a felfogásban az a mérv -
adó, hogy a szervezetrendszer a kitűzött szakmai célt mennyire tudja a központi
akaratnak megfelelően, a normáknak való megfelelés mellett defor mációtól men -
tesen érvényre juttatni. A hatásfok itt tehát szakmai relációban jelenik meg. Bibó
szerint a két értelmezés nem függ szükségszerűen össze; létezhet olyan közigaz -
gatási rendszer, amely kegyetlen erővel léphet fel bár milyen ellenállással szem -
ben, de nagyobb mérvű társadalompolitikai célok meg valósítására alkalmatlan,
valamint az egyes esetekben viszonylag szűk eszköztárral rendelkező, de szak -
mailag korrekt és megbízható közigazgatási rendszer is.

Bibó ezek után fogalmazza meg markáns álláspontját a hatalmi ágak elválasz -
tásának kérdésében. Kifejti, hogy a túlsúlyos végrehajtó hatalom fegyver is
lehet nem megfelelő szellemiség esetén, és az a szempont egyáltalán nem lé -
nyeges, hogy mely hatalmi ág mekkora súlyt képvisel, hanem hogy az opti -
mális közigazgatási rendszer elsődleges viszonyítási pontjai között minden
esetben a szakmaiság és a szolgálatszerűség kell hogy legyenek. Azt a tételt
pedig, hogy az eredményes végrehajtó hatalom feltételezi annak tudatos túl -
pozícionálását – amely akár a törvényhozás közigazgatással való fuzionálását
is eredményezheti – kategorikusan tagadta. A megoldást nem a végrehajtó ha -
talom megerősítésében, hanem a politikum behatásának szakigazgatási kér -
dé sekben való csökkentésében látta. Nem tartott tehát indokoltnak mélyre -
ható alkotmányjogi változtatásokat – mely a kontinensen akkortájt igencsak
divatosnak számított – Magyarországon, helyette továbbra is a jogszerűség és
eredményesség szinergikus egysége mellett foglalt állást.

Bibó azonban a jövőre nézve is megfogalmazta intencióit. Felvetette, milyen
következményekkel járna, ha létrejönne egy elméletileg teljesen „steril” mo -
dell. Ez azokat a veszélyeket hordozná, hogy az teljesen elveszítené kapcso -
latát a társadalmi valósággal, ezáltal elembertelenedne, és lényegében eredeti
célját elvesztve, egyfajta öncélú képződménnyé válna. Ennek kivédésére a
törvényhozó hatalmi ág fenntartására, a különböző társadalmi érdekek becsa -
tornázására és a megvalósítandó közös célok kijelölésére továbbra is a nép kép -
viseleti elven alapuló törvényhozást tartotta alkalmasnak. Bár kifejti – és ez
egyben korának kritikája is –, hogy a végső társadalmi értékeket szabá lyozó fó  -
rum szerepének betöltésére a parlament nem alkalmas, de a végrehajtó ha -
talom sem. Megoldási javaslatként az elitképzés új formáját és új tartalommal
való megtöltését nevezte meg, régi középkori keresztény modell alapján.
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6. Jelenkori tendenciák

Bár Bibó tanulmányának megjelenésétől több mint 65 év telt el, az abban fog -
laltaknak ma is van aktualitása. A 20. század végére a közigazgatási rend szer
hazánkban átláthatatlanná és túlzottan bürokratikussá vált. Eredmé nyes  ségről
nehéz beszélnünk akkor, amikor egymást rotációs jelleggel váltó politikai alaku -
latok minden választási ciklus kezdetén – és néha azon belül is – egymással szö -
ges ellentétben álló reformelképzelésekkel kívánnak átala kítani egyébként nagy
és komplex szervezeti rendszereket. Az egyes intézke déseknél az átgondolatlan -
ság, az előzetes hatásvizsgálatok hiánya és az ötlet szerűség dominál – politikai
oldaltól függetlenül. Az elvben jó koncepciónak induló társadalmi egyeztetés
napjainkra formális kirakattevékenységgé silá nyult, a meghozott döntések és
megalkotott szabályok eredményeinek és ha tásainak nyomon követése – és ez -
által szakmai igazoltságának bizonyítása – csak a legritkább esetekben történik
meg. Jogszerűség kérdésében is számos restanciát halmoztunk fel. Az átlátha -
tatlan, következetlenül és hektikusan vál tozó normarendszert maradéktalanul
betartani szinte lehetetlen, ez pedig szükségszerűen maga után vonja a bürok -
ratikus diszfunkciók megjelenését, valamint a korrupciós jelenségeket. A nem
egységes, néha önmagával is ellen tétben álló szabályozást nemhogy a normák
címzettjei, de maguk a jogalkal mazók sem tudják egységesen értelmezni. Nehéz
elhinni, de a 21. század haj nalára újra megjelentek a partikuláris szokásjogi
elemek, és nem csak a köz igazgatás, de sajnos a bírói jogalkalmazás körében is.18

Alapvető probléma az is, hogy a közigazgatás szervezésénél a bibói szakmaiság és
szolgálatszerűség elveinek érvényre juttatása helyett a költségvetési szemlélet
dominál. Az egy kor világhírű magyar közigazgatás napjainkra sokat veszített
hatásfokából, különösen fájó pont ez annak tükrében, ha megvizsgáljuk a más
európai – és ezek között van volt szocialista állam is – országokban a közigazgatás
helyze tét. Bibó feltevése tehát a tökéletes közigazgatásról nem valósult meg –
éppen ellenkezőleg –, viszont az – igaz, más okból – valóban kissé néha elszakadni
látszik a társadalmi valóságtól és a közigazgatás eredeti céljaitól.

7. Összegzés

Bibó István tanulmányában szintetizálta a magyar közigazgatás helyzetéről
vitázó felek álláspontját, egyes részeket beépítve, másokat kategorikusan
elutasítva alkotta saját modelljét a közigazgatás milyenségét illetően. Mun -
kájában a legfontosabb minőségi kritériumok bemutatása és szerepe mellett
nagy jelentőséget szentelt a kiegyensúlyozottságnak, az egymást felügyelő ga -
ranciális szabályrendszerek fenntartásának és továbbfejlesztésének. Szigorú -
an államelméleti alapokon, ideológiai és politikai befolyástól mentesen érté -
kelt és fogalmazta meg közigazgatással kapcsolatos gondolatait. Az általa fel -
vázolt modell sajnálatos módon nem tudott kiteljesedni, ennek megvalósítása
még a jelenkor és a jövő döntéshozóinak feladata.

18 L. például Fleck Zoltán jogszociológus bíróságok működését vizsgáló, nagy visszhangot kiváltott
kutatásait. In: Fleck Zoltán: Bíróságok mérlegen, Pallas könyvek, Budapest, 2008.
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Területi közigazgatás
Portugáliában

és a Szerb Köztársaságban?
TÓTH TAMARA

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Bevezetés

Jelen dolgozatban arra vállalkozom, hogy közelebbről megvizsgáljam két álta -
lam választott európai ország közigazgatási berendezkedését, fókuszba állítva
a középszintet. Ha egyáltalán létezik középszint a választott országokban. A
cí mem úgy hangzik, hogy „Területi közigazgatás Portugáliában és a Szerb Köz -
társaságban?”. A kérdésre a kutatók szerint legalább két válasz adható. 
Én most egy rövid áttekintőt szeretnék adni Szerbia és Portugália közigazga -
tási berendezkedéséről, illetve az ezekben az országokban fellelhető „különle -
gességet”, az autonóm régiókat vizsgálom. 
A Szerb Köztársaság és azon belül Vajdaság Autonóm Tartomány vizsgála -
tához, közigazgatási működésének feltérképezéséhez az alapvető szerb jogsza -
bályokat hívtam segítségül, úgy mint a szerb Alkotmány, az önkormányzati
törvény, vagy Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. 
Fontosnak tartom kiemelni az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az
autonóm régiókról készített összefoglaló határozatát1. Ebben a határozatban a
Közgyűlés az autonóm régiókról ismert pozitív és negatív véleményeket szám -
ba véve, összegezve a gyakorlati tapasztalatokat, az alábbiakat fogalmazta
meg:
Az államok oszthatatlansága és az identitás elve közötti feszültség egyes álla -
mokban komoly konfliktussá alakult, amely minden ország részéről fokozott
figyelmet érdemel. Ennek egyik oka, hogy az európai államok többsége napja -
inkban olyan közösséget foglal magában, amelyek eltérő identitással rendel -
keznek. Az államoknak ezt a sokszínűséget olyan jogszabályokkal, egyezsé -
gek kel kell kezelniük, amelyekkel összeegyeztethetik a területi egység elvét a
sokszínűséggel. Az Európai Tanács úgy véli, hogy az autonóm régiók kialakí -
tá sának pozitív tapasztalatai vitathatatlanok, mindezzel együtt azonban az
Európa Tanács azt is elismeri, hogy az autonómia fogalmát negatívan is lehet
értelmezni. Azokban az államokban, amelyekben tiszteletben tartják a nem -
ze tiségek és a kisebbségek jogait, ott az autonóm régió egy „államon belüli
megoldás” lehet. Egy demokratikus államban a konfliktusok feloldásához min -
dig kompromisszumra van szükség. Jelen esetben egy kompromisszumos meg-
oldás lehet az autonóm régiók kialakítása. 

1 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2003/1334. sz. Határozata (Council of Europe, Parlia -
men tary Assembly, Resolution 1334. (2003).
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1. A Szerb Köztársaság közigazgatási berendezkedése

1.1. A Szerb Köztársaságra vonatkozó általános adatok

Szerbia közigazgatási berendezkedése – véleményem szerint – több szempont -
ból is érdekes lehet. Az egyik ok maga a tény, hogy a háború után ilyen gyor -
san jogállami keretek között működő közigazgatási rendszer a vizsgálat tár -
gya lehet. A másik ok a kialakult, még mindig változó közigazgatási beren -
dezkedés különlegessége. A fő kérdés, hogy vajon beszélhetünk-e Szerbiában
középszintű közigazgatásról? A válasz egyesek szerint nem egyértelmű. Kér -
désként merül ugyanis fel, hogy vajon Vajdaság Autonóm Tartomány státusa
a közigazgatási rendszer tekintetében hová is sorolható be valójában? Egyes
vélemények szerint egy teljesen önálló entitásnak tekinthető, ún. „állam az
államban”, míg mások szerint nem más, mint a regionális szint megvalósítója,
a közigazgatási rendszer területi szintje.
Szerbia államformája köztársaság, lakosságának száma hozzávetőlegesen 7,5
millió és nemzetiségi összetételét tekintve heterogén. Az országban három ha -
talmi szint működik, nevezetesen a köztársasági, Vajdaság Autonóm Tarto -
mány és az önkormányzatok szintje.
Az ország területe 174 önkormányzatból áll. Belgrád főváros mellett 150 köz -
ségi és 23 városi önkormányzat működik az országban.
Szerbiában – hasonlóan a szlovák rendszerhez – az önkormányzáshoz való jog
nem illet meg minden egyes települést. A nemzetközileg is vitatott státusú
Koszovó területét is beleszámolva Szerbiában 6175 település létezik. 

1.2. Röviden a szerb önkormányzatokról

Szerbiában a községek és a városok szerkezeti felépítése szinte azonos. A szerb
közigazgatási rendszer különlegessége az egyszintű, járási jellegű helyi ön -
kormányzás. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, mindkét típusú
önkormányzat esetében négy szerv működik egy önkormányzaton belül. Az
első a képviselő-testület, vagy a közgyűlés.2 A testületbe közvetlenül választ -
ják az állampolgárok a képviselőket, akiknek száma 19-től egészen 75-ig is
terjedhet. A következő a sorban a polgármester.3 A polgármestert, eltérően a
hazai szabályoktól nem a helyi választópolgárok közössége választja közvetle -
nül, hanem a magyar, megyei közgyűlés elnökéhez hasonlóan a képviselő-
testület, közgyűlés soraiból kerül ki. A polgármester elsődleges feladata, hogy
képviselje a községet és járjon el a község nevében, irányítsa és hangolja össze
a községi közigazgatási hivatal munkáját, valamint egyes esetekben önálló
döntési jogköre is van. A harmadik szerv a községi (városi) tanács.4 A tanács
elnöke a polgármester, tagjait a képviselő-testület választja. Fő feladata a
végrehajtási feladatok és a másodfokú igazgatási feladatok ellátása. Végül, a
negyedik szerv a közigazgatási hivatal5, amelynek fő feladata a szakmai fel- 
2 Törvény a helyi önkormányzatokról, A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám,
28–41. szakasz.

3 Uo. 42–51. szakasz.
4 Uo. 42–51. szakasz.
5 Uo. 52–64. szakasz.
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adatok ellátása azzal, hogy végrehajtja a községi képviselő-testület, a polgár -
mester és a községi tanács határozatait és más aktusait. Ugyancsak a köz -
igazgatási hivatal feladata a közigazgatási felügyelet gyakorlása a községi
képviselő-testület jogszabályainak és egyéb aktusainak végrehajtása felett.
Megvizsgálva a szerb önkormányzatok belső szervezeti felépítését, a követke -
ző megállapításokat tehetjük. Az önkormányzatok szervezeti felépítése mutat
némi hasonlóságot a magyar önkormányzati rendszerrel, de összességében
alapvető eltérések figyelhetők meg a két rendszer között. Magyarországon és
Szerbiában is létezik az önkormányzaton belül a képviselő-testület, mint leg -
főbb döntéshozó szerv, de a testület elnöki pozíciójának betöltése Szerbiában
nem a polgármester feladata. A szerb rendszerben a polgármester a községi
tanáccsal együtt a végrehajtó feladatokat lát el. Az tény, hogy a polgármes -
ternek a szerb önkormányzatok esetében is jelentős képviseleti feladatai van -
nak a törvény szerint, de státusában sokkal erőteljesebb függés mutatkozik a
képviselő-testület felé, mint a magyar rendszerben, tekintettel arra, hogy a
magyar polgármestereket a helyi választópolgárok közvetlenül választják, a
szerb polgármesterek pedig a képviselő-testület soraiból kerülnek ki. 
Eltérés a magyar rendszerhez képest a községi tanács, mint szerv léte, és ki -
emelt fontossága, helyi „kormányzati” szerepe. A szerb rendszerben a közigaz -
gatási hivatal az önkormányzat, község egyik szervének minősül, míg a ma -
gyar rendszerben területi szinten elhelyezkedő kormányhivatalról és helyi
szinten elhelyezkedő jegyzőről beszélhetünk, amely szervek nem az önkor -
mányzat, hanem az államigazgatási szervrendszer alkotói.

1.3. Vajdaság Autonóm Tartomány 

1.3.1. Vajdaság státusának alapvető szabályai

Abban a szerencsében volt részem, hogy 2010-ben Szabadkán hallgathattam
meg az ottani szakemberek előadásában a Tartomány működésének tapaszta -
latait. Ahogyan már a dolgozat elején is utaltam rá, Vajdaság helyzete a leg -
kevésbé sem nevezhető egyszerűnek. Folyamatosan kisebb-nagyobb támadá -
sok érik sajátos státusának korábban elismerése, ma fenntartása, jogaiért
való küzdelmei miatt. Attól függetlenül, hogy a tartományi nemzetiségi ará -
nyok már régen nem jelenthetnek veszélyt az anyaállamra, a helyzet továbbra
sem tekinthető kiegyensúlyozottnak. 
1945 és 1990 között az alkotmányosan is elismert autonómia törekvések erő -
södtek és eredményesek is voltak. Az 1990-es szerb Alkotmány az addig elért
eredményeket szinte teljes egészében leépítette. Vajdaság autonómiája telje -
sen formálissá vált, a valós törvényhozói hatáskörök elvesztek, vagyonnal nem
rendelkezett a Tartomány. 2000-ben a Tartomány önállósága kezdett újra -
épül ni, melynek első eredménye a 2002-ben elfogadott hatásköri törvény lett,
majd 2009 őszén végül a megszületett Vajdaság Statútuma, amely új korsza -
kot nyitott az addig több fronton harcoló Tartomány életében.6

6 Korhecz Tamás: A Vajdaság Közjogi Helyzete Szerbiában, hatalmi szervezete és hatáskörei a
2009. decemberétől hatályos új törvények fényében – A törvényhozói autonómia és közigazgatási
decentralizáció között. In: Jog-Állam-Politika, 2010/3. sz. 53–75. o. 
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Vajdaság jogállásával a hatályos szerb Alkotmány 41 szakasza foglalkozik. Az
1990-es szerb Alkotmányhoz képest az alábbi különbségek fedezhetők fel a
hatályos Alkotmányban Vajdasággal kapcsolatosan. Az új Alkotmány már ne -
vesíti a tartományi tulajdont, kiterjeszti az alább részletezett tartományi fel -
adatok körét, az autonómiát jogként definiálja. Érdekes, hogy nem egyértel -
mű, hogy az Alkotmány, egy vagy két autonóm tartomány jogi helyzetéről
rendelkezik. Több rendelkezésből tűnik úgy, hogy az Alkotmány csak egy, ne -
vezetesen Vajdaság Autonóm Tartomány jogi státusát rendezi. Az Alkotmány
külön nem rendezi a Tartomány hatalmi viszonyait, viszont 26 társadalmi
területet7 határoz meg, amelyben a Tartomány önálló szabályozási jogot kap.
A teljesség igénye nélkül ilyen terület a területrendezés és a területfejlesztés,
a vadászat, a halászat, a közúti, vasúti, folyami közlekedés rendezése. Ugyan -
csak önálló szabályozás alá tartozó területnek minősül a tartományi oktatás
és egészségügy területe. Ezeket a feladatköröket azért nagyon fontos ki -
emelni, mert a felsorolásból látható, hogy a törvényhozó az önállóságot bizto -
sító alapvető feladatköröket adott a Tartománynak. Az Alkotmány külön ki -
emeli, hogy létezik tartományi oktatás. Ez, a mai magyar közigazgatási rend -
szer, azon belül is a helyi önkormányzatok feladatátrendezésének korában
különösen értékelendő rendelkezésnek tűnhet. Mindennek alapján a kérdés
tehát marad, azaz, vajon jogállását tekintve minek minősül maga az autonóm
tartomány? Egyedi és védett jogosítványokkal rendelkező országrész-e „csu -
pán”, vagy inkább tekinthető a szerb közigazgatási rendszer középszintjének?
A vélemények, a kérdésre adandó válasz tekintetében változatos képet mu -
tatnak. Egyesek szerint a Tartomány megtestesíti a területi közigazgatás szint-
jét, mások szerint az országban betöltött sajátos státusa8 nem lehet alapja a
területi közigazgatásnak. Az Alkotmány 182. szakasza a következőképpen ha -
tározza meg a tartományi státust: „Az autonóm tartományok Alkotmánnyal
alapított területi közösségek, melyekben a polgárok a tartományi autonómiá -
ra való jogukat valósítják meg.”. A kérdés az, hogy vajon mit jelent a tar -
tományi autonómiához való jog az elmélet és a gyakorlat szintjén? Az Alkot -
mány 176. szakasza a következőképpen fogalmaz: „A polgárok tartományi auto -
nómiára és helyi önkormányzatra jogosultak, amit közvetlenül vagy szabadon
választott képviselőik révén valósítanak meg.” Kiemelendőnek tartom, hogy a
szerbiai Alkotmány egy sorban rendelkezik a tartományi autonómiához és a
helyi önkormányzáshoz való jogról. Véleményem szerint ez azért nagyon fon -
tos, mert nem kevesebb, mint a közigazgatás területi beosztása van alkotmá -
nyos jogként definiálva, de sajnos az Alkotmány adós marad a tartományi
autonómiához való jog magyarázatával. Abból, hogy az Alkotmány megadja a
lehetőséget, az alkotmányos jogot a „tartományi autonómiához”, az követke -
zik, hogy a két nevesített tartomány mellett még számos, akár az egész orszá -
got lefedő tartományi szint is létrejöhet Szerbiában. Ennek egy feltétele van,
ez pedig az állampolgárok együttműködése. Ha így lenne, akkor véleményem
szerint el lehetne azon gondolkodni, hogy be tudja-e tölteni a közigazgatás –

7 A Szerb Köztársaság Alkotmánya, A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 98/2006 szám. 183.
szakasz.

8 A Szerb Köztársaság Alkotmánya egyértelműen úgy rendelkezik, hogy Szerbiának 2 autonóm
tartománya van, nevezetesen Koszovó és Metóhia valamint Vajdaság, de csak Vajdaság Auto -
nóm Tartományról rendelkezik részletesen. Koszovó és Metóhia helyzetét egyéb, más alkot -
mányerejű törvényes rendelkezésekre bízza.
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mindenhol egyformán érvényesülő – területi szintjének feladatait a tarto -
mány, vagy sem. Addig azonban, ameddig ez a berendezkedésben megvalósuló
asszimmetria fennáll – úgy gondolom –, felesleges területi közigazgatás leté -
teményeseiként emlegetni a Vajdaság Autonóm Tartományt.

1.3.2. Vajdaság Statútuma és a tartományi hatalmi szervek 

Vajdaság Autonóm Tartomány legmagasabb rangú jogszabálya a Statútum. A
jogszabályt a szerbiai Népképviselőház számos vita után 2009. végén hagyta
jóvá, minek után a tartományi Képviselőház elfogadta. A Statútum sajátossá -
ga, hogy bár alkotmányjogi jogforrás, rendelkezései a törvénynek nem mond -
hatnak ellent, azaz jogforrási hierarchiában a törvény alatt helyezkedik el. A
Statútum tartalma kiterjed a tartományi hatalmi szervek rendszerére, az
alap értékek és elvek megfogalmazására, a hatalmi szervek hatásköreire, vala -
mint Vajdaság vagyonával és költségvetési forrásaival való rendelkezésekre
is. 
A következőkben a vajdasági, legfontosabb hatalmi szerveket mutatom be
röviden. 

T a r t o m á n y i  K é p v i s e l ő h á z

A Tartományi Képviselőház, csakúgy, mint köztársasági szinten a Népkép -
viselőház, saját „illetékességi területén” a legmagasabb rangú szervnek minő -
sül. 120 tagját négy évre, közvetlenül választják a Tartomány választópol -
gárai. A hatáskörei9 közül kiemelendő, hogy meghozza és módosítja a Statú -
tumot, tartományi képviselőházi rendeleteket alkot, meghozza a költségvetést
és a zárszámadást, megválasztja a tartományi ombudsmant, megválasztja a
kormány elnökét és tagjait.

T a r t o m á n y i  K o r m á n y

A Tartományi Kormány, a köztársasági kormány mintájára kapta hatáskö -
reit. Tagjait10 – ahogy azt fentebb írtam – a Képviselőház választja, ennek ér -
telmében a felelőséggel is a Képviselőháznak tartozik. Legfontosabb hatáskö -
rei közé tartozik a tartományi költségvetés és zárszámadás, a tartományi ren -
deletek, stratégiák és más aktusok javaslatainak beterjesztése. Alapvető vég -
rehajtó szerepkörében a Tartományi Kormány végrehajtja a Képviselőház ál -
tal alkotott rendeleteket, összehangolja és irányítja a tartományi közigazga -
tást, igazgatja a Tartomány vagyonát és rendelkezik vele.11

9 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja,
17/2009. szám. 34. szakasz.

10 Tartományi Kormány elnökből, egy vagy több alelnökből és a Tartományi Kormány tagjaiból áll.
11 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja,

17/2009. szám. 48. szakasz.
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T a r t o m á n y i  k ö z i g a z g a t á s

A tartományi közigazgatás alapvető szabályait elsősorban nem a Statútum,
hanem „A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rende -
let” (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendeletet a tartományi Kép -
viselőház 2010 márciusában fogadta el, melyben a jogalkotó többek között a
tartományi közigazgatás legalapvetőbb intézményeit valamint a működés alap -
vető elveit határozza meg. Ahogyan azt fentebb már említettem a tartományi
közigazgatás felügyeletéért a Tartományi Kormány felelős. Érdekes, hogy a
jogalkotó ennél a kérdésnél nem tesz különbséget a közigazgatás felügyelete
és irányítása között. A magyar szabályozás szerint a két tevékenységfajta kö -
zött alapvető különbségek fedezhetők fel. A szerb, pontosabban a tartományi
felügyelet joghatását tekintve, a Rendelet értelmében a magyar, 2011. decem -
ber 31-ig létező törvényességi ellenőrzés, és a ma érvényesülő törvényességi
felügyelet között helyezkedik el. A felügyelő személy, nevezetesen a tartomá -
nyi közigazgatási felügyelő, alapvetően a tartományi közigazgatási szervek
működésének a jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja. A tartományi
közigazgatás feladatait a Rendelet értelmében 17 tartományi titkárság12 látja
el, amelyeket a Tartományi Kormány egy-egy tagja vezet. 

T a r t o m á n y i  o m b u d s m a n

Végezetül szót kell ejtenem a Tartomány negyedik, Statútum által intézmé -
nyesített szervéről. A tartományi ombudsman egy egyszemélyes szerv, mely -
nek elsődleges feladata, hogy önállóságával és függetlenségével védett vala -
mennyi eszközével oltalmazza, segítse az emberi jogok érvényesülését a tarto -
mányi és a helyi önkormányzati szervek működése során.13

Vajdaság Autonóm Tartomány jogállása alapvető szabályainak rövid vizsgá -
lata sajnálatosan nem volt elegendő ahhoz, hogy egyértelmű választ kapjak a
legfontosabb kérdésekre. Hol helyezkedik el Vajdaság a szerb államszerve -
zetben? Maga az autonómia mire vonatkozik egyáltalán, és miért csak a szerb
állampolgárok egy bizonyos részét illeti meg, mikor a Statútum úgy fogalmaz,
hogy „A tartományi autonómia letéteményesei a Vajdaság Autonóm Tarto -
mány polgárai.”.14

12 A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet, Vajdaság Autonóm Tar -
tomány Hivatalos Lapja, 17/09. 45. szakasz.

13 A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet, Vajdaság Autonóm Tar -
tomány Hivatalos Lapja, 17/09. 61. szakasz 

14 Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, A Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja,
17/2009. szám. 4. szakasz.
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2. Portugália közigazgatási beosztása15

2.1. Portugáliára vonatkozó általános adatok

A dolgozatom következő részében egy másik európai ország, Portugália hason -
lóan sajátos közigazgatási berendezkedését, és azon belül az országhoz tartozó
két sziget – Madeira és az Azori-szigetek – jogállását vizsgálom meg. 
A portugál közigazgatási beosztásra is jellemző, ahogyan azt Szerbiában is
láthattuk, hogy nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett középszintről.
Az ország, mind lakosságának számában, mind pedig lakosságának homoge -
nitásában hasonlóságot mutat Magyarországgal. Portugália lakossága hozzá -
vetőlegesen 10 millió, Madeirát 250.000, az Azori-szigeteket körülbelül 240 000
ember lakja.
Az ország elviekben 4 közigazgatási szintre osztható, melyek a következők:

• plébániák – községek (freguesia) melyből 4 251 db,
• települések (município, concelho), melyből 308 db található az országban,
• adminisztratív régiók, melyek csak az Alkotmányban szerepelnek,
• és végül az autonóm régiók, nevezetesen az Azori-szigetek és Madeira, ame -

lyek autonóm régiónak minősülnek az Alkotmány rendelkezései szerint. 

A dolgozat első részében röviden bemutatom az első két szint (plébánia, tele -
pü lések) jogállásának, működésének alapvető szabályait, majd az autonóm
régiók jelenlegi helyzetével kívánok foglalkozni.

2.2. Plébániák (községek)

A plébániák a portugál közigazgatási beosztás legalsóbb szinten szervezett
közös ügyek szervezésére létrehozott egysége. Az elnevezés az egyházi plébá -
nia szóhoz kötődik, de mára már elvesztette a vallási jellegét. A lakosság
„élettérhez való kötődése” leginkább ennél a területi egységnél figyelhető meg.
A plébániák főként kisebb, helyi, személyhez kötődő ügyekben járhatnak el:
kulturális programok szervezése, karbantartási munkálatok, parkok rendezé -
se, szociális létesítmények fenntartása időseknek, gyermekeknek. Érdekes,
hogy a néha a plébánia felelősségvállalása az általa ellátandó feladatok terén
túllépi a jogszabályokban elvárt szintet, melynek oka éppen az előbb említett
kötődés. 
Ahogyan az a fentebb írtakból is kiderül, meglehetősen nagyszámú (4251 db),
kis lakosságszámú plébánia működik Portugáliában. 
A plébániákban a döntéshozóként – igazodva az Alkotmány 239. cikkének ren -
delkezéseihez – demokratikusan választott testület működik. Ennek neve plé -
bániagyűlés vagy kis lakosságszám esetén a választópolgárok gyűlése.
A helyi szerv maga határozza meg a belső igazgatási struktúráját annak érde -
kében, hogy igazodjon a helyi igényekhez és azok kezelésének hatékony bizto -
sításához.

15 A fejezetet az Európa Tanács vizsgálói által végzett monitoring jelentést feldolgozva készítet -
tem el. (Council of Europe, Local and Regional Democracy in Portugal, CG (10) 5 REV Part II.)
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A plébániák bevételeiről elmondható, hogy rendelkeznek a saját feladataik
ellátásához szükséges forrásokkal, azonban a megfelelő forrás globális érte -
lemben hiányzik. A bevételi források egy része származhat a helyi adókból,
díjakból, amelyeket az engedélyek, bizonyítványok kiállítása után kell fizetni.
Ezeket a díjakat azonban csak korlátozott mértékben lehet növelni, tekintet -
tel arra, hogy a lakosság teherbíró képessége – főleg az utóbbi időben – meg -
lehetősen korlátozott.
Egyéb bevétel származhat a központi kormányzat által átengedett adókból, és
az érintett önkormányzat által kötött szerződésekből. A központi kormányzat
által adott adókat 2,5–3%-kal kellene emelni, ahhoz, hogy a feladatfinanszí -
rozás javulhasson.
Fontos kiemelni, hogy a községek jogosultak együttműködni egymással bizo -
nyos feladatok ellátására, tehát társulhatnak. A kooperációk tárgyukat te -
kintve változatos képet mutatnak, ugyanis egyaránt léteznek belföldi és nem -
zetközi együttműködések a legalsóbb szinten is.

2.3. Települések

Portugália Alkotmánya szerint a következő közigazgatási egység a települé -
sek szintje. 
Az Alkotmány 239. cikkének rendelkezései szerint a települések, csakúgy,
mint a községek (plébániák) rendelkeznek választott testülettel. Portugáliá -
ban minden településnek rendelkeznie kell egy végrehajtó-testülettel és egy
tanácskozószervvel. Mindkét testületet 4 évre választják. A végrehajtó-tes -
tület a település elnökéből és a lakosságszámhoz arányos számú választott
tanácsnokokból áll. 
A tanácskozó szerv a település határai között működő plébániák elnökéből és
a közvetlenül választott képviselőkből áll. Érdekesség, hogy a plébániák el -
nökei sokszor a személyhez fűződő támogatottság miatt nagyobb támogatást
élveznek a települési választások során, mint a politikai pártok képviselői.
Ugyancsak érdekes vizsgálni a tanácskozó szerv és a végrehajtó testület kap -
csolatát. 
Ha az üléseik rendjét vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a tanácskozótes -
tület évente minimum négyszer, míg a végrehajtó testület ennél többet ülé -
sezik. A tanácskozótestület nem rendelkezik önálló döntéskezdeményező jog -
gal, a legfontosabb önkormányzati ügyekben (költségvetés, cselekvési terv)
tanácskozhatnak, de az egyetlen lehetősége a testületnek, hogy elfogadja vagy
elutasítja a végrehajtó-testület javaslatait. A tanácskozószerv közvetlenül nem
támadhatja meg a végrehajtó-testületet, de azzal, hogy nem fogadja el a vég -
rehajtó-testület javaslatait, „blokkolni” tudja annak munkáját. 
A gyakorlati tapasztalatok szerint a plébániák elnökei szorosan együttmű -
ködnek a végrehajtó-testület elnökével, aki a polgármester. Ennek okán azok -
ban a tanácskozótestületekben, amelyekben sok plébániai elnök van, ott a
végrehajtó-testületek javaslatait általában jóváhagyják. 
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2.4. Régiók

2.4.1. Szárazföldi régiók

Rögtön egy értelmezési kérdéssel kell kezdenem. A portugál Alkotmány által
meghatározott régió fogalom, a közigazgatási régió, a szárazföldeken megje -
lenő, önkormányzattal rendelkező régiókat jelentené. Az erről szóló törvény
meghozatalának feltételeként azonban szükséges volt népszavazást kiírni. A
szavazást 1998. november 8-én tartották, amikor a feltett kérdésre a válasz -
tók 49%-ának 64%-a nemmel szavazott. 
Az Európa Tanács részéről végzett vizsgálat eredményeként az előadók hang -
sú lyozták, hogy a Portugáliában töltött idejük alatt az volt a benyomásuk,
hogy a lakosság nagy része támogatja a régiók bevezetésére vonatkozó elkép -
zelést, mert úgy véli, hogy bizonyos sürgősen megoldandó kérdésekre – mint
például a szárazföld és a tengerpart közötti egyre mélyebb szakadék kezelé -
sére – megoldást jelenthet.

2.4.2. Az autonóm régiók

Portugáliához tartozó két sziget, szigetcsoport Madeira és az Azori-szigetek
közigazgatási jogállása az előzőekhez képest egészen más képet mutat. 
Madeira a fentiekben kifejtett beosztás alapján 54 db községre (plébánia), és 11 db
településre, míg az Azori-szigetek 150 db községre (plébániára) és 19 db telepü -
lésre oszlik. A szigetek autonómiája a kezdetektől megvan és nagyon jól fejlett. 
Az Európa Tanács delegációja látogatást tett a fővárosban, Madeirán és talál -
kozott az Azori-szigetek képviselőivel is, melynek során a benyomásuk az volt,
hogy nem áll fenn konfliktus az autonóm régiók és a központi kormány között,
így és a Charta alkalmazási körének vonatkozásában az alapvető követelmé -
nyeknek megfelel a nemzeti szint alatti közigazgatási egység. Elmondható,
hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján a hatáskörök megosztása jól működik
a két régió között. Az együttműködés különösen fontos a gazdasági lehetősé -
gek vizsgálata során a feladatok és a vállalt projektek kiosztásánál, átadá -
sánál, az eljárások során a törvényességi elvek figyelembe vételénél, az el -
lenőrzés különböző formáinál, ami a régiók cselekedeteit éri, valamint a régiók
igazságszolgáltatásának  szervezésénél.
Egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az elmúlt 30 év a jelenlegi demokra -
tikus rezsim működésében jelentős fejlődést hozott, nem kétséges, hogy a ré -
giós kormányzat képes eljárni a saját lakosságának érdekében, azonban némi
konfliktus fedezhető fel a régiók és a Parlament közötti hatáskörmegosz -
tásban. A konfliktus fő forrása az Alkotmány 227. cikkének egy homályos ren -
delkezésén alapul: „a Köztársaság általános érdekű elvei” és „különös érde -
keltségű ügyek a régiókhoz” A régió képviselőinek elmondása alapján a ta -
pasz talat azt mutatja, hogy abban az esetben, ha konfliktus lép fel az érdekek
értelmezésével kapcsolatosan, akkor az előírások értelmezése az Alkotmány -
bíróság feladata lesz, aki viszont a központi érdeket helyezi előtérbe.

Összességében elmondható, hogy Portugália által kialakított közigazgatási
rendszer létrehozásának alapvetően más okai voltak, mint Vajdaság Autonóm
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Tartomány esetében. Portugáliában hiányzik a nagyfokú nemzetiségi sokszí -
nű ség, ami Vajdaságot jellemzi. Portugáliában az autonómia megadásának oka
elsősorban a földrajzi „kezelhetetlenség” volt. 

3. Záró gondolatok

A befejezésben az Európa Tanács által a fent említett határozatban16 rögzített
konklúziókat alapul véve vonom le a következtetéseket az autonóm régiók
alkalmazásával kapcsolatban. Ennek alapján elmondható tehát, hogy:

• az autonóm státusnak mindig a központi kormányzat és az autonóm entitás
közötti tárgyalásos megegyezésen kell alapulnia,

• el kell ismernie a kormányzatnak is, hogy az autonóm státus a dinamikus
fejlődési folyamat része lesz,

• az autonóm státust megalapozó alapelveket az Alkotmányba kell foglalni,
• az autonóm státusra vonatkozó egyezménynek garantálnia kell az autonóm

hatóságok megfelelő képviseletét a döntéshozatalban,
• az autonóm entitásoknak rendelkezniük kell helyi szinten demokratikusan

választott törvényhozó és végrehajtó hatóságokkal,
• az autonóm státusra vonatkozó dokumentumoknak elő kell írniuk a pénz -

alapok biztosítását ahhoz, hogy a központi kormányzat által nekik adott
funkciókat gyakorolni tudják,

• külön konfliktusfeloldó mechanizmusokat építsenek ki a központi kormány -
zat és az autonóm régió között,

• ha a különbségek ennek ellenére fennmaradnak a központi kormányzat és
az autonóm hatóságok között, akkor a nemzetközi közösség is támogatja a
megegyezést.

Véleményem szerint nem feltétlen következménye egy autonóm tartomány ki -
alakításának az önállósodás kierőszakolása, az elszakadás az „anyaállamtól”,
ahogyan attól sokan tartanak. Vannak rossz példák, ez kétségtelen, de számos
működő rendszer bizonyítja az autonóm régiókban rejlő lehetőséget. Ahogyan
arra az Európa Tanács is rámutatott, soha nem az autonómiában kell keresni
a hibát, sokkal inkább annak megvalósítási módjában. Úgy gondolom, hogy az
autonóm régiók elsősorban nem az államok területi közigazgatásának fősze -
replői, sokkal inkább saját érdekeiket szem előtt tartó sajátos közigazgatási
entitások. Az autonóm régiók létrehozása nem indokolt minden államban. A
régiók jogállása egy különleges jogállás, amely alapvetően az illetékességi
területén belül, az alkotmányos keretek között, megvalósítja és működteti a
saját közigazgatási rendszerét.

16 Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2003/1334. sz. Határozata (Council of Europe, Parlia -
men tary Assembly, Resolution 1334. (2003).
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A hallgatás joga 
a változó világban1

CSÉFFAI ATTILA CSABA
PhD hallgató

SZE ÁJDI

„Aki hallgat, nem szükségszerűen állít,
mindazonáltal igaz, hogy nem tagad.”

(Paul. D. 50, 17, 142)

1. Bevezetés

Az ókortól napjainkig a némaság gyakorta jogkövetkezményekkel járt. Meg -
jelent a Digestában, a beismerő vallomást kicsikaró kínvallatásokban, sőt még
Babits Mihály versében2 is. A polgári átalakulást követően vált azonban a
hallgatás joga szabadságjoggá, és mint olyan az állami önkénnyel szemben ki -
fejeződő markáns szimbólummá. S noha a tisztességes eljárás lényegéhez
tartozik, mégsem tekinthető abszolút jognak: változik a változó világban.

2. Alapvetés

A kommunikáció tágabb értelemben minden közlési folyamat, amely során
egy kódnak megfelelően jelzéseket továbbítanak egy csatornán. Van verbális
és számos nem verbális csatorna (gesztus, mimika stb.).3 Bizonyos esetekben
tehát, amikor a félnek szólnia kell, vagy  nehézség nélkül szólhatott volna, a
hallgatás kommunikáció és mint olyan jelzést (adatot vagy információt) jelent
a másik fél, címzett számára. 

3. Történeti áttekintés

3.1. Ókor – római jog

Már az ókorban is felismerték a szerződéskötés körében, hogy az létrejöhet
kifejezett (szóban vagy írásban) és ráutaló magatartással. A korai klasszikus
jogtudós Marcus Antistius Labeo erre fel is hozott egy esetet a Digestából4:
„Egy raktár bérbeadójának az volt a kikötése, hogy nem vesz át aranyat,
ezüstöt, igazgyöngyöt a saját veszélyére. Később, noha tudomást szerzett
arról, hogy ilyen dolgokat raktároznak el nála, eltűrte ezt. Ezért úgy foglaltam 

1 E tanulmány a Széchényi István Egyetemen, 2012. március 30-án tartott „Az állam és jog
alapvető értékei a változó világban” című konferencia ülésen elhangzott előadás alapján készült.

2 Babits Mihály (1938): Jónás könyve
3 Magyar nagylexikon. In: 11. kötet [Kir-Lem] (főszerk. Bárány Lászlóné). Magyar Nagylexikon

Kiadó, Budapest, 2000, 233.  o.
4 Földi András–Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, 1996. 470–471. o.

125



állást, hogy ugyanúgy legyen kötelezve veled szemben, mintha ilyen fenn tar -
tása [nem is lett volna, mivel ami] volt, úgy tűnik, hogy arról lemondott.”5 A
ráutaló magatartás, tehát a hallgatás egyik speciális formája, mely anyagi jogi
hatás kiváltására képes. „Aki hallgat [ugyanis], nem szükségszerűen állít,
mindazonáltal igaz, hogy nem [is] tagad.”6

Bárd Károly szerint római jogi tétel rögzíti a nemo debet prodere se ipsum elvét is,
azaz senki sem kötelezhető arra, hogy önmagával szemben bizonyítékot szolgál -
tasson, nem kényszeríthető arra, hogy maga járuljon hozzá elítélésé hez.7

3.2. Középkor – feudális jog

Ilyen előzmény után sziporkázva mondhatnánk, hogy a hallgatás joga a feu -
dalizmusban kiment a divatból. Elég ha csak a kínvallatás (tortúra) intéz ményére
gondolunk, ahol a bűnösség vélelmére épülő eljárásban a tortúra előzetes sorrend
alapján, terhelő vallomás kicsikarása céljából végrehajtott kínvallatási módok
sora volt8. Ehhez szorosan kapcsolódik – jóllehet a bizonyítás szempontjából nem
volt jelentősége – a kor felfogásához illően, hogy a bűn beismerése Isten előtti
megtisztulást hívatott szolgálni9. A vádlott tehát az eljárás tárgya volt, a formális
bizonyítási rendszerben vallomása a „bizonyíté kok királynője”10.
Megjegyzendő, hogy a kínvallatás a diktatúrák szükségszerű velejárója11, így a
Római Birodalom császár korában is megfigyelhető volt.

A feudális perjog a tanú hallgatását (mentességét) csak szűk körben ismerte el
és néhány klasszikus kizárási ok – mint például a rendi hovatartozás, fizikai
állapot, rokoni kapcsolat, szavahihetőség12 – között az önvád tilalma fel sem
merült, ráadásul a tanúskodás egyébként sem volt kellemes dolog, minthogy a
tanúk kötelesek voltak az ítélet végrehajtásában közreműködni.

3.3. Újkor – polgári kor joga

A feltörekvő burzsoázia elutasította az állam mindenhatóságát, az állam
minden irányú beavatkozását a társadalom életébe, és habár a társadalmi
rend fenntartása érdekében szükséges állami funkciókat mégiscsak igényli,
arra törekszik, hogy ezek a funkciók jogilag szabályozottak legyenek, mind -
amellett, hogy a társadalom létezési formáinak széles körében elutasítja a
közhatalom beavatkozását.13

5 D. 19, 2, 60, 6.
6 Paul. D. 50, 17, 142.
7 Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. Magyar Hivatalos Köz -

lönykiadó, Budapes, 2007, 251. o.
8 Mezey Barna–Pomogyi László: A magyar feudális perjog vázlata. In: Magyar Alkotmánytörténet

(Szerk. Mezey Barna). Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 399. o.
9 Rogall, Klaus: Der Beschukdigte als Beweismittel gegen sich selbst. Duncker & Humblot, Berlin,
1977, 68–69.  o. idézi: Bárd: i. m. 243.  o.

10 Bárd: i. m. 246. o.
11 Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 33. o.
12 Mezey–Pomogyi: i. m. 389. o.
13 Takács Imre: Az Alkotmány és az alkotmányosság fogalma. In: Alkotmánytan I. (szerk. Ku -

korelli István). Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 21. o.
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Ennek fényében megkezdődött a büntetőjog humanizálása: bármilyen bűncse -
lekményt követ el valaki, felelősségre vonásakor soha nem hagyható figyel -
men kívül, hogy ember. Minden bűnelkövetőnek és elítéltnek elidegeníthe -
tetlen joga, hogy emberként bánjanak vele.14

1764-ben jelent meg a lombardiai olasz Cesare Beccaria nagy hatású mun -
kája, amely fordulópont volt a büntetőjog és a büntető eljárásjog tudomá -
nyában. Ezzel született meg a felvilágosodás eszméit kifejező, polgárság igé -
nyeihez igazodó büntető jogtudomány.15 Beccaria elutasította a kínvallatást és
mindezt az ártatlanság vélelmére hivatkozással tette meg[!]: „Egy embert nem
lehet bűnösnek nevezni a bíró ítélete előtt, s a társadalom nem foszthatja meg
őt a közösség védelmétől, hacsak nem akkor, amikor bebizonyosodott, hogy
megsértette azokat a szerződéseket, amelyek azt biztosították neki. Miféle jog
az, hacsak nem az erő joga, amely egy bírónak megadja azt a hatalmat, hogy
büntetést mérjen egy állampolgárra miközben még kétséges, hogy bűnös-e
vagy ártatlan?”16. De a nagy jogtudós azt is kimondta, hogy ez a biztos módszer
az erőteljes gonoszok felmentésére, s a gyönge ártatlanok elítélésére.17

Mária Terézia 1779. március 22-én betiltotta a tortúra intézményét, de erre az
időszakra tehető a modern büntetőtörvénykönyvek18 megszületése is.

Nálunk a folyamat betetőzését a bünvádi perrendtartásról szóló 1896. évi 33.
törvénycikk (a továbbiakban: Bp.) jelentette. S noha az ártatlanság vé -
lelméről kifejezetten nem rendelkezik a Bp., de az „vezérlő elvként” húzódik
végig egész rendszerén, s különösen kitűnik a X–XII. fejezetből, amelyek az
egyéni jogok korlátozásának csak szűk teret engednek meg.19 Rendelkezik a
tortúra tilalmáról20 és elismeri a hallgatás jogát21 is.

14 Földvári József: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 36. o.
15 Király: Büntetőeljárási jog. 38. o.
16 Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről. Eötvös József Könyv Kiadó Bt., Budapest, 1989, o.
17 Uo.
18 Európában az anyagi és eljárásjog szétválása a XVII.-XIX. századra tehető. L. Király:

Büntetőeljárási jog. 36–37. o.
19 Király: Büntetőeljárási jog. 53. o.
20 L. a Bp. 135. §-át: „A terhelt vallomásának vagy beismerésének kieszközlése végett nem szabad

sem igéretet, biztatást, ámitást, fenyegetést, erőszakot vagy kényszert használni, sem a
terheltet éjjeli kihallgatással vagy más módon czélzatosan kifárasztani. […]”.

21 L. a Bp. 134. §-át: „Ha a terhelt a védelmének előterjesztése végett hozzá intézett kérdésre
kijelenti, hogy nem bűnös, de a vádra nézve nem kiván részletesebben nyilatkozni, további
kérdések nem intézendők hozzá. Ekkor, valamint abban az esetben is, ha egyáltalán vagy bi -
zonyos kérdésekre nem akar felelni, vagy ha siketnek, némának, tompaelméjünek, vagy elme -
betegnek tetteti magát és a hatóság a tettetésről saját észlelete, tanuvallomások vagy szakértők
véleménye alapján meggyőződik: arra kell a terheltet figyelmeztetni, hogy viselkedése az eljárás
folytatását nem akadályozza és hogy esetleg a védelem eszközeitől fosztja meg magát.”.
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 A nemo tenetur detegere turpitudinem suam elve, azaz hogy senki nem kö -
telezhető hogy szégyenét feltárja, mint tanúságtétel kötelezettség alóli men-
tesség még a hatályos jogunknál is szélesebb körben tette lehetővé, hogy a
tanú beszéd helyett a némaságot válassza.22

4. Hallgatás joga Mirandától (1966) Telfnerig (2001)

Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme a XIX. század második felében, il -
letve a két világháború között, a népszövetségi23 rendszer idején kezdődött. A
XX. század második feléig azonban a nemzetközi védelem meglehetősen töre -
dezett volt.24

Az 1899. és 1907. évi hágai konvenciókban a hadijognak a hallgatás jogát
garantáló szabályai abból az általános elvből következnek, hogy az ellenség
hatalmába került személyek nem kötelezhetők arra, hogy közvetlen támoga -
tást nyújtsanak a velük harcban álló félnek.25

A II. világháborút követően, a nácizmus rémtettei miatt minőségi változás
következett be az emberi jogok nemzetközi védelmében,26 és a hallgatás joga
számos emberi jogi, sőt más tárgyú nemzetközi szerződésben is elismerést
nyert.27

Az első nagyhatású döntés, Miranda v. Arizona28 ügyben 1966-ban született
meg, amely ma már a hollywoodi filmeknek köszönhetően a köznapi ismeretek
közé tartozik. A döntés értelmében „bármely, a hatóság őrizetében lévő vagy
személyi szabadságától más módon megfosztott személyt kihallgatása meg -
kez désekor figyelmeztetni kell arra, hogy joga van hallgatni, ha e joga isme -
retében mégis válaszol a hozzá intézett kérdésre, válaszait bizonyítékként fel
lehet ellene használni, joga van a rendőrségi kihallgatás előtt, illetve alatt
bármikor ügyvéddel tanácskozni, ha nincs pénze ügyvédre, díjmentesen gon -
doskodnak a számára védő kirendeléséről”29. Ami kiemelendő: itt már nem
arról van szó, hogy az állam mit ne tegyen, hanem arról, hogy az államnak mit
kell tennie. A Miranda szabály általános kioktatási kötelezettséget ír elő,
amely azonban csak „az olyan eljárási rendbe illeszkedik ellentmondásmen -
tesen – és ilyen az angolszász modell –, amely főszabályként nem tekinti a
terheltet bizonyítékforrásnak”30, ugyanis ellenkező esetben a válaszadás el -

22 Bp. 208. §-a akként rendelkezik: „A tanu nem kötelezhető vallomásra vagy valamely kérdés
tárgyában feleletre, ha abból reá vagy hozzátartozójára […] jelentékeny kár vagy szégyen
hárulna.”; A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk 299. §-a pedig kimondja: „A
tanuságtétel megtagadható: 3. ha a kérdésre adandó felelet által a tanu vagy a vele […] emlitett
viszonyban álló személyek valamelyike becsületében, vagy a tanu vagyonában jelentékeny
sérelmet szenvedne;”.

23 Hivatalos nevén Nemzetek Szövetsége.
24 Kardos Gábor: Az emberi jogok nemzetközivé válása. In: Emberi jogok (szerk. Halmai Gábor és

Tóth Gábor Attila). Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 66. o.
25 Bárd: i. m. 248.  o.
26 Kardos: i. m. 67.  o.
27 L. részletesen: Bárd: i. m. 247–248.  o.
28 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
29 Jungi Eszter: A „Miranda-figyelmeztetés”, avagy a hallgatás joga a magyar büntetőeljárásban.

In: Jog – Állam – Politika. Jog- és politikatudományi folyóirat, 2011/3. sz. 49–50. o.
30 Bárd: i. m. 251. o.
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mulasztása hátrányos következményekhez vezethet, az erre történő figyel mez -
tetés pedig közvetett kényszerként31 jelentkezhet. Ez pedig már abba az irányba
mutat, hogy vajon jog-e a hallgatás joga32 a kontinentális jogrend szerben?

Az Európai Emberi Jogi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) a Funke v. Fran -
ciaország33 ügyben 1993-ban állapította meg és ismerte el először azt, hogy a
Konvenció34 6. cikk (1) bekezdésében előírt tisztességes tárgyaláshoz való jog
magában foglalja a bűncselekmény elkövetésével vádolt személy hall gatáshoz
való, valamint az önmagára terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsá tása meg -
tagadásának jogát, így az önvádra kötelezés tilalmát. Amelynek sé relme pedig
ennek megfelelően a Konvenció, tisztességes eljárás védelmét biztosító, 6. cik -
kének sérelméhez vezet.35 Három évvel később (1996) a Saun ders36 eset kap -
csán ennél még pontosabb megfogalmazást kapunk. A Bíróság kifejtette, hogy
„a hallgatáshoz való jog és az önvádra kötelezés tilalma olyan általánosan
elismert nemzetközi standardok, amelyek a 6. cikk szerinti tisztességes eljá -
rás lényegéhez tartoznak. Rendeltetésük, hogy védelmet nyújtsanak a vád -
lottnak a hatóság nem megfelelő kényszerítésével, fellépésével szemben, így
hozzájárulva a jogtalan ítéletek elkerüléséhez, és a 6. cikk céljainak telje -
süléséhez. Az önvádra kötelezés tilalma, különösen, feltételezi azt, hogy egy
büntető ügyben a vádhatóságra hárul a bizonyítás terhe, neki kell bizonyíta -
nia a jogsértést, anélkül, hogy a vádlottól, annak akarata ellenére kényszer,
presszió útján megszerzett bizonyítékokra támaszkodna. Ebben az értelem -
ben e jog szorosan kapcsolódik a Konvenció 6. cikk (2) bekezdése szerinti
ártatlanság vélelméhez37.”38 A Bíróság ezzel azonban veszélyes vizekre tévedt.
Amíg ugyanis a tisztességes eljárás egyes részelemeinek korlátozása nem
teszi az eljárását feltétlenül tisztességtelenné39, az ártatlanság vélelmét már
nem lehet más alkotmányos jog miatt korlátozni, de fogalmilag sem lehetséges
nem teljesen érvényesíteni40. Így a Bíróság még a Saunders41 ügyet megelő -
zően a Murray42 ügyben leszögezte: „A hallgatás joga a tisztességes eljárás
sarkköve, védelmet nyújt az elfogadhatatlan kényszerrel szemben. De e jog
nem abszolút: nem garantálja azt, hogy a bíróságok a hallgatást a bizonyíté -
kok értékelése során semmiképp sem fogják figyelembe venni.”43 A hallgatás
kommentálása, így nem más, mint e jog korlátozhatóságának az elismerése.

31 Bárkányi Tímea: Az önvádra kötelezés tilalma az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogában. In:
Themis. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata, 2006/2. sz. 13.

32 A kérdés Bócz Endre tollából származik. [L. Bócz Endre: Jog-e a hallgatás joga? In: Belügyi
Szemle, 1988/11. sz. 65–71. o.]; A probléma megválaszolását lásd alább.

33 Funke v. France 10828/84 (25/02/1993).
34 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én

kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Konvenció máshol Egyezmény)

35 Bárkányi: i. m. 4. o.
36 Saunders v. the United Kingdom 19187/91 (17/12/1996).
37 In this sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6

para. 2 of the Convention (art. 6–2).
38 Bárkányi: i. m. 5. o.
39 Bárd: i. m. 255. o.
40 11/1992. (III. 5.) AB határozat.
41 Saunders v. the United Kingdom 19187/91 (17/12/1996).
42 John Murray v. the United Kingdom 18731/91 (25/01/1996).
43 Bárd: i. m. 275. o.
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A Bíróság 2001-ben azonban mérsékelte álláspontját, nem vitatva el ugyan -
akkor azt sem, hogy a terheltet bizonyítékforrásnak tekinti. A Telfner44 ítélet
szerint ugyanis „[…] a döntéshozó a szabad bizonyítást elfogadó eljárási
rendszerekben is vonhat le következtetéseket a terhelt hallgatásából. De ez
csak abban az esetben van összhangban az Egyezménnyel, ha a vádló által
előterjesztetett bizonyítékok olyan meggyőzőek, hogy a hallgatásból a józan
ész alapján kizárólag az a konklúzió adódik: a vádlott képtelen azokat cá -
folni.”45

Ebből kifolyólag a hallgatás jogát néha kénytelenek vagyunk feladni, tud -
niillik adódhatnak olyan helyzetek – fejti ki Király Tibor mérhetetlen böl -
csességgel –, amikor a gyanúokok, a közvetett bizonyítékok, olyan szilárdan
látszanak tömörülni, hogy megbontásuk nem lehetséges a terhelt (vádlott)
közreműködése nélkül. Ez – és ehhez hasonló esetekben – a tényleges (nem
jogilag előírt) bizonyítási teher a vádlottra hárul.46

5. Hallgatás joga a Pp.-ben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
két helyen is rendelkezik a felek hallgatásáról, vagy inkább annak tilalmáról:
a rosszhiszemű pervitel47 esetén és a bizonyítás eredményének mérlegelése48

során. Ezen szabályok a Pp. megszületése óta léteznek, de különösebb aggo -
dalmat nem keltettek, jóllehet de facto nem is alkalmazzák ezeket.

Mindenekelőtt a magyar jogirodalom egyik legvitatottabb kérdését49 kívánom
lezárni: bizonyítéknak minősül-e a felek előadása. A válasz: igen. Ez kö -
vetkezik a szabad bizonyítás elvéből50, de ez következik a Pp. konkrét szö -
vegéből is, amikor kimondja, hogy a bíróság „[…] szabadon felhasználhatja a
felek előadásait, valamint felhasználhat minden egyéb [kiemelés tőlem] bi -
zonyítékot […]”51.
A zavart az okozhatta, hogy a peres felek eljárási cselekményei kettős jogi
természetűek. Egyrészt áll akaratkijelentésből, mely a fél a bíróság előtt ki -
fejezett elhatározása, hogy a bíróság valamit tegyen vagy ne tegyen, másrészt
állhat tudomáskijelentésből, mely során pedig a fél arról számol be a bíróság

44 Telfner v. Austria 33501/96 (20/03/2001).
45 Bárd: i. m. 286. o.
46 Király Tibor: Mit ér az ártatlanság vélelme? In: Magyar jog, 1987/12. sz. 1023. o.
47 Pp. 8. § (3) bekezdése: „A bíróság pénzbírsággal […] sújtja azt a felet vagy képviselőt, aki akár a

tárgyaláson, akár valamely periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból:
b) olyan tényt elhallgatott [kiemelés tőlem], amelyről tudnia kellett, hogy a per eldöntése
céljából jelentős, […]”.

48 Pp. 206. § (2) bekezdése: „A per adataival egybevetett mérlegelés alapján a bíróság azt is
meggyőződése szerint ítéli meg, hogy milyen jelentőséget kell tulajdonítani annak, ha a
személyes megjelenésre idézett fél nem jelent meg, vagy a fél vagy képviselője valamely
felhívásnak nem tett eleget, a hozzáintézett kérdésre nem felelt [kiemelés tőlem], vagy
kijelentette, hogy valamely tény valóságáról nincs tudomása, vagy arra nem emlékszik.”.

49 A vita összefoglalását l. Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest,
2008, 304–305. o.

50 Hasonló álláspontot képvisel: Kiss Daisy: A polgári per titkai. Hvgorac Lap- és Könyvkiadó,
Budapest, 2006, 557. o.

51 Pp. 3. § (5) bekezdés.
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előtt, amit érzékeivel megfigyelt52. Az első nem, még a második bizonyítékként
értékelhető/értékelendő.

Visszakanyarodva a hallgatás jogához, a Pp.-ben ennek nyomait sem fedezhet -
jük fel, annak ellenére, hogy az országos ítélőtábla székhelyének és illeté -
kességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás műkö -
dését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény az
anyagi jogi értelemben vett igazságosságot kiiktatta és helyette az alaki
igazságosság lett az eljárás mércéje. A törvény indokolása kifejti, hogy az „ügy
urai” maguk a felek, ők határozzák meg a per tárgyát és ezáltal a bíróság
eljárási mozgásterét. Az igazságosság eljárásjogi értelemben vett lényege eh -
hez képest nem ad módot pl. arra, hogy a bíró a bizonyítási eljárást mindaddig
folytassa, amíg álláspontja szerint az szükséges. A felek jogosultak – a bi -
zonyítási teherre vonatkozó rendelkezések, elvek ismeretében – dönteni arról,
hogy előterjesztenek-e további bizonyítási indítványt, vagy tartózkodnak
attól53.

Mégis a feleket igazmondási kötelezettség terheli54, amely magában foglalja
azt, hogy ezzel ellenfelét segítve saját vesztét okozza, sőt azt is – ellentétben a
polgári per tanújával –, hogy önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolja55.
Ha ezen körülményeket a fél elhallgatja a bíróság terhére értékelheti vagy
végső soron pénzbírsággal56 sújthatja.

Félreértés ne essék, e sorok írója nem az igazmondási kötelezettség ellen van,
hanem csupán annak értelmezési tartományát vitatja. A félnek meg kell
hagyni ugyanis a választás lehetőségét: vagy kíván érdemben nyilatkozni,
vagy nem. Ha azonban nyilatkozik, akkor igazmondási kötelezettség terheli
annak minden kockázatával együtt.57 De lege ferenda a rosszhiszemű pervitel
meghatározása közül az elhallgatás törlendő, azzal, hogy bizonyítékok ered -
mé nyének mérlegelése között meghagyható a makacs fél értékelése, ha a más
fél által előterjesztetett bizonyítékok olyan meggyőzőek, hogy a hallgatásból a
józan ész alapján kizárólag az a konklúzió adódik, hogy képtelen azokat cá -
folni58. »A bíróság feladatai a polgári perben« fejezetben pedig egyértelművé
kellene tenni, hogy a fél az ügy érdemében nyilatkozattételre nem kötelez -
hető59, de figyelmeztetni kellene arra is, hogy amit mond, illetve rendelkezésre

52 Kengyel: i. m. 198. o.
53 Cséffai Attila Csaba: Kötelező ügyészi részvétel bökkenője (különvélemény). In: Optimi nostri

(szerk. Sulyok Gábor). UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 2012.
54 Kengyel: i. m. 198. o.
55 Ez különösen aggályos, ha mindezt a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. § (2)

bekezdésével együtt olvassuk, mely szerint „A hatóság tagja és a hivatalos személy […] köteles
a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelö -
lésével – feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetsé -
ges, a megőrzésükről kell gondoskodni.”.

56 L. Pp. 120. §-át.
57 L. Btk. 238–241. §§ a hamis tanúzásról.
58 V. ö. Telfner v. Austria 33501/96 (20/03/2001).
59 Ez összhangban lenne a Pp. 137. §-ában szövegezett „nyilatkozatot egyáltalában [kiemelés tő -

lem] nem tesz” mondatrésszel is.
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bocsát, bizonyítékként felhasználható, egyebekben a fél előadásá ra a Pp. ta -
núságtételre vonatkozó rendelkezéseit – értelemszerű eltéréssel – lennének
alkalmazandók60.

6. Hallgatás joga a Be.-ben

A Pp.-vel szemben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a to -
vábbiakban: Be.) kínosan ügyel a hallgatás jogának érvényre juttatására61 és
a gyakorlat is azt mutatja, hogy a büntető ügyben eljáró hatóságok inkább a
kötelezőnél többször biztosítják a kioktatást.62

A Miranda szabályt az 1989. évi XXVI. törvény hozta a magyar büntető -
eljárási rendszerbe. Azonban az akkori és a mostani szabályozás között van
egy lényeges eltérés, mégpedig azon régi kitétel, hogy ha a terhelt a vallomás
tételét megtagadja, figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását nem
akadályozza, de a védekezésének erről a módjáról lemond.63

Az emberi méltósághoz való jogot bizto sítja az Alkotmány, és ebből következik
az az elv, hogy senki sem köteles önmagával szemben bizonyítékot szolgál -
tatni – a terheltet ezért megilleti a hallgatás joga.64 Így a terhelt, aki a val -
lomástételt tagadja meg, nem jogról mond le, hanem jogával él. Ez van
összhangban az ártatlanság vélelmével, de össz hangban azzal is, hogy a ter -
helt nem hibáztatható amiatt, hogy gyakorolja a hallgatáshoz fűződő jogot65

Ezen zavarba ejtő szabály ma már nem része a Be.-nek, mégis számos ren -
delkezése megengedett vagy meg nem engedett mó don korlátozza a hallgatás
jogát. Lássuk.

Bárd szerint a hallgatás joga sokat veszít gyakorlati értékéből, ha egyszer a
terhelt megszólalt66: sem az emberi méltóságból, sem a tisztességes eljáráshoz
való jogból nem vezethető le, hogy a vádlott határozhatná meg, hogy mi legyen
szabadon tett vallomásának perbeli sorsa. Hallgatásával vagy korábban tett
vallomása megváltoztatásával nem zárhatja ki azt az értékelhető bizonyí -
tékok köréből.67 A tisztességes eljárás szempontjából ugyanakkor a közvet -
lenség elve annak az eminens garanciája, hogy a vádlott és a tanú a bíróság
előtt konfrontálódhasson68. A szabad bizonyítás elve nem mehet el odáig, hogy
más elvet teljes mértékben annulláljon, minthogy nincs olyan helyzet, amely-
 ben a nem tisztességes eljárás elfogadható lenne, ugyanúgy nem lehet Egyez -

60 A fél és a tanú eljárásbeli elkülönüléséről lásd részletesen: 75/1995. (XII. 21.) AB határozat.
61 Be. 8. §-a rögzíti, hogy „Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és

önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson”. – A Be. hallgatás jogát és önvádolás alóli mentességet
– helyesen – külön kezeli. Az utóbbi szélesebb jog és magában foglalja az előzőt (is). [Témáról
lásd részletesen: Bárd: i. m. 261. és 271. o.]

62 Jungi: i. m. 54. o.
63 A büntetőeljárásról 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: régi Be.) 87. § (3) bekezdés.
64 V. ö. 793/B/1997. AB határozat.
65 Németh v. Hungary 60037/00 (13/01/2004).
66 Bárd: i. m. 278–280. o.
67 Hasonlóan foglal állást az Alkotmánybíróság a 793/B/1997. AB határozatában.
68 Pitkänen v. Finnország 30508/96 (09/03/2004).
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mény-konform az olyan per sem, amelyben a vádlottat tisztességes eljárás
valamely részjogosítványától valamely más jog vagy érdek nevében teljes ség -
gel megfosztják69.
A 90-es évek elején alkotmányossági vitát kavart70 a régi Be. olyan értelme -
zése, mely szerint ha a terhelt a tárgyaláson a vallomás tételét megtagadja,
akkor a nyomozás során tett vallomása nem használható fel, nem olvasható
fel. A régi Be. irányadó rendelkezéseihez fűzött miniszteri indokolás szerint a
törvény a közvetlenség alapelvére figyelemmel nem kívánta fenntartani azt a
lehetőséget, hogy a bíróság a nyomozás során tett terhelti vallomást a tár gya -
láson felolvassa, ha a vallomástételt a vádlott a tárgyaláson megtagadta. Nap -
jainkban ugyanakkor ennek más szélső esetével állunk szemben, amikor nyo -
mozási jegyzőkönyv felolvasásával vagy ismertetésével lehetővé teszi a nyo -
mozási anyag teljes bevonását a tárgyalásba, és az értékelésbe is.71 A meg -
oldás azonban valahol a kettő között van.

Egy vallomást tevő tanú72 korábbi – akár egyező, akár eltérő – kijelenése ál -
talában hearsay, s mint ilyen, nem használható a benne foglalt tény bizonyí -
tására, csak a vallomás bizonyító erejének megerősítésére, támadására, eset -
leg emlékezet felfrissítésére vehető igénybe73. Ezzel elkerülhető, hogy a nyo -
mozás során felvett jegyzőkönyvekben bizonyító tényként szereplő kijelenté -
sek korlátlan felhasználásának megengedése valójában a tárgyalás önálló
megismerési folyamatát átváltoztassa a nyomozásbeli megismerési folyamat
ellenőrzésévé74.

A hallgatás jogának közvetett korlátozására a kártalanításból történő kizárás
útján a 41/2003. (VII. 2.) AB határozatban került sor. Az Alkotmánybíróság
arra a következtetésre jutott, hogy nem tekinthető a védekezéshez való jog
szükségtelen és aránytalan korlátozásának, ha nem jár kártalanítás az alap -
talan szabadságelvonásért, amennyiben az kimutathatóan a terhelt szándé -
kos magatartására, az általa tudottan releváns tények és bizonyítékok elhall -
gatására vezethető vissza. A döntés helyességét maguk az alkotmánybírák cá -
folják meg, mikor egy másik kizáró ok kapcsán kifejtik, hogy a büntetőeljárás
garanciális alapelveiből következően a terheltet megilleti a hallgatás joga,
annak motívumától és célzatától függetlenül és, hogy a terhelttől [ugyanis]
nem várható el a jogilag hibátlan védekezés75. Ezen az alapon, tehát megsem -
misíthető lett volna a hallgatás jogának korlátozása is.
Az Egyezmény Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikkelye76 szintén ren -

69 Bárd: i. m. 255. o.
70 L. 317/E/1990. AB határozat.
71 Király: Büntetőeljárási jog. 465–467. o.
72 Értsd a tanúként vallomást tevő vádlottat is (sic!).
73 Hampton, Celia: Criminal Procedure and Evidence. Sweet & Maxwell, London, 1973, 338. o.
74 Bócz Endre: A Be. újabb novellája elé. In: Magyar Jog, 2005/12. sz. 714. o.
75 41/2003.  (VII. 2.) AB határozat.
76 „Ha büntető ügyben hozott jogerős elmarasztaló ítéletet utóbb megsemmisítenek, vagy az

elítéltet kegyelemben részesítik azért, mert új vagy újonnan feltárt tények bizonyítják, hogy
bírói tévedés történt, azt a személyt, aki ezen ítélet folytán büntetést szenvedett el, kárta -
lanítani kell az adott államban érvényes törvényeknek vagy joggyakorlatnak megfelelően, ha -
csak be nem bizonyítják, hogy a tények nem kellő időben való felfedése teljesen vagy részben az
elítéltnek róható fel.”.
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del kezik a kártalanításból való kizárásról. Ez azonban nem azonosítható az
Alkotmánybíróság döntésével. A hallgatás joga szorosan kapcsolódik az ártat -
lanság vélelméhez, mely bűnösség megállapításával együtt járó jogi következ -
ménye annak teljes elenyészése. Tehát az Egyezmény a hallgatás jogát nem
korlátozza, csupán felhívja az elítélt figyelmét arra, hogy az eredmény77 elhá -
rítá sát kellő időben kell megtennie.

Fentebb már szó volt arról, hogy a hallgatás joga nem illeszkedik olyan eljárá -
si rendbe ellentmondásmentesen, ahol a terheltet bizonyítékforrásnak tekin -
tik. Ha ugyanis a terhelt él ezen jogával, hallgatásából az eljáró hatóságok kö -
vetkeztetéseket vonhatnak le78, ha azonban megnyilatkozik, vallomásának a
bíróságok egységesen alacsony bizonyító erőt tulajdonítanak, minthogy nem
köteles igazat mondani79, még a tanú a vádlottal szemben a hamis tanúzás
terhe alatt vall.80 Aki nem hiszi, járjon utána. Útravalóul azért figyelembe
ajánlom a Baranya Megyei Bíróság egyik közzétett ítéletét81, mely expressis
verbis kimondja, hogy amennyiben a tanú szavahihető személynek bizonyul,
úgy ezen tanú vallomása alkalmas lehet a vádlott tagadásával szemben a bű -
nösség megállapítására. Így hát sem a hallgatás, sem a megnyilatkozás nem
lehet teljes értékű fegyvere a védelemnek.

De lege ferenda a terhelt vallomását, mint olyat ki kell iktatni a büntető -
eljárásból. Ha azonban a terhelt vallomást kíván tenni – hasonlóan a Pp.-nél
elmondottakhoz –, a Be. tanúságtételre vonatkozó rendelkezései értelem szerű
eltéréssel lennének alkalmazandók, azzal, hogy az ügy tárgykörében – mint -
hogy nem élt a törvényben biztosított mentességi jogával – a valót kell
vallania, és hamis vallomás esetén a büntetőjogi következmények alól csak
abban az esetben mentesülne, ha mentességi jogára kihallgatása előtt nem
figyelmeztették. Ez esetben, tehát nem lenne alkalmazható az a speciális bün -
tethetőséget megszüntető rendelkezés, amely kimondja, hogy nem büntethető
hamis tanúzásért aki a valóság feltárása esetén önmagát vagy hozzátartozóját
bűncselekmény elkövetésével vádolná82. Ezen elv egyébként fellelhető egy
közzétett eseti döntésben83, mely bár contra legem, de jelen esetben iránymu -
tató.

Végül néhány szót ejtenék a büntetőeljárás tanújáról. A Be. törvény a tanú
vallomástételének akadályait külön cím alatt tárgyalja. A relatív akadályok
között található meg az a szabály, mely szerint a tanúvallomást megtagad -
hatja az, aki magát (vagy hozzátartozóját) bűncselekmény elkövetésével 
vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben84. A megtagadás jogosságáról az el -
járó bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság határoz85. E mentességi okra
77 Ti. a büntetés kiállását.
78 A magyar judikatúrában ez nem túl gyakori de akad rá példa: BH2000. 192 és BH2003. 145.
79 41/2003. (VII. 2.) AB határozat.
80 Bencze Mátyás–Zsiros Zsolt: A bűnösség vélelme – a „Buktai-ügy” tanulságai. In: Ama -

bilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike Loss Sándor Emlékkönyv, Debreceni Egyetem,
Debrecen, 2005, 157.

81 BH1987. 391.
82 Btk. 241. § (1) bekezdés a) pont.
83 BH1984. 480.
84 Be. 82. § (1) bekezdés b) pont.
85 Be. 82. § (3) bekezdés.
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hivatkozni nyilván nem kockázatmentes. A tanúnak így aközött kell válasz -
tani, hogy ad-e olyan információt, amely valószínűsíti a megtagadási ok léte -
zését (és ezzel közvetve inkriminálja önmagát), vagy annak teszi ki magát,
hogy a vallomás indokolatlan megtagadása miatt rendbírsággal sújtják86.
Nyilván nem árulok el nagy titkot, ha így egyetlen tanú sem hivatkozik erre a
– és valljuk be egyébként abszurd – mentességi okra. 
A tanút igazmondási kötelezettség terheli, kivéve, ha jogában áll hallgatni87.
Mihelyst önmagát (vagy hozzátartozóját) bűncselekmény elkövetésével vádol -
ná, leléphet az igazság ösvényéről, hazudhat. Ez különbözteti meg igazán a
tanút és a tanúként vallomást tevő terheltet, aki még akkor sem hazudhat, ha
így önmaga ellen szolgáltatna bizonyítékot88. Így értékelődne fel a vádlott
vallomása!

7. A hallgatás joga, mint abszolút jog

Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó 1998. évi Római Statútum a vádlott
jogait szabályozó 67. cikk 1. bekezdésének g) pontja kimondja, hogy nem kény -
szeríthető [a vádlott arra], hogy vallomást tegyen vagy bűnösségét beismerje,
és arra sem, hogy anélkül hallgasson, hogy az ilyen hallgatást figyelembe ven -
nék a bűnösség vagy ártatlanság megállapításánál89.

Jövőbe mutató…

86 Bárd: i. m. 283. o.
87 V. ö. Király: Büntetőeljárási jog. 361. o.
88 Bárd: i. m. 292. o.
89 Not to be compelled to testify or to confess guilt and to remain silent, without such silence being

a consideration in the determination of guilt or innocence.
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A szemle jogi szabályozása
GÁRDONYI GERGELY

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Szemlét, mint eljárási cselekményt a rendőrség négy eljárás keretében folytat
le. Leggyakrabban, évente mintegy 85–90 000 alkalommal büntetőeljárás ke -
re tében (ide értve kizárólag a bűnügyi helyszíneken végzett szemléket),1 né -
hány ezer alkalommal közigazgatási hatósági eljárás keretében, valamint el -
hanyagolható számban fegyelmi eljárás keretében és szabálysértési ügyek ben.

Jelen tanulmányban kísérletet teszek valamennyi olyan jogszabály ismerte -
tésére és elemzésére, amely a szemle lefolytatását szabályozza. Igyekszem
azokat – a rendelkezésemre álló terjedelmi korlátok között – a jogszabályi
hierarchiában elhelyezve őket megvizsgálni, végül ötletet adni a jogi szabályo -
zás hiányosságainak pótlására. 

1. Alkotmányogi aspektus

A szemle jogi helyzetének elemzése kapcsán elkerülhetetlen, hogy vizsgáljuk
annak alkotmányjogi eredőit, vonatkozásait. Pusztán jogi szempontból nehéz
volna koherenciát találni, a szemle végrehajtása vonatkozásában azonban szá -
mos kapcsolódási pontot találhatunk az alaptörvényben az alábbiak sze rint:

II. cikk

„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól
kezd ve védelem illeti meg.”

Kétség nem férhet ahhoz, hogy ez az alapjogunk sérül akkor, amikor vala -
kinek a sérelmére emberölést követnek el, ugyanúgy ahhoz sem, hogy ilyen
esetben a hatóság szemle megtartását rendeli el. A büntető eljárási törvény
egyik ide vonatkozó rendelkezésében közvetlen kapcsolatot találunk: „60.
§ (1) Az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek
személyiségi jogait és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani”

VI. cikk

„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét,
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.”

Olyan – a gyakorlatban végzett – krimináltechnikai és krimináltaktikai tevékenység, amely a
helyszínen található nyomok, anyagmaradványok felkutatásával és rögzítésével a büntető-,
közigazgatási eljárásban zajló felderítést, valamint a bizonyítást szolgálja, szolgáltatja – ide nem
értve a közlekedésrendészet keretében végzett ilyen jellegű tevékenységet. (dr. Gárdonyi Ger -
gely: CSI Magyarország – tények és távlatok a hazai bűnügyi helyszínelésben, In. Pécsi Határőr
Tudományos Közlemények XI. 2010, 102 oldal)
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Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és családi életét csak akkor érintse
a hatóság szemlével, amennyiben erre törvény felhatalmazást ad. Ennek
érdekében a Rendőrségi Törvényben meghatározott esetekben léphet be a
hatóság magánlakásba és annak minősülő helyekre.2

XIII. cikk

„(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tu -
lajdon társadalmi felelősséggel jár.”

A tulajdonhoz való jog a szemle során is, csak azokban az esetekben sérülhet a
lefoglalás intézménye által, ha annak feltételei a büntető eljárási törvény
felhatalmazása alapján szükséges és lehetséges. Ennek fő szabályait az 1998.
évi XX. törvény, részletszabályait pedig a 11/2003. IM–BM–PM együttes ren -
delet adja.

XX. cikk

„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”

A testi-lelki egészséghez joga van a szemlével érintett személynek ugyanúgy,
mint a hatóság eljáró tagjának. Ennek érdekében az egészségre ártalmas nyom-
előhívó- és nyomrögzítő anyagok használata közben, valamint a halottszemle
során védőeszközöket kell alkalmazni. Ezt a felszerelést a szemlét folytató
hatóság (mint munkáltató) köteles biztosítani.

XXIV. cikk

„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok rész -
rehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül in -
tézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek
döntéseiket indokolni.”

Fenti rendelkezés két ponton kapcsolódik a szemléhez:

ad 1. A helyszíni szemlét objektíven, az eljáró rendőr vallási, világnézeti, po -
litikai stb. nézetétől függetlenül kell végrehajtani, másrészt pedig törekedni
kell a talált állapotot a lehető legpontosabban és leggyorsabban leírni, le -
fényképezni, és a helyszínrajzot – azaz a teljes helyszíni dokumentációt –el -
készíteni.

ad 2. A büntető eljárási törvényben meghatározott módon és esetekben a szem-
lén részt vevő személyeknek észrevételi – esetenként indítványtételi – joguk
van, amelyek elutasítása nem törtnhet szubjektív indokok alapján. A ténye -
ken alapuló döntését a hatóság tagja indokolni köteles.

2 60. § (1) Az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi
jogait és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a magánéletre vo -
natkozó adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

137



XXVI. cikk

„Az állam – a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvo -
nalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében – törekszik az új műszaki megoldások -
nak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására.”

A bűnügyi helyszínelés tudománya a természettudományok fejlődésének üte -
mében, annak eredményeit felhasználva, azt követve fejlődik rohamosan. A
bűnüldözés hatékonysága nagyban függ attól, hogy az állam mekkora költ -
ségvetési támogatást ad a nyomozó hatóságoknak ahhoz, hogy ezt a fejlődést
kövessék, és az innovatív megoldásoknak milyen teret ad. Ezek az új megol -
dások mind a felderítés hatékonyságának javítását, gyorsítását, mind pedig a
bizonyítás erősítését szolgálják.

A bűnüldöző szervek laboratóriumaiban sem forrás, sem személyzet nincs
arra, hogy alapkutatások folyjanak, azonban a kriminalisztikai követelmé -
nyeknek megfelelő adaptációs és különféle alkalmazásfejlesztési kutatások
elvárhatók.3 Ezek költségvetési, pályázati és természetesen vezetői dotációt
igényelnek.

46. cikk

„(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályo -
zása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjé -
nek védelme.”

Az alaptörvény ezen cikke sok ponton kapcsolódik a szemléhez, hiszen ez az
eljárási cselekmény a bűncselekmények felderítését, a bűnmegelőzést és a
közbiztonság rendjének védelmét szolgálja. 

2. A szemle szabályozása az általános rendőrségi normákban

Általános rendőrségi normának nevezhető az a két jogszabály – jelesül az
1994. XXXIV. törvény a Rendőrségről és a 30/2011 BM rendelet a Rendőrség
Szolgálati Szabályzatáról –, amelyek nem kriminalisztikai és eljárásjogi
szempontból, hanem általános rendőri oldalról szabályozzák a szemlét.
A szemle ebből az irányból elsősorban a helyszínbiztosítási tevékenység felől
közelíthető meg. Az ezzel kapcsolatos rendőri feladatokról a hivatkozott
törvény 43. §-a rendelkezik, amely a rendőr jogává teszi, hogy megtiltsa illetve
megakadályozza valamely bűncselekmény, szabálysértés, baleset vagy egyéb
esemény helyszínének megváltoztatását. 

A Szolgálati Szabályzat már részletesebb intézkedési kötelezettséget tartal -
maz a 15. pontban található „eljárás halálesetnél” cím alatt, amely szerint a
szemlebizottság megérkezéséig a rendőrnek gondoskodnia kell a helyszín
biztosításáról. Ezt a tevékenységet a rendelet 8. pontja bontja ki, ahol a hely-

3 Prof. dr. Katona Géza: A kriminalisztika és a bűnügyi tudományok BM Kiadó 2002, 91. oldal.

138



szín körülhatárolásáról, különféle feljegyzések készítéséről és jelentésadás
rendjéről rendelkezik.

3. A szemle lefolytatása büntető eljárásban

Köztudomású tény, hogy a nyomozó hatóságok4 tipikusan ebben az eljárási
rendben folytatnak le szemlét Magyarországon.

A szemle alapszabályait eszerint az 1998. évi XIX törvény 119. §.-a adja, amely
rendkívül szűkszavúan, ráadásul kevésbé valósághűen fogalmaz, amikor azt
írja, hogy „(4) Ha a szemle tárgyát egyáltalán nem, vagy csak jelentős
nehézség, illetve költség árán lehetne a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó
hatóság elé vinni, a szemlét a helyszínen kell megtartani.” Tekintettel arra,
hogy a szemle megtartása tipikusan a helyszínen történik, ráadásul szemlét
az esetek döntő többségében nem „a bíróság, illetőleg az ügyész rendel el,
illetve tart”, hanem a rendőrség, a szabályozás nem kellően igazodik a gya -
korlathoz. 

Természetesen a fenti törvényi rendelkezések képezik az alapját a szemle
szabályozásának. Több büntetőeljárásról szóló könyvet is áttanulmányozva
megállapítottam, meglepően keveset foglalkozik a jogi szakirodalom a szemlé -
vel. Furcsa ez, hiszen nagytekintélyű szakemberek sora gyakran nyilat kozza,
hogy a szemle a büntetőeljárás alapja, valamint azt a frázist is gyakran hal -
lani, hogy a „szemle egyszeri és megismételhetetlen”. Ez a tétel – mint a frá -
zisok döntő többsége persze igaz – egy kiegészítéssel. Eszerint a megis métel -
hetetlenség csupán az eredeti állapotra vonatkozik, hiszen ismerjük a pót -
szemle intézményét. Hasonló a helyzet pl. a kihallgatás-folytatólagos kihall -
gatás relációjában is, ahol a terhelt beismerésre hajló lelkiállapota sem biztos,
hogy „eredeti állapotában megismételhető”. 

Ez a szakasz rögzíti, hogy a szemlén fel kell kutatni a tárgyi bizonyítási esz -
közöket, ezeket dokumentálni kell kötelezően jegyzőkönyvben, azonban lehe -
tő ség és szükség szerint fénykép és videófelvételen, helyszínrajzon is. Szabá -
lyozza továbbá azt, hogy szükség esetén szakértőt lehet igénybe venni. 

A Büntetőeljárási Törvény persze további pontokon kapcsolódik a szemléhez.
Ilyen kontaktust találunk a hatósági tanú alkalmazásának kógens és alterna -
tív szabályai5 vonatkozásában, vagy a jegyzőkönyvvel kapcsolatos szabályok,6
továbbá a lefoglalás szabályai 7 kapcsán is.

4 1998. évi XIX. törvény 36. §.
5 1998. évi XIX. törvény 183. §.
6 1998. évi XIX. törvény 166. §.
7 1998. évi XIX. törvény 151. §.
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3.1. Rendeletek

A Büntetőeljárási törvény szűkszavú rendelkezéseit a 23/2003. BM–IM együt-
tes rendelet 32–35. § bontja ki, amely a belügyminiszter irányítása alá tar -
tozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól
szól.
Ebben a körben rendezi a jogalkotó a jegyzőkönyvvel kapcsolatos további kö -
vetelményeket, valamint érinti a hatósági tanúval kapcsolatos rendelkezése -
ket, és a lefoglalással, valamint a nyomkutatással kapcsolatos többletkövetel -
ményeket is. Utaló szabályt fogalmaz meg továbbá a bűnjelkezeléssel kapcso -
la tos jogszabályok irányába is. 

60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet8 kötelezővé teszi a rendőrség helyszínelő
egységei számára, hogy a Büntetőeljárási Törvény 36. §-a alapján az ügyész -
ség hatáskörébe rendelt bűncselekmények nyomozása során álljon rendelke -
zésére azzal, hogy a szemlét az ügyész jelenlétének hiányában is le kell foly -
tatni.9

11/2003 IM-BM-PM együttes rendelet10 a szemle során lefoglalt tárgyak
csomagolása (7. §), és azok dokumentálása (10. §) kapcsán ad részletes, a bün -
tetőeljárási törvény és a 23/2003. együttes rendelet rendelkezéseit kibontó
szabályokat. 

3.2. Az országos rendőr-főkapitány utasításai

Több olyan országos rendőr-főkapitányi utasítás is hatályban van, amely a
bűncselekmények (bűnügyi) helyszíni szemléin történő tevékenységet is
részben érintik.

Ezeket a rendőrséget irányító parancsnok, mint országos hatáskörű szerv ve -
zetője a korábban hatályban lévő Jogalkotási Törvény11 alapján adta ki. Sze -
mélyi hatálya a teljes állományra kiterjed, végrehajtása a mindennapokban
többnyire fegyelmezetten zajlik.

26/2009. ORFK utasítás a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomo -
zása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról.
8 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet az ügyészség és a rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomo -
zásban való együttműködéséről és az ennek során felmerült költségekről.

9 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (3) A helyszíni szemlét az ügyész jelenlétének hiányában is
meg kell kezdeni és le kell folytatni, kivéve, ha az ügyész annak – a helyszínre érkezésig történő
– felfüggesztését kéri.
4. § (1) Az ügyészség a nyomozás során törvényes feladatainak teljesítése érdekében igénybe
veheti
a) a rendelkezésre jogosult vezető útján a Rendőrség bűnügyi technikai egységeit,
b) a rendőrségi fogdákat.

10 11/2003. IM–BM–PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok
kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól,
valamint az elkobzás végrehajtásáról.

11 1987. évi XI. törvény.
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Az utasítás arról rendelkezik, hogy a rendőr, ha nagyobb mennyiségű kábí tószer
gyanúját keltő anyagot talál, akkor azt az anyagot szemle keretében köteles le -
foglalni. Ezzel gyakorlatilag kötelező helyszíni szemlét ír elő olyan esetben, ami -
kor nagyobb mennyiségű kábítószergyanús anyag lefoglalása válik szükségessé. 

Ez felveti a szakmában oly sokszor emlegetett „szemleköteles bűncselekmény”
fogalmát. Ez alatt a nyomozó hatóságot vezető bűnügyi területen dolgozó kol -
légák azt értik, hogy bizonyos, a BTK-ban nevesített bűncselekmények hely -
színén mérlegelés nélkül, minden esetben kötelező a helyszíni szemle tar tása.
Ez persze – jelen esetet kivéve – sehol sincs írásban megfogalmazva, azonban
„így szokás”. Természetesen nem vitatható az, hogy bizonyos bűn cselekmé -
nyek esetén, azok helyszínén a szemle lefolytatása típusos, azonban azt jogi
normába tenni megítélésem szerint helytelen. A szemle ugyanolyan, a  bün -
tető eljárási törvényben nevesített bizonyítási eljárás, mint a felismerésre
bemutatás, vagy a bizonyítási kísérlet stb. Mégsem beszélünk pl. „felismerésre
bemutatás-köteles” bűncselekményről. Ennek oka, hogy az egyes bizonyítási
eljárásokat a nyomozó szerv belátása szerint, a tényállás megfelelő felderítése,
bizonyítása érdekében alkalmazza. Az eljárások lefolytatása az adott ügy szá -
mos jellemzőjétől, valamint a bizonyítandó ténytől függ, így kógens előírása
értelmetlen és eredménytelen. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a bűn -
cselekmény helyszínét nem kell szakembernek megtekinteni. Azonban abban
az esetben, ha a szemlétől eredményt nem vár a nyomozó szerv vezetője, akkor
azt nem kell elrendelni, hanem elegendő az elvégzett tevékenységről a Be.
178. § (1) bek. alapján jelentést készíteni.

Így a fenti, vonatkozó utasításban megalapozottabb lenne a következő megfo -
galmazás: „a megtalált kábítószert – a nyomozás vezetőjének utasítása esetén
–  helyszíni szemle során foglalja le”.

22/2008. ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzí -
tésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végre -
hajtásáról.

A fenti utasítás a bűnügyi kutyavezetők helyszíni tevékenységét szabályozza
oly módon, hogy néhány, a szagmaradványokkal kapcsolatos szabályt (főleg
végrehajtási, szervezési és gazdasági jellegűt) kötelező erővel az utasítás rö -
vid, fő részében szabályozza, majd a helyszíni tevékenységet az utasítás mel -
lékletében, módszertani útmutatóként fogalmazza meg. Ennek a jogtechnikai
megoldásnak némileg ellentmond, hogy ezt a módszertani útmutatót az állo -
mány – tudvalevőleg – magára nézve kötelezőnek ismeri el (parancsnokok is
hivatkozzák). További ellentmondás, hogy találunk benne olyan szabályt is,
amely kifejezetten utasítás jellegű.12 Ez érthetetlen megoldás, hiszen egy mód-
12 1.A szagmaradványokat fel kell kutatni, rögzíteni és  konzerválni kell. A helyszíni tárgyakon

megkötődve a szagok hosszú ideig alkalmasak rögzítésre. Szagmaradványok után kell kutatni
az elkövető által feltételezhetően bejárt útvonalon, feltételezett tartózkodási helyein, hát -
rahagyott tárgyain, melyet megfoghatott, érinthetett stb (…). A szagmaradvány felkutatását és
rögzítését kizárólag  bűnügyi kutyavezető, bűnügyi technikus, vagy erre a feladatra kiképzett
személy végezheti, aki a bizottság tagjaként tevékenykedik. A bűncselekmény helyszínére –
amennyiben más, fontosabb bűnügyi érdek nem sérül – a szagrögzítés és a sikeres nyomkövető
kutya alkalmazása érdekében elsőként a bűnügyi kutyavezető léphet be.
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szertani útmutató nem tartalmaz kötelező szabályokat (vagy ne hívják mód -
szertani útmutatónak).
Az utasítás fő részében a hivatkozott Együttes Rendelet rendelkezéseit ki -
bontva megalkotásra került a bűnügyi kutyavezető tevékenységét rögzítő
jegy zőkönyv is.13

25/2010. ORFK utasítás a dokumentációkészítés szabályairól.

Jelen utasítás szerint színes, digitalizált felterjesztést kell készíteni a jármű -
vekben megbújt (bújtatott) személyek elhelyezkedéséről, a kiürített rejtek -
helyről, valamint a gépjármű forgalmi rendszámáról; és a járművekben elrej -
tett tiltott anyagokról (pl.: fegyver, lőszer, kábítószer, műkincs stb.), azok jár -
műben való elhelyezéséről, a járműből történt eltávolítás után egyedi azono -
sításra alkalmas módon a tárgyról, a kiürített rejtekhelyről, valamint a gép -
jármű forgalmi rendszámáról.14

Jelen utasítás inkább technikai jellegű szabályt tartalmaz a nyomozó hatóság
tagjai számára a szemle lefolytatásával kapcsolatban.

4. Szemle a közigazgatási hatósági eljárásban

A közigazgatási hatósági eljárásban folyó szemletevékenység vonatkozásában
elsősorban a 2004. évi CXL törvény ad alapvető eljárási szabályokat. A szem -
lét a törvény 56.§–57/B. § szakasza szabályozza. Természetesen több olyan
sza kasz is található a törvényben, amely a szemlével szoros összefüggésben
van, úgy mint a 39. § a jegyzőkönyvről, 55. § a hatósági tanúról, az 59. § a szak -
értőről.
A szemle tényállása részletesen leírja annak lehetséges tárgyait, amely lehet
ingó, ingatlan vagy személy. A szemle elrendelése vonatkozásában általános
alanyként „hatóság”-ot jelöl meg, a konkrét megnevezéstől a jogalkotó – nyil -
ván az elrendelők széles spektruma miatt – tartózkodik.15

Érdekes különbség a büntetőeljárásban szabályozott szemléhez képest, hogy
annak során a szemletárgy birtokosának magatartásával kapcsolatos jogalko -
tói elvárások, és az annak be nem tartása esetén alkalmazható szankciók is
ehelyütt kerültek megfogalmazásra. 

A nyomozó hatóságok szemlét elsősorban eltűnt személyek és rendkívüli
halálesetek kapcsán, illetve olyan kivételes esetekben folytatnak le, amikor az
eljárás első fázisában még nem látható, vagy egyéb szakkérdés, esetleg to -
vábbi eljárási cselekmények elvégzésének eredményétől függ, hogy az adott
cselekmény bűncselekménynek minősül-e vagy sem.

13 3. számú melléklet a 22/2008. (OT 12.) ORFK utasításhoz és a 23/2003 BM–IM egy rendelet 35.
§ (5) bek.

14 25/2010. ORFK utasítás 6., e)–f) pont.
15 56. § (1) Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy

személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el.
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. §-a adja a rendkívüli ha -
lálesetek definícióját, amely a szemle okaként kapcsolódik az eljárási cselek -
ményhez, azonban ennek rendelkezései az alsóbb rendű jogszabályban (BM
rendelet) és közjogi szervezetszabályozó eszközben(1/2006 ORFK utasítás)16

megjelenik részletesen.

A rendkívüli halálesetek kapcsán elsősorban a következő jogszabályok alkal -
mazandóak. 

Elsősorban a 23/1994 BM rendelet az eltűnt személyek felkutatásának és a
rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről, amely a rendkívüli halál -
esetek definícióját adja meg, valamint a hatásköri kérdésekben ad eligazo -
dást. A rendelet egyik fontos rendelkezése a 11.§-ban található, amely szerint
a rendkívüli haláleset kivizsgálása során az eljárási cselekményeket — így
különösen a szemlét és a hatósági boncolást — úgy kell végrehajtani, hogy
azok adatai egy későbbi, esetleges büntetőeljárásban bizonyítékként felhasz -
nál  hatók legyenek”. Ezen a rendelkezés – a rendelet szabályait kibontó ORFK
utasítás – egyik alapelve, a szemle lefolytatásának és dokumentálásának pe -
dig egyik sarokköve a gyakorlatban.

A 34/1999. BM rendelet17 az egészségügyről szóló törvénnyel összhangban a
halottvizsgálat során és az azt követő eljárás részleteit adja meg. A szemle
végrehajtását ez annyiban érinti, hogy a halottszemlét végző orvos személye
általában és egyes speciális esetekben a szemle szempontjából releváns. A
szemléhez kapcsolódik továbbá az a rendelkezés, amely előírja az orvos szá -
mára, hogy a holttest és környezete a vizsgálatot követően a hatóság kiér -
kezéséig érintetlen maradjon. További kötelezettséget is megállapít a rendelet
a halottvizsgálatot végző orvos számára, miszerint a szemlén a hatóság ké -
résére részt kell vennie, és az általa megállapítottakat a szemléről készült
jegyzőkönyvbe kell mondania, majd aláírnia és pecsétjével ellátnia.18

A közigazgatási hatósági eljárás során alkalmazott jogszabályok rendelkezé -
seit a – fentebb már citált – 1/2006. számú ORFK utasítás bontja tovább. Ez az
utasítás a 22/2008. ORFK utasítás felépítéséhez hasonlóan a konkrét, szak -
mai utasításokat nem az utasítás fő részében, hanem annak mellékleteként –
más elnevezéssel „szabályzatként” – tárgyalja. Itt azonban nincs szó mód -
szertani útmutatóról, a jogalkotó szándéka világos: az utasítás mellékletében
lévő szakmai szabályokat minden alárendeltnek be kell tartania. Kérdésként
itt is felmerül bennem, hogy miért kell ezt mellékletbe tenni, mivel az utasítás
16 /2006. ORFK utasítás a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadá -

sáról.
17 34/1999. BM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kap -

csolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról.
18 (4) A halottvizsgálatot végző orvos, ha a vizsgálat során rendkívüli halál esetét észleli [Eütv.

218. § (3) bek.] köteles erről a külön jogszabályban meghatározott hatóságot (a továbbiakban:
hatóság) azonnal értesíteni, és intézkedni, hogy a holttest és környezete a hatóság megér -
kezéséig érintetlenül maradjon. A halottvizsgálatot végző orvos – amennyiben a hatóság felkéri
– részt vesz a szemlén, a szemlejegyzőkönyv orvosi részét kitölti, aláírja és orvosi bélyegzője
lenyomatával látja el.
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javarésze maga a szabályzat, és a többi melléklet (szám szerint további 14
darab) pedig formanyomtatvány, vagy a jelentési kötelezettséget segítő min -
tairat. Ezek megítélésem szerint nem mellérendelt, hanem alárendelt viszony-
ban vannak szabályzattal. Ezért indokoltnak mutatkozik a mintairatokat a
szabályzat mellékleteként megalkotni. A reguláció tényét szükségesnek, a
módját pedig egyebekben helyénvalónak tartom.
Ez az utasítás a szemlét részletesen szabályozza, valamint kötelező szabályo -
kat tartalmaz a szemle részét képező halottszemle vonatkozásában is. Érinti
az utasítás a különleges eljárások kapcsán (pl. ismeretlen személyazonosságú
holttest esetén) követendő speciális kriminalisztikai ajánlásokat is, amelyek
ezúton kapnak jogi kötőerőt.

5. Szemle a szabálysértési és fegyelmi eljárásokban

A szemle szerepe e két eljárás során a mindennapokban nem túl jelentős.
Szabálysértési ügyekben – kivált amióta a tulajdon elleni szabálysértések
elzárással szankcionálhatók – lehetne jelentősége a szemlének, amelyet a
szabálysértési törvény szabályoz,19 azonban a bizonyításnak ezt a módját a
jogalkalmazó hatóságok csak elvétve alkalmazzák.20 A törvény 70. §-ában a
szabályozás rendkívül szűkszavú, és avatatlan szemnek is feltűnő a ha -
sonlóság a Ket. és a Szabálysértési Törvény szabályozása közötti hasonlóság
azzal, hogy az utóbbi norma fent citált szakaszának első bekezdésében a
szemlét elrendelő hatóságként megnevezésre került a szabálysértési hatóság
mellett a bíróság is. Itt olvashatjuk a szemletárgy birtokosának együttműkö -
dési kötelezettségét is, valamint a szemle eredményeinek rögzítése vonat -
kozásában azt is, hogy a jegyzőkönyv készítése az eljárási cselekményről kö -
telező, a képi rögzítés és a rajz készítése pedig opcionális.
A fegyelmi eljárás kapcsán folytatható szemle szabályozása legmagasabb

szin tű jogforrásként a 11/2006. BM rendeletben található. Itt a szemle in -
dokoltságát expressis verbis a fegyelmi vizsgáló belátására bízza, külön em -
lítve a helyszíni szemlét, amelynek szükségessége a szabályozás szerint akkor
merül fel, ha „nyomok, anyagok, anyagmaradványok, egyéb tárgyi bizonyíté -
kok lelhetők fel vagy fellelésük valószínűsíthető”. A megfogalmazás krimina -
lisztikai célzatú, ám helytelen. Nem használatos az anyag és az anyagma -
radvány kifejezés egymás mellett. Ennek oka, hogy mindkettő azonos helyen
történő használata nem mond többet, mintha ezt nem tennénk, tekintettel
arra, hogy az anyag része az anyagmaradvány, amely az „anyag” tulajdonsá -
gait hordozza. Ha konkréten az „anyag” releváns az adott ügyben, akkor pedig
azt tárgyi bizonyítási eszköznek nevezzük, amit ehelyütt, ilyen vonatkozásban
említ is a jogszabály. További részletektől eltekintve a jogszabályt átisszák a
rendőri kifejezések és a gondolkodásmód, eszerint kevesebbet ad az eljárási
garanciákra, és többet a „védjük meg magunkat” elvnek. Ezt példázza a
hatósági tanú intézményének szabályozása, amelyet – korábbi büntetőeljárás
jogból általunk is ismerten – kötelezővé tesz. Ez alól egy esetben ad fel -
19 Korábban az 1999. LXIX törvény, 2012. április 15-től a 2012. évi II. törvény és ezek végrehajtási

rendeletei.
20 Adataim csak a rendőrség szabálysértési eljárásaira vonatkoznak, más hatóságok adatait nem

ismerem.
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mentést, ha az eljárás alá vont személy és képviselője erre engedélyt ad. Fur -
csának tartom a szabályozásnak azt az elemét, miszerint a két hatósági ta -
núnak lehetőség szerint a fegyelmi jogkör gyakorlójának irányítása alatt álló
szerv állományába kell tartoznia. Megítélésem szerint éppen ezen rendelkezés
miatt nem tudja betölteni a hatósági tanú az eljárási garanciák sorában be -
töltött szerepét, hiszen ha ugyanaz a vezetője az eljárás alá vont személynek,
mint az ügy vizsgálójának, akkor a hatósági tanú lenne, aki más szervhez
tartozóként az objektivitást képviselné. Ha azonban az ő vezetője is közös az
előbb említett két személyével, aki ráadásul a fegyelemi eljárást elrendelte és
a döntést hozza az ügyben, akkor ezt a szerepét nem képes betölteni.
A rendelet szövege szerint a „nyom, anyagmaradvány rögzítését és leírását a kri -
minalisztika szabályai szerint úgy kell elvégezni, hogy annak hitelessége utóbb ne
legyen vitatható”. Ezt a szabályt helyesnek és szükségesnek tartom. A szabályo -
zásról összességében elmondható, az megfelelően részletes, továbbá érthető rendel  -
kezéseket ad a fegyelmi eljárás keretében lefolytatandó szemlékkel kapcsolatban.  

6. Szemle de lege ferenda

A szemle szabályozását a fentebb tárgyalt eljárási keretek között jobbára ren -
dezettnek mondhatjuk. A jelzett javaslatokon túl, átfogóbb szabályozásra a
büntetőeljárás során lefolytatott szemlék kapcsán van szükség.
Szakmai körökben köztudott, hogy az ilyen eljárási keretek között lefolytatott
szem lék vonatkozásában az Országos Rendőrfőkapitány utasításának hiánya mi -
att kialakult egy inkoherencia az oktatás, a gyakorlat között, nem létezik egysé ges
végrehajtási gyakorlat, nehézkes az elvégzett munka parancsnoki számonkérése is.
Fentiek miatt kodifikációs szükséglet jelentkezik, amelynek célja a sarkalatos
szakmai szabályok jogi normába foglalása, továbbá egyfajta elvárható mini -
mum meghatározása. 
Ez a kodifikációs munka egy éve zajlik a Bűnügyi Szakértői és Kutatóinté -
zetben, ahol igazgató-helyetteséként dolgozom. Az Intézet tevékenységi körét
szabályozó Kormányrendelet alapján21 ehhez a szervezethez tartozik a bűn -
ügyi technikai22 tevékenység szakmai irányítása országos hatáskörrel. A
munka nagyszámú szakmai résztvevő bevonásával zajlott: a húsz megyei bűn -
ügyi helyszínelő egység vezetője, a gyakorlati képzőhely szakmai vezetője, a
Nemzetei Közszolgálati Egyetem szakmai tanszékének egy munkatársa és
egy kolléga a Jogi Főosztályról vett részt a kodifikációs bizottság munkájában.
Ennek eredményeként létrejött egy 70 pontból álló ORFK utasítás tervezet,
amelyben a kriminalisztikai ajánlások jogi normává erősödve kibontják a
magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit. A további, részletes, nem
kógens szakmai szabályokat pedig egy több témakört felölelő, szerkesztés
alatt álló módszertani útmutató adja majd, amely egy éven belül a Bűnügyi
Szakértői és Kutatóintézet gondozásában kiadásra kerül. 
A fenti javaslatok biztosíthatják azt, hogy a szemlével érintett valamennyi
jogterület a jogszabályi hierarchia minden szintjén a szükséges mértékű és
színvonalú regulációt megkapja.

21 329/2007. Kormányrendelet 10/A. §.
22 Értsd bűnügyi helyszínelői.
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Állam és jog a büntetőeljárásban 
– avagy a Be. igazgatási elemei

IDZINGNÉ NOVÁK CSILLA
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. A tisztességes eljárás követelményei

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban:Be.) ugyan nem
határozza meg, hogy mi is az a büntetőeljárás, de Erdei Árpád által megfo -
galmazottak szerint „a büntetőeljárás a büntetőjogi felelősség eldöntésére
irányuló jogilag szabályozott folyamat”.¹

A Be. nem határozza meg a büntetőeljárás célját sem, ám aligha tévedünk, ha
azt a hatályos törvény alapján a valóság megfelelő tisztázásában² véljük meg -
találni, ami másként kifejezve nem más, mint az anyagi – materiális – igazság
megállapítása – mégha némi törvényi korrekció ezt erodálja is.
A büntetőeljárás, amint az demokratikus társadalmaktól³ elvárható, ereden -
dően azt szolgálja, hogy megfelelő mederbe terelje az eljárás folyamát, s ez a
meder helyenként – például a bizonyítás szabadságát biztosítandó – legyen
kellően mély és széles, illetőleg helyenként – esetlegesen az emberi jogok kur -
títására igyekvők számára – képezzen szűk átereszt. 

Az egész büntetőeljárást át kell, hogy hassa a tisztességesség követelménye,
hiszen ellenkező esetben a köztudatban Niccoló Machiavellinek tulajdonított
„a cél szentesíti az eszközt” hírhedt tanának pragmatikus cinizmusa ural -
kodna el.

¹ Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában 24. oldal (ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest 2011). Erdei Árpád e műve 38. oldalán maga idézte például Vuchetich Mátyás
latin nyelvű tankönyvének (A magyar büntetőjog rendszere. II. könyv. Gyakorlati büntetőjog.
Király Tibor fordításában 2007) 59. oldaláról: a „büntető- vagy fenyítőeljárás… ahogyan azt
mások meghatározzák… a büntetőügyek megállapításának, eldöntésének és a végrehajtásának
a törvényes rendje”. Ehhez tegyük azonnal hozzá, hogy Erdei Árpád a végrehajtást nem tekinti a
büntetőeljárás részének.

² Be. 75. § (1) bekezdés második mondat: „A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a
valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a
bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálá -
sára.”

³ Mi a „demokratikus társadalom” – az EJEB ítéleteiben széles értelemben használja: nemcsak
olyan államberendezkedés, amelyben a többség uralma érvényesül, biztosítva a közösségi
önkormányzatot és polgári számára a politikai részvételt, hanem ide tartozó érték a plura -
lizmus, a türelem, a széles látókörűség, valamint a törvények uralma, a jogállamiság (J. G. Mer -
rills: The Development of International Law by the European Court of Human Rights, Man -
chester University Press, Manchester 1990., 113–135. o.). Például a Klass v. Germany 5029/71
(06/09/1978) ítéletben áll: a törvények uralma (rule of law) megköveteli, hogy az egyén jogainak
végrehajtó állam általi korlátozását hatékonyan ellenőrizzék. A törvények uralmáról és jog -
államiságról pedig csak akkor beszélhetünk, ha biztosított a joghoz való hozzáférés és a jog -
érvényesítés lehetősége, továbbá gyakorta a garanciákkal körülvett bírósági eljárás (Bárd Ká -
roly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában, A tisztességes eljárás büntető -
ügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest 2007,
48.  oldal). 
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Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt, és 1953-ban hatályba lépett Egyezmény – a továbbiakban:
Római Egyezmény4 – 6. cikke a tisztességes tárgyaláshoz való jog5 alcímet vi -
seli. A Római Egyezmény preambuluma kinyilvánította, hogy az Európa Ta -
nács az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára figyelemmel teszi meg „az
első lépéseket egyes, az Egyetemes Nyilatkozatban foglalt jogok közös bizto -
sítására”. A Római Egyezmény tehát nincs előzmények nélkül, annak alapját
az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában6

foglalt egyes jogok képezik, ezen belül pedig utalok a „méltányos tárgyalás”
jogát biztosító 10., illetve a 11. cikkekre7.

A Római Egyezmény létrejöttét követően fogadták el az Egyesült Nemzetek
(ENSZ) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát8, melyre a
Római Egyezmény meglehetős hatást gyakorolt – ehelyütt az alcímet nem

4 A Római Egyezményt és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyvet az 1993. évi XXXI.
törvény hirdette ki. 

5 Római Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog 1. Mindenkinek joga van arra,
hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan
és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tár -
gyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. Az ítéletet
nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe történő belépést azonban meg lehet tiltani a saj -
tónak és a közönségnek a tárgyalás teljes időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben
egy demokratikus társadalomban ez az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság ér -
dekében szükséges, ha e korlátozás kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban részt vevő felek ma -
gánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság
feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges kö -
rülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszé -
lyeztetné. 2. Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélel -
mezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították. 3. Minden bűncselek -
ménnyel gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy a) a legrövidebb időn belül
tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád
természetéről és indokairól; b) rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel
és eszközökkel; c) személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék, és ha
nem állanak rendelkezésére eszközök védő díjazására, amennyiben az igazságszolgáltatás érde -
kei ezt követelik meg, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet; d) kérdéseket
intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz és kieszközölhesse, a mentő tanúk megidézését és
kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihall -
gatják; e) ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson
használt nyelvet.

6 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 217 A (III)
határozata alapján, 1948. december 10-énfogadták el és hirdették ki.

7 10. cikk Mindenkinek egyenlő joga van ahhoz, hogy jogai és kötelességei, továbbá az ellene emelt
bűnvád ügyében független és pártatlan bíróság méltányos és nyilvános tárgyaláson döntsön. 
11. cikk (1) Minden bűncselekménnyel vádolt személynek joga van az ártatlanság vélelméhez
mindaddig, míg bűnösségét nyilvános perben, a védelemhez szükséges valamennyi biztosíték
mellett törvényesen meg nem állapítják. 
(2) Senkit sem szabad olyan cselekményért vagy mulasztásért elítélni, amely az elkövetés
időpontjában a hazai vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő. Ugyancsak nem szabad
súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a bűncselekmény elkövetésekor volt alkalmazható.

8 A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát az Egyesült Nemzetek Közgyűlése
XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án fogadták el, és az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel
került kihirdetésre.
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viselő 14. cikk 1. pontjának az „igazságos tárgyalás” jogát meghatározó máso -
dik mondatára, illetve 15. cikkekre9 utalok.

Bárd Károly frappánsan vázolta fel, hogy e három nemzetközi emberi jogi
dokumentum a fair eljáráshoz való jogot önálló emberi jogként fogalmazza
meg, mind a három az angolszász common law hagyományait követi, ugyan -
akkor a fair eljáráshoz való jog elismerése egyetemes válasz volt a nemzetiszo -
cialista tébolyra is – a független bírósághoz való jog deklarálásával a nemze-
 tek közössége kinyilvánította a náci ideológia által elvetett hatalommegosztás
jogállami elve iránti elkötelezettségét.10

9 14. Cikk 1. A bíróság előtt mindenki egyenlő. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. A sajtót és a nyilvánosságot ki
lehet zárni a tárgyalás egy részéről vagy az egész tárgyalásról mind erkölcsi okokból, a de -
mokratikus társadalom közrendjének, vagy az állam biztonságának védelme érdekében, mind -
akkor, amikor a felek magánéletének érdekei azt követelik, mind pedig a bíróság által feltétlenül
szükségesnek ítélt mértékben, az olyan különleges körülmények fennállása esetén, amikor a
nyilvánosság ártana az igazságszolgáltatás érdekeinek; azonban minden büntető vagy polgári
ügyben hozott ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve, ha a fiatalkorúak érdekei mást kí -
vánnak, vagy ha az eljárás házassági jogvitára vagy gyermekek gyámságára vonatkozik. 2.
Bűncselekmény elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekint -
sék mindaddig, amíg bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították. 3. Az ellene emelt vád
elbírálásakor mindenkinek teljes és egyenlő joga van legalább a következő biztosítékokra: a) a
legrövidebb határidőn belül egy általa értett nyelven részletesen tájékoztassák az ellene emelt vád
természetéről és okáról; b) megfelelő idővel és lehetőséggel rendelkezzék védelme előkészí tésére
és az általa választott védővel való érintkezésre; c) indokolatlan késedelem nélkül tár gyalják az
ügyét; d) a tárgyaláson személyesen jelen lehessen, személyesen vagy az általa vá lasztott védő
útján védekezhessék; amennyiben védője nincsen, tájékoztassák a védő választá sára vonatkozó
jogáról; és minden olyan esetben, ha az igazság érdekei ezt megkövetelik, hi vatalból védőt
rendeljenek ki számára, éspedig ingyenesen, amennyiben nem rendelkezik a védő díjazásához
szükséges anyagi eszközökkel; e) kérdéseket intézhessen vagy intéztethessen az ellene valló
tanúkhoz, és a mellette valló tanúk ugyanolyan feltételek mellett jelenhessenek meg és legyenek
meghallgathatók, mint az ellene valló tanúk; f) díjmentesen vehessen igénybe tolmácsot, ameny -
nyiben nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet; g) ne lehessen kényszeríteni
arra, hogy saját maga ellen tanúskodjék vagy beismerje bűnösségét. 4. A fia talkorú személyek
esetében az eljárásnak figyelemmel kell lennie az életkorukra és az átne velésükhöz fűződő
érdekekre. 5. Bűncselekmény elkövetésében bűnösnek nyilvánított minden személynek joga van
arra, hogy bűnösnek nyilvánítását és elítélését felsőbb bíróság a törvénynek megfelelően felül -
vizsgálja. 6. Amikor valakit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítél nek és ezt követően
az elítélését hatályon kívül helyezik vagy kegyelemben részesítik azért, mert egy új vagy újonnan
feltárt tény azt bizonyítja, hogy téves döntés született, azt a személyt, aki ilyen elítélés követ -
keztében büntetést állt ki, a törvénynek megfelelően kártalanítani kell, ki véve ha bizonyítást nyer
az, hogy a nem ismert ténynek kellő időben való fel nem tárása teljesen vagy részben neki róható
fel. 7. Senkivel szemben sem lehet büntetőeljárást indítani vagy büntetést kiszabni olyan bűn -
cselekmény miatt, amely miatt az adott ország törvényének és büntetőeljárásának megfelelően
jogerős ítélettel már elítélték vagy felmentették. 
15. cikk 1. Senkit sem lehet bűnösnek nyilvánítani olyan cselekmény vagy mulasztás miatt,
amely az elkövetés idején sem a belső-, sem a nemzetközi jog értelmében nem volt bűncselek -
mény. Ugyanígy nem lehet súlyosabb büntetést kiszabni annál, mint amely a bűncselekmény
elkövetése idején alkalmazható volt. Amennyiben a bűncselekmény elkövetése után a törvény
enyhébb büntetés alkalmazását rendelte el, ennek előnyeit az elkövető javára érvényesíteni
kell. 2. E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozza valamely személy bíróság elé állítását és
el ítélését olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely az elkövetés idején a nemzetek kö -
zössége által elismert általános jogelvek alapján bűncselekménynek minősült.

10 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás, in: Fundamentum, 2004. 1. szám 44–
50. oldal 18. jegyzet.
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Ugyancsak Bárd Károly szögezte le, miszerint a tisztességes eljáráshoz való
jog felvétele az emberi jogok sorába egyértelműen visszaállította az alaki
büntetőjog becsületét, vagyis a processzuális formákat, amelyeket a nemze -
tiszocialista ideológia megfosztott önértéküktől.11

Az előző három nemzetközi emberi jogi dokumentum vonulatába illeszkedik
az Európai Unió Alapjogi Chartája12 amelynek „A hatékony jogorvoslathoz és
a tisztességes eljáráshoz való jog” alcímű 47. cikke a „tisztességes tárgyalás -
hoz” biztosít jogot. 

A Római Egyezmény 6. cikke a „tisztességes tárgyaláshoz való jog” alcímet vi -
seli ugyan, ám a 6. cikk 1. pontjának első mondatában mintegy önállóan lát -
szik megbújni az a követelmény, hogy a bíróságnak „tisztességesen” kell eljár -
nia. Ebből formálisan levonható akár olyan következtetés is, hogy a Római
Egyezmény nem határozza meg a tisztességes eljárás egyetlen követelményét
sem, és kizárólagosan az európai emberi jogi bíráskodásra hárul a tisztességes
eljárás fogalmának meghatározása, kellő körülírása és megkövetelése. Ám a
Római Egyezmény 6. cikke az alcím értelemszerű folyományaként összefog -
lalja mindazt a követelményt, amit maga a Római Egyezmény támaszt ahhoz,
hogy a tárgyalást (az eljárást) tisztességesnek tekinthessük.
A „tisztességesen” kitétel önálló megjelenítése valójában azt jelenti, hogy ma -
ga a Római Egyezmény sem ad kimerítő követelményeket sem a nemzeti jog -
alkotók, sem a nemzeti bíróságok felé, de a megadott követelményeket fel -
tétlenül meg kell tartani, továbbá azokat mind a nemzeti jogokban, mind a
nemzeti bíróságok gyakorlatában egyebekben is érvényre kell juttatni a lehető
legteljesebb körben. Az emberi jogi bíráskodásban pedig azt kell különös fi -
gyelemmel kontroll alá venni, hogy megtörtént-e a tárgyalás – az eljárás –
tisztességességének egyébkénti biztosítása.

11 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás, in: Fundamentum, 2004. 1. szám 44–
50. oldal. Ennek 19. jegyzete a következő: Lásd Hinrich RÜPING: ,Auflockerung’ im
Strafverfahren. Grundsätzliche Entwicklung zwischen Liberalismus, ,deutschem Gemeinrecht’
und Naturrecht, in Recht, Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus. Archiv für Rechts-und
Sozialphilosophie, Beiheft Nr. 18, Hrsg. Hubert ROTTLEUTHNER, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1983, 68. A fair eljáráshoz való jog megfogalmazása természetesen magának a jognak a
tekintélyét is visszaállította, amit a nemzetiszocialista ideológia az általános szinten megfo -
galmazott jogszabály és az egyedi döntés közti különbség relativizálásával megtépázott. Ez igaz
a szubsztantív emberi jogokra is: azzal, hogy a nemzetközi emberi jogi dokumentumok ezek
korlátozását csak akkor tartják elfogadhatónak, ha az a törvény alapján történik, deklarálják az
absztrakt jogi norma elsőbbségét.

12 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról
szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 5. §-a szerint Az
Európai Unió Alapjogi Chartája és az ahhoz fűzött magyarázatok hiteles magyar nyelvű
szövegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47.
CIKK A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog Mindenkinek, akinek az
Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e CIKKben megállapított
feltételek mel lett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz. Mindenkinek joga van arra,
hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen,
nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget ta -
nácsadás, védelem és képviselet igénybevételéhez. Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges
pénzeszközökkel, költ ség mentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás haté -
kony igénybevételéhez erre szükség van.
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Ez a felfogás megfelel annak a jogirodalmi summázatnak, hogy „a tisztességes
eljárás elve nem képez lezárt rendszert – az alkotmánybírósági felfogás sze -
rint”13 sőt „tartalmát jogi és nem jogi elemek együttesen alkotják”.14

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában a „méltányos”, a Polgári és Po -
litikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában az „igazságos” kitételek szere -
pelnek. Szükségszerűen hagyatkozunk a hivatalos magyar fordításokhoz, de
további részletezés nélkül annál maradhatunk, hogy a „méltányos” és az
„igazságos” kitételek is lényegi megfelelésben állnak a Római Egyezmény
„tisztességesen” követelményével. Ez az Európai Unió Alapjogi Charta „tisz -
tes séges” kitétele miatt fel sem merül. 

Érdekességként jegyzem meg, hogy a hazai bírói esküben15 is éppígy keve -
redik a „tisztességes” eljárás, valamint látszólagosan nem az eljáráshoz ren -
delve, ámde organikusan ahhoz illeszkedve az „igazságosság” és a „méltányos -
ság”.

Az Alkotmánybíróság a tisztességes eljáráshoz való jog lényegéről kialakított
álláspontját elvi jelentőséggel a 6/1998. (III. 11.) AB határozatban foglalta
össze, majd megállapításait utóbb több határozat [14/2002. (III. 20.) AB ha -
tározat, 15/2002. (III. 29.) AB határozat, 35/2002. (VII. 19.) AB határozat] is
megerősítette. Ezek szerint: „A ,tisztességes eljárás (fair trial)’ követelménye
nem egyszerűen egy a bíróságnak és az eljárásnak itt megkövetelt tulajdon -
ságai közül (ti. mint ,igazságos tárgyalás’), hanem az idézett alkotmányi ren -
delkezésben foglalt követelményeken túl – különösen a büntetőjogra és eljárásra
vonatkozóan – az 57. § többi garanciájának teljesedését is átfogja. Sőt, az
Egyezségokmánynak és az Emberi Jogok Európai Egyezményének – az Alkot -
mány 57. §-a tartalmához és szerkezetéhez mintát adó – eljárási garanciákat
tartalmazó cikkei általában elfogadott értelmezése szerint a fair trial olyan
minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével
lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az
összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás ,méltánytalan’ vagy ,igaz-
ságtalan’, avagy ,nem tisztességes’“. [6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998.
91., 95.] 

Az EJEB ítéletei szerint a tisztességes igazságszolgáltatáshoz való jognak
kiemelkedő jelentősége van a demokratikus társadalomban, amiből követke -
zően az Egyezmény 6. cikke megszorítóan nem értelmezhető.16

Az Egyezmény a tisztességes eljáráshoz való jogot nem sorolja be a nem
kivételes körülmények között korlátozható jogok – unqualified rights – közé,

13 A korábbi Alkotmány 57. §-ához fűzött Kommentár (CompLex Jogtár Plusz)
14 Fűrész Klára: A bíróság. In: Alkotmánytan. Szerk.: Kukorelli István. Osiris. Budapest, 2002.

489. oldal. 
15 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 22. § (1) bekezdés:

„Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismerete -
sen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságos -
ság és a méltányosság vezérel.”

16 Delcourt v. Belgium 2689/65 (17/01/1970).
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vonatkozásában nem engedhető meg az eltérés (derogáció),17 abszolút érvé -
nyű, annak egyes elemeit a tagállamok szükséghelyzet esetén sem függeszt -
hetik fel,18 mérlegelés eredményét tartalmazzák, így további mérlegelésnek
már nincs helye, velük szemben más alapjog vagy alkotmányos cél nem
mérlegelhető,19más jog nevében korlátozhatatlan.20

A helyzet meglehetősen bonyolult, mert az EJEB a tisztességes eljárás ne -
vesített jogait sem tekinti az Egyezmény által a korlátozhatóak közé be nem
vett, azaz korlátozhatatlan, másként jelölve abszolút jognak.21

Az Egyezmény szerint korlátozható jogok korlátozása viszont az Egyezmé -
nyen túl nem terjeszkedhet, azaz implicit korlátozásnak nincs helye, az olyan
jogok esetén, amelyeknél a korlátozás elfogadható indokait maga az Egyez -
mény rögzíti.22

AZ EJEB gyakorlata szerint az eljárás egésze alapján állapítható meg, hogy az
tisztességes-e, ennek megfelelően egyes részszabályok be nem tartása esetén
is lehet az eljárás egészében tisztességes, és minden részszabály betartása
mellett is lehet egészében tisztességtelen.  Ezt a gyakorlatot követi a magyar
Alkotmánybíróság is. 

A „tisztességes” (fair) eljárás „az amerikai jogi gondolkodás szülte fogalom –
nem véletlen, hogy a kontinentális Európa nyelveire lefordíthatatlan. A né -
metek fel is hagytak a kísérletezéssel, és ma már a ,faires Verfahren’ vagy
,fairer Prozess’ kifejezést használják”. „A fair eljárás kifejezés mindenesetre
egy olyan per képét idézi fel, amelynek szabályai mindkét fél számára esélyt
adnak arra, hogy álláspontját elfogadja az ítélkezésre jogosult. 

Az ilyen per eredményét a szabályok esélyegyenlőséget garantáló minősége és

17 Malcolm Shaw: Nemzetközi jog, Osiris Kiadó, Budapest 2001, 188. oldal – azok a jogok „ame -
lyektől nem lehetséges eltérés, különleges helyet foglalnak el a jogok hierarchiájában”.

18 Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Bizottságának gyakorlata. Alfred de Zayas: The United
Nations and the Guarantees os a Fair Trial int he International Convenant on Civil and
Political Rights and the Convention  Against Torture and other Cruel, Inhuman and Derrading
Teatment or Punishment. In: David Weissbrodt – Rüdiger Wolfrum szerk.: The Right to a Fair
Trial. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1997, 675. oldal.

19 6/1998. (III. 11.) AB határozat, Sólyom László: Az Alkotmánybíráskodás kezdetei Magyaror -
szágon, Osiris Kiadó, Budapest 2001., 544. oldal.

20 „az eljárásoknak minden esetben tisztességesnek kell lenniük és nem képzelhető el olyan ki -
vétel, amely elfogadhatóvá tenne nem tisztességes eljárást”. Róth Erika: A tisztességes eljárás -
hoz való jog. In: Halmai Gábor–Tóth Gábor Attila, Emberi Jogok, Osiris Kiadó, Budapest 2003.,
707. oldal.

21 Croissant v. Germany 13611/88 (25/09/1992): Az igazságszolgáltatás érdekében korlátozható -
nak mondja még azt az egyébként nevesített jogot, hogy a terhelt az általa választott védő útján
védekezhet. Doorson v. the Netherlands 20524/92 (26/03/1996): a vád tanúi kikérdezhetőségé -
nek egyébként nevesített joga is korlátozható adott esetben.

22 J. G. Merrills: The Development of International Law by the European Court of Human Rights,
Manchester University Press, Manchester 1990., 80–81. oldal.
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azok megtartása, vagyis a processzuális igazságosság legitimálja, nem pedig
annak érdemi helytállósága. 23, 24, 25

A processzuális igazságosság ráadásul megvalósítható.26

Az EJEB kimondta, hogy a tisztességes eljárás követelménye az eljárás teljes
menetében érvényesítendő, tehát nem rekeszthető ki pl. a fellebbezési eljá -
rásból vagy azokból az eljárásokból, amelyek keretében a büntetés kiszabá -
sára az általunk nem követett ún. osztott tárgyalási rendszerben vagy a ma -
gatartási szabályok megszegése folytán a próbára bocsátás megszüntetése
kapcsán általunk is gyakoroltan a büntetés utólagos kiszabása során.27

A tisztességes eljárás egyetlen olyan eleme a tárgyalás nyilvánosságához való
jog, amely a nyilvánosság teljes kizárása esetén eleshet, egyebekben a további
elemek abszolút érvényűek.

Az eljárás mondhatni akkor tisztességes, ha megfelel a tisztességesség vala -
mennyi követelményének, amelyeket az EJEB esetről esetre mérlegeli, s adott
esetben azt nem lehet félretenni az adott bűncselekmény súlyának a függ -
vényében sem.28

23 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás, Fundamentum 2004. évi 1. szám, 47.
oldal, majd Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában, A tisztessé -
ges eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés, Magyar Hivatalos Közlönyki -
adó, Budapest 2007, 73–74. oldal. Bárd Károly mindkét művében szemlétesen ír arról is, hogy
„A fair eljárásról önkéntelenül a fair playre, azaz a tisztességes játékra, sportra, versenyre
asszociálunk. A játék, a verseny akkor fair, ha szabályai nem kedveznek egyik vetélkedő félnek
sem, hanem mindenkinek azonos esélyt biztosítanak a nyerésre, és a szabályokhoz mindenki
tartja magát. A szabályok és megtartásuk nem feltétlenül garantálják, hogy minden esetben a
jobbik győz: a véletlen, a szerencse kedvezhet a gyengébbnek. Ugyanakkor bizonyos korlátok
között maguk a játékszabályok adnak módot a feleknek helyreállítani az esélyek egyenlőségét, ha
a szabályok merev alkalmazása ezt megbontaná.” Megjegyzés: kiemelés tőlem.

24 „Ha elfogadjuk az igazság kideríthetőségének a priori korlátait, azt, hogy a büntető ítéletben
tett megállapítások nem feltétlenül az igazságot tükrözik, akkor azt, hogy az adott ügyben
valóban ,igazságot szolgáltattak-e’, nem lehet pusztán az eljárás végtermékén mérni. Az eljárás
minőségének megbízhatóbb indikátora a processzuális igazságosság, az a mód, ahogy az
igazságszolgáltatás a végterméket előállította”. Stefan Trechsel: Why Must Trials be Fair?,
Winter–Summer, Israel Law Review 1997, 105–106. oldal.

25 9/1992 (I. 30.) határozat: „Az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot
szolgáló intézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg. ,Az anyagi igazság
érvényesülésére’ éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, mint ahogy
arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és fel -
adatai, amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó –
intézményeket kell létrehoznia, és az érintett alanyi jogokat garantálnia. Az Alkotmány tehát
az anyagi igazság érvényre juttatásához szükséges és az esetek többségében alkalmas eljárásra
ad jogot. Az 57. §-a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jogot, s nem azt garantálja, hogy annak
eredménye minden esetben helyes lesz. Az igazságos és törvényes bírósági döntés érdekében azon -
ban további eljárási garanciát tartalmaz az Alkotmány: alkotmányos jogot a jogorvos lathoz.”

26 „Verfahrensgerechtigkeit ist machbar”. Stefan Trechsel: Gerechtigkeit im Fehlurteil. Schwei -
zerische für Straffrecht (ZStR/RPS/RPS) 2000/1. 6–7. oldal.

27 T. v. the United Kingdom 24724/94 (16/12/1999): „egyértelmű, hogy a 6. cikk 1. bekezdése az
eljárás egészére vonatkozik, beleértve a fellebbezési eljárást és a büntetéskiszabás fázisát”.

28 Niemietz v. Germany 13710/88 (16/12/1992): „Igaz ugyan, hogy a bűncselekmény, amellyel
összefüggésben a házkutatást tartották (…) nem tekinthető jelentéktelennek, de a jogi sza -
bályozásra és az ügy körülményeire tekintettel a beavatkozás mégis aránytalannak tűnik.
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Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az Egyezmény 6. cikke a fair eljárás
követelményeit foglalja össze. A 6. cikk 1. pontjában a fair eljárás általános
követelményei kerültek meghatározásra, mint a bíróság törvény által, a bí -
róság függetlensége, a bíróság pártatlansága, a tárgyalás tisztességessége, a
tárgyalás ésszerű időn belüli tartása, a tárgyalás főszabály szerinti nyilvá -
nossága és az ítélet nyilvános kihirdetése.
A 6. cikk 2–3. pontjában a fair büntetőeljárás többletkövetelményei állnak,
mint az ártatlanság vélelme, az anyanyelv használata, tolmácsolás, a vád
meg ismerhetősége, a védekezéshez idő és eszköz, a személyes vagy védő útján
védekezés, a vád tanúinak kikérdezése, a védelem tanúinak kihallgatása.
Ezek hez járulnak az ún. nem nevesített (implicit) jogok, így például a fegy -
verek egyenlőségének elve, a terhelt hallgatáshoz való joga, a vád összes bi -
zonyítékának megismerésére vonatkozó jog29

A 6. cikk 1. pontjában a „tisztességesen” kitételben megjelent „tisztességesség”
(fairness) önmagában jogilag aligha értelmezhető, mégis önálló érték, mert a
legelvontabban jelzi a bírósági eljárás iránt támasztható emberi jogi igények
alapját, azaz ebben az értelemben talpkövet képez. 
A „tisztességesség” számos oldalról – mint filozófia, etika, jog – közelíthető
meg, de fogalmilag aligha meghatározható, legfeljebb körülírható. 
Jogi értelemben a „tisztességesség” – fairness –  önálló jogként funkcionál,
körébe tartozik mindaz, amit a „tisztességesség” elvont alapjára helyezkedve a
köz egy állandó folyamat során emberi jogként már elismert, a köz jogába
integrált és alkalmazását felügyeli, ugyanakkor tételes jogként szerepeltetve
a nemzeti jog, a nemzeti bíróság és végül az emberi jogi bíráskodás számára
megnyitja az Egyezményben nevesített vagy nem nevesített  jogok beemel -
hetőségének a lehetőségét. 

A „tisztességesség” – fairness – abban foglalható össze, hogy a terheltnek érdemi
lehetősége legyen hatnia (pl. a tárgyaláson való személyes jelenléttel, vallomás -
tétellel, bizonyítékok vagy bizonyítási indítványok előterjesztésével, észrevéte -
lekkel) az eljárás mikénti lefolytatására és ezáltal magára a hozandó döntésre.30

A „tisztességesség” (fairness) önmagában – mivel e jog a 6. cikk 1. pontjának
az egyik szerves eleme – megvalósult érvényesülése sem akceptálható, mert
ha a bíróság nem volt egyidejűleg törvény által felállított, független és pár tat -
lan, akkor az eljárást tisztességesnek nem vehetjük. Más szavakkal: a tisztes -
séges eljárás általános követelményeinek együttesen kell érvényesül niük. 

Az emberi jogok köz általi elismerési folyamata időszakonként, ha egészében
nem is, de részlegesen más és más határok között mozoghat, következés -
képpen adott tartalma változhat, illetőleg egyes elemei erősödhetnek vagy
akár gyengülhetnek. Ez megfelelően áll a tisztességes eljárást végső soron
felügyelő emberi jogi bíráskodásra is, azaz az EJEB az Egyezményben részes
29 Ben Emmerson–Andrew Ashworth: Human Rights and Criminal Justice, Sweet & Maxwell,

London 2001., 80–82. oldal.
30 T. v. the United Kingdom 24724/94 (16/12/1999): nem tisztességes az eljárás, ha a vádlott kép -

telen védőjével a tárgyaláson megfelelően kommunikálni és őt a védelme érdekében infor má -
ciókkal ellátni.
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közösség felhatalmazásával folyamatosan értelmezi a tisztességes eljárás kö -
vetelményrendszerét.  

Összegezve: A „tisztességesség” (fairness), mint talpkő adja a bírósági eljárás
iránt támasztható emberi jogi igények elvont elvi alapját, ehhez az Egyez -
mény határozza meg a tisztességes (fair) eljárás 6. cikkének 1. pontjában
kimondott általános és a tisztességes (fair) büntetőeljárás 6. cikkének 2. és 3.
pontjaiban rögzített többletkövetelményeit, ezt meghaladóan, mint tételes jog
felhatalmazást ad a nemzeti jog, a nemzeti bíróság és végső soron az EJEB
számára az Egyezményben nevesített vagy nem nevesített jog beemelhető -
ségére.

A felhatalmazást már az Egyezmény preambuluma megadja, mert az Egyez -
ményben  lefektetett jogok hatékony elismerését és megtartását, valamint
továbbfejlesztését célozza,31 és határozottan ide vonandó az 52. cikk szerinti
ún. főtitkári tudakozódás megfelelő értelme32 hiszen a részes államok a haté -
kony végrehajtást vállalták, amit belső joguk továbbfejlesztésével kell biz -
tosítaniuk.

2. A büntetőeljárás egyes igazgatási elemei

A büntetőeljárás igazgatási elemei nem kötődnek szorosan a büntetőjogi
felelősség eldöntéséhez, szerepük tehát szükségszerűen másodlagos – e kör -
ben mégis óvatos megközelítés ajánlott. Mert hiszen – az előzőekben vázoltak
szerint – ha a büntetőeljárás tisztességességét a jól szabályozottságra is ért -
hetjük, akkor e követelménynek az igazgatási szabályoknak is meg kell fe -
lelniük. Az alábbiakban egyes, éspedig szorosan a bíróságokra vonatkozó igaz -
gatási elemek kerülnek bemutatásra, mégpedig ezen látszólagosan másodla -
gos elemek jelentőségére történő fókuszálás érdekében. 

A bíróságra alapvető államszervezeti rendelkezések vonatkoznak.  Magyaror -
szág Alaptörvénye (Alaptörvény) szerint a bíróság dönt – egyebek mellett –
büntetőügyben, a bírósági szervezetről pedig csak annyit mond, hogy az
többszintű, kizárólag legfőbb bírósági szervként a Kúriát nevesíti, valamint
rögzíti, hogy a bíróságok szervezetének és igazgatásának részletes szabályait
sarkalatos törvény határozza meg [Az Állam 25. cikk (1) bekezdés második
mondat, (2) bekezdés a) pont és (4) bekezdés első mondat]. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (to -
vábbiakban: Bszi.) határozza meg a bírósági szervezetet, s ezen belül a Kúria,
az ítélőtábla, a törvényszék és – 2012. december 31. napjáig a helyi bíróság,

31 Egyezmény preambuluma: „figyelembe véve, hogy ez a Nyilatkozat a benne lefektetett jogok
általános és hatékony elismerésének és megtartásának biztosítását célozza, figyelembe véve,
hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti szorosabb egység megvalósítása és hogy e cél
elérésének egyik módszere az emberi jogok és alapvető szabadságok megóvása és további
fejlesztése”. Megjegyzés: kiemelés tőlem.

32 Egyezmény 52. cikk: „Az Európa Tanács főtitkára által előterjesztett megkeresésre minden
Magas Szerződő Fél tájékoztatást ad arról a módról, ahogy belső joga biztosítja a jelen Egyez -
mény rendelkezéseinek hatékony végrehajtását”. Megjegyzés: kiemelés tőlem.
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2013. január 1. napjától – a járásbíróság [16. § a)-d) pont, 190. §] lát el bün -
tetőügybeli feladatot.
A Be. továbbá meghatározza, hogy a bírósági eljárásban első fokon, másodfo -
kon és harmadfokon mely bíróság jár el, illetve egyéb rendelkezésekben meg -
szabja az egyes bíróságok sajátos teendőit (pl. felülvizsgálat, jogorvoslat a
törvényesség érdekében, jogegységi eljárás).  

2.1. A bíró beosztása

A Bszi. szerint senki sem vonható el törvényes bírájától, a törvény által
rendelt bíró pedig az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján
kijelölt bíró [Bszi.8. § (1)–(2) bekezdés]. 
Az ügyelosztási rend tartalmazza – többek között, de kiemelendően – azt, hogy
az adott bíróságon milyen összetételű tanácsok működnek, a tanácsok (bírák
és az egyesbíró hatáskörében eljáró bírósági titkárok) melyik ügycsoportba
tartozó ügyeket intézik [Bszi.10. § (1) bekezdés], azaz megnevezésétől füg -
getlenül ez a bírák beosztásának a rendje is. Az ügyelosztási rendet – a bírói
tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében – a bíróság elnöke hatá -
rozza meg, és az a tárgyévben módosítható [Bszi. 9. § (1) bekezdés]. 
A szokásjog szerint a bírósági elnök az említett a bírói tanács és a kollégiumok
véleménye ismeretében határoz az ügyelosztási rend tárgyában, de azok ál -
láspontja nem köti, végső soron egyszemélyben döntheti el, hogy a bíró évente
vagy éppen évközben melyik ügyszakban, egyesbíróként vagy tanácsban, és
milyen ügyekben járhat el. 
A kívánatosan megnyugtató megoldást az adhatná, amennyiben a bírói testü -
letek e kérdés kapcsán egyetértési jogot kapnának, ezen belül a bírói tanács az
ügyszakba beosztáshoz, míg a kollégiumok a fennmaradó kérdésekben gyako -
rolhatnák ezt.

2.2. Az ülnök beosztása

Az Alaptörvény – Az állam 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meg -
határozott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítél -
kezésben. 
A bírák és az ülnökök függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek
megfelelően döntenek, az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem
befolyásolhatók és nem utasíthatók (Bszi. 3. §). Az ülnöknek az ítélkezésben a
bíróval azonos jogai és kötelezettségei vannak [Bszi. 15. § (1) bekezdés har -
madik mondat].

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
(továbbiakban: Bjt.) szerint az ülnököt előre megállapított rendben a bíróság
elnöke hívja be, és osztja be az ítélkező tanácsokba [Bjt.218. § (2) bekezdés]. 
Ezzel szó szerinti egyezőséggel rendelkezett a bíróságok szervezetéről és igaz -
gatásáról szóló 1997.évi LXVI. törvény (régi Bszi.) 126. § (2) bekezdése. 
A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 76. § (1) bekezdése is csak abban tért
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el az utóbbiaktól, hogy nem tartalmazta az „előre meghatározott rend” kö -
vetelményét. 

Megelőzően, a Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi
II. törvény 12. §-a némileg bővebb volt, így megszabta, hogy a (népi) ülnököt
egy évben legfeljebb egy hónapra lehetett igénybe venni, bár ez kivételesen
meghosszabbítható volt. 

Az ülnökök behívásának és beosztásának rendjére nézve nincs elvárhatóan
törvényi szintű – de még csak egyéb szintű – szabályozás sem, így az akár
bíróságonként is eltérő lehet. 
A nem hivatásos, avagy másként megnevezve laikus bíró mikénti foglalkoz -
tatandósága hasonlóságot mutat az esküdtekével, márpedig ennek megvan -
nak a hazai előzményei – elegendő utalni a bünvádi perrendtartásról szóló
1896. évi XXXIII. tc. (Bp.) XIX. fejezetén belül az esküdtek behívásának és az
esküdtszék megalakításának gondosan kimunkált 337–349. §-ainak szabá -
lyai ra – amelyeket akár megfelelően követni lehetne. 
Megoldást az ülnökök éves ügyelosztási rend részét képező, személyválogatás
nélküli, arányos közreműködésük biztosítását eredményező beosztása jelent -
het. 

2.3. A bíróság kijelölése

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosí -
tásáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 2. §-a a Be. 17. § (9) bekezdéseként
2011. július 13. napjával hatályosan beiktatta, hogy „Az eljárásra kiemelt
ügyekben (Be. 554/B. §) az a bíróság is illetékes, ahol az ügyész — a legfőbb
ügyész döntése alapján — az eljárás ésszerű időn belül való illetve soron kívüli
elbírálásának biztosítása végett vádat emel.” Ezt a rendelkezést quasi kije -
lölésnek tekinthetjük.
A Be. 17. § (9) bekezdését az Alkotmánybíróság a 166/2011. (XII. 20.) AB
határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2011. december 20. napjával:
meg állapította, hogy alkotmányellenes és egyben nemzetközi szerződésbe is
ütközik.

Az Alkotmánybíróság indokolásának III.1. pontja szerint: „a tisztességes el -
járás egyik meghatározó eleme a fegyverek egyenlősége… mely a büntető -
eljárásban azt biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő esélye és
alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben véleményt formálhasson
és állást foglalhasson…

Mivel a fegyverek egyenlőségéből az következik, hogy a vád és a védelem közel
azonos lehetőségekkel rendelkezzék az eljárásban, ezért a vád számára biz -
tosított többlet jogosítvány sérti a fegyverek egyenlőségének elvét. Az Alkot -
mánybíróság ugyanakkor megjegyzi: az eljáró bíróság ügyészség általi kivá -
lasztása alkalmas a hatékony védelemhez való jog [Alkotmány 57. § (3) be -
kezdése] megnehezítésére, esetleg ellehetetlenítésére is… 
Az Alkotmánybíróság — figyelemmel az említett Coëme kontra Belgium,
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DMD GROUP a.s. kontra Szlovákia, stb. ügyekben hozott ítéletekben kifejtett
elvi élű tételekre — úgy ítéli meg, hogy egy, az általános illetékességi sza -
bályok szerint eljáró bíróság helyett egy adott ügycsoport ügyeinek egy másik
bíróság illetékességébe történő áthelyezése csak abban az esetben egyeztet -
hető össze az Egyezménnyel, ha annak anyagi jogi és eljárásjogi szabályait,
illetve előfeltételeit átlátható, előre rögzített, világos, objektív paraméterek
felhasználásával rögzíti a törvényhozó, amely nem (vagy csak minimálisan)
hagy teret a diszkrécionális jogkörnek, és ahol a tényleges döntés meghozatala
a független, pártatlan bírósági rendszer saját intézményei révén történhet.
Mivel a vizsgált rendelkezés ilyen elemeket nem tartalmaz, ezért az Egyez -
mény 6. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és mindenek előtt az
ún. objektív tesztjének nem felel meg, és ezért nemzetközi jogba ütközik. 
Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. 17. § (9)
bekezdése az Alkotmány 57. § (1) és (3) bekezdésébe, valamint az Egyezmény 6.
cikk (1) bekezdésébe is ütközik, ezért azt megsemmisítette”.
Az Alkotmánybíróság határozata ellenére az Alaptörvény Átmeneti Rendel -
kezései (2011. december 31.) 11. cikkének (4) bekezdése engedi, hogy az „ész -
szerű határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése érdekében
mindaddig, amíg a bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg,
a legfőbb ügyész… az általános illetékességű bíróságtól eltérő, de azonos ha -
táskörű bíróság előtti vádemelésre adhat utasítást”, ráadásul bizonytalan
ideig és bármely ügyben.

Az egyes törvényeknek a bíróság hatékony működését és a bírósági eljárások
gyorsítását szolgáló módosításáról szóló 2010. évi CLXXXIII. törvény 125. §-a
2011. január 7. napjával hatályosan iktatta be a Be. 20/A. §-át, miszerint a
„Legfelsőbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indít -
ványára az illetékes bíróság helyett más, azonos hatáskörű bíróságot jelöl ki
az ügy elbírálására”. A kijelölési eljárást a régi Bszi. 33/A. §-a szabályozta.

Ezt a bíróság kijelölésére irányuló adott direkt jogkört a hatályos Bszi. 203. §
f) pontja 2012. január 1. napjával hatályos módosítással az Országos Bírósági
Hivatal elnökére testálta, amit az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései 11.
cikkének (3) bekezdése az alábbiak szerint pontosított: 

az „ésszerű határidőn belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése
érdekében mindaddig, amíg a bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése nem
valósul meg, az Országos Bírósági Hivatal elnöke bármely ügy tárgyalására az
általános illetékességű bíróságtól eltérő, de azonos hatáskörű bíróságot je -
lölhet ki”. A kijelölési eljárást a hatályos Bszi. 62–64. §-ai szabályozzák. 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke e tárgykörhöz kapcsolódóan adta ki a
3/2012. (II. 20.) OBH elnöki ajánlást, és ezen jogkörével többszörösen élt.  

A Bszi. és a Bjt. módosítására előterjesztett és az Országgyűlés által már ál -
talános vitában tárgyalt T/6393. számú törvényjavaslat 2. §-a a Bszi. 62. § (1)
bekezdését annyiban módosítaná, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnö -
kének az Országos Bírói Tanács által meghatározott elvek figyelembevételével
kellene a továbbiakban eljárnia.
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A törvényjavaslat 3. §-ának a Bszi. 63. § (2) bekezdésébe beépülése esetén
döntésében ismertetni kellene a meghatározott elvek alkalmazását, ami ér -
demibb indokolást jelentene. 
E tárgykörben, az elsődlegesen a jogorvoslati jog hiányát sérelmező, konkrét
ügyhöz kapcsolódó beadvány alapján a jogalkalmazó az Alkotmánybíróság
döntését is várja. 

2.4. A bíró kijelölése

A fogalmilag a vádirat benyújtása előtt végezhető titkos információgyűjtés
tárgyában a helyi bíróságnak a törvényszék elnöke által kijelölt bírája [a
Rend őrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 71. § (1) bekezdés; a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 64. § (3) bekezdés],
illetőleg a Fővárosi Törvényszék elnöke által kijelölt bíró [a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. § (1) bekezdés] dönt. 

A Be. rögzíti, hogy a vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait – ha e tör -
vény eltérőként nem rendelkezik – a nyomozási bíró látja el [Be.12. § (4)
bekezdés], aki első fokon a törvényszék elnöke által kijelölt bíró [Be. 207. § (1)
bekezdés] és a helyi bíróságon működik [Be. 208. § (2) bekezdés]. 

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tör -
vényerejű rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak a Bv. tvr. II. fe -
jezetében szabályozott, fogalmilag végrehajtási feladatait a törvényszéken
mű ködő büntetés-végrehajtási bíró látja el.

Kiemelendő hiányosságnak tűnik, miszerint a titkos információgyűjtés tár -
gyában döntő bíró, a büntetés-végrehajtási bíró, vagy akár a nyomozási bíró
kijelölésének nincs konkrét feltételrendszere, gyakorlatilag szabályozatlan a
törvényszék elnökének kijelölési eljárása is. 

A Be. 17. § (5) – közveszélyokozás, közérdekű üzem működésének megza -
varása – és (6) bekezdésében – visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nuk -
leáris létesítmény üzemeltetésével, visszaélés atomenergia alkalmazásával,
gazdasági bűncselekmények, kivéve számvitel rendjének megsértése és pénz -
ügyi bűncselekmények – felsorolt bűncselekmények esetén első fokon a tanács
elnöke (egyesbíró), másodfokon és – a Kúria kivételével – harmadfokon a
tanács egyik tagja az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bíró [Be.
14. § (7) bekezdés]. 

A Be. 448. § (2) bekezdése szerint fiatalkorúak elleni bírósági eljárásban első
fokon a tanács elnöke (egyesbíró), másodfokon és – a Kúriát kivéve – har -
madfokon a tanács egyik tagja az Országos Bírósági Hivatal elnöke által ki -
jelölt bíró. 
Szükséges itt is hangsúlyozni, hogy a Be. 17. § (5)-(6) bekezdései szerinti és a
fiatalkorúak ügyeire vonatkozó kijelölésnek sincs semmiféle feltételrendszere,
és – meglehetősen hosszú ideje – szabályozatlan a kijelölési eljárás is.
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2.5. A bírósági titkár kijelölése

A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési te -
vékenységükben nem utasíthatóak. A bírákat tisztségükből csak sarkalatos
törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. A bí -
rák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékeny -
séget. [Alaptörvény – Az állam 26. cikk (1) bekezdés] 
Törvény által meghatározott ügyekben, egyesbíró hatáskörében bírósági tit -
kár is eljárhat, akire e tevékenysége során alkalmazni kell a 26. cikk (1) be -
kezdését [Alaptörvény – Az állam 26. cikk (3) bekezdés második mondat]. 
Törvény által meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is
eljárhat – mondja ki a Bszi. 15. § (2) bekezdés második mondata is. Ha a
bírósági titkár külön törvény alapján a bíró feladatkörében jár el, eljárására a
3. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. [Bszi. 157. § (3)
bekezdés második mondat]

A Be-ben meghatározott esetekben az első fokú bíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett önálló aláírási joggal
bírósági titkár is eljárhat [Be. 13. § (4) bekezdés első mondat]. 

Tételesen: 
az elfogatóparancs kibocsátásának kivételével intézkedés ismeretlen sze -

mély, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő
tárgy felkutatására [Be. 73. § (8) bekezdés], 

közreműködés a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatásban
[Be. 244/B. § (4) bekezdés], 

meghatározott esetekben az eljárás felfüggesztése [Be. 266. § (9) bekez -
dés], 

a személyes meghallgatás során bizonyos határozatok meghozatala [Be.
503. § (2) bekezdés], 

tárgyalás mellőzéses határozat meghozatala ügyészi indítványozás esetén
[Be. 547. § (5) bekezdés],

egyes különleges eljárások részbeni [Be. 569. § (6) bekezdés], 
egyes különleges eljárások egészbeni lefolytatása és 
a más bíróságoktól származó megkeresések teljesítése (Be. 600. §). 

A tételezés tehát meglehetősen széles kört ölel fel. 
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (továbbiakban: Iasz.) szerint törvény által meghatározott ügyben egyes -
bíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárokat a törvényszék elnöke
jelöli ki, a járásbíróságnál működő titkárok esetében a járásbíróság elnökének
javaslatára [41/A. § (1) bekezdés első-második mondat], a kijelölt titkár nem
lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat [41/B. § (1)
bekezdés].

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.), illetőleg a 2012.
április 15. napjától hatályos a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.
tv.) azonos tartalmú szabályai szerint „e törvény alkalmazásában a helyi
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bíróság jogkörében bírósági titkár is eljárhat” [Sztv. 36. § (5) bekezdés, ille -
tőleg Szabs. tv. 42. § (5) bekezdés].

Az Iasz-nak a bírósági titkár kijelöléséről szóló egyes rendelkezései alkal mazá -
sáról szóló 231/2010. (XI. 9.) OIT határozat szerint a bírósági titkárok kijelölése
kizárólag a szabálysértési ügyekre vonatkozóan indokolt [1.a) pont], a kijelölé -
séhez a bírósági titkár és a megyei bíróság elnökének közös megegyezése szük -
séges, a megyei bíróság elnöke a bírósági titkár kijelöléséről határozott, vagy
határozatlan időre is rendelkezhet [1.d)-e) pont]. Ez a gyakor lat jelenleg is él.

Miután egyfelől a Be. 13. § (4) bekezdés első mondata az elsőfokú bíróság
hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a gyakorlatilag egyesbí -
róként eljáró tanács elnöke helyett, azaz félreérthetetlenül az egyesbíró ha -
táskörében enged eljárási jogosultságot a bírósági titkár számára, azaz nincs
elkülönült bírósági titkári jogkör, amit az „is” kitétel nyomatékosít, másfelől
az Iasz. 41/A. § (1) bekezdés első mondata ehhez a törvényszék elnöke általi
kijelölést követeli meg, erősen vitatható, sőt tévesnek tűnik a 231/2010. (XI.
9.) OIT határozat 1.a) pontjának a contra legem jellegű szűkítő értelmezése.

A 231/2010. (XI. 9.) OIT határozat abban sem mutatkozik megfelelőnek, hogy
a kijelöléséhez a bírósági titkár és a megyei bíróság  – jelenleg törvényszék –
elnökének közös megegyezését írja elő, valamint kétségesen teszi lehetővé,
hogy a megyei bíróság  – törvényszék – elnöke a bírósági titkár kijelöléséről
határozott, vagy határozatlan időre is rendelkezhet, hiszen a bíró különféle
kijelöléseinél sincs ilyen feltétel támasztva, valamint ilyen lehetőség engedve.

Problematikus a bírósági titkár kijelölése visszavonhatóságának szabályozat -
lansága, ami vonatkozik a bíró különféle kijelölésére is.

Végül elkerülhetetlen jelezni, hogy alkotmányos szempontból a törvényszék
elnökének a bírósági titkár kijelölésére biztosított jogköre eleve támadható,
hiszen a kijelöléssel elvonja a terheltet/eljárás alá vont személyt törvényes
bírájától, holott a független, utasíthatatlan és elmozdíthatatlan bírósági tit -
kár értelemszerűen éppúgy bíró, miként a hivatásos bíró és a nem hivatásos
bíró (ülnök), következésképpen a kijelölés nem a bírói státus létesítéséhez
elengedhetetlen külső legitimációból fakad. 
A lehetséges és kifogástalan megoldást az adná, amennyiben a bírósági titkárt
albírói státussal a köztársági elnök nevezné ki.

2.6. A soronkívüliség 

A kiindulópontot mindenképpen az képezi, hogy a Be. 2011. július 13. napjától
hatályosan módosított 278. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak a tárgyalás
határnapját a vádirat kézbesítésétől számított harminc napon belül meg kell
állapítania, azaz a szakasz alcímével megegyezően a soron kívüliségre vo -
natkozó rendelkezések szem előtt tartásával a lehető legközelebbi napra úgy
kell kitűznie, hogy az ügyet lehetőleg elnapolás nélkül, ésszerű határidőn be -
lül be tudja fejezni [Be. 278. § (3) bekezdés].
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A tárgyalás határnapjára további szabály csak az előbbi módosítással meg -
egyező hatályossággal létrehozott kiemelt jelentőségű ügykategóriára nézve
van: e körben  a Be. 554/K. § (1) bekezdése szerint a tárgyalást három hónapon
belülre kell kitűzni. A jogalkalmazó számára dilemma, hogy a Be. nem egy -
értelműen határozza meg, hogy ez a tartam mikortól – az ügy érkezésétől,
vagy például a vádirat kézbesítésétől – számítandó.

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (továb -
biakban: Büsz.) 33–33/B. §-ai foglalják keretbe a soron kívüli ügyintézés le -
hetséges okait. 

A) Jogszabályi rendelkezés
A Be. 64/A. §-a a soronkívüliséget előírja

a kiskorú sértett sérelmére elkövetett az élet, a testi épség és az egészség,
a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselek -
mények, egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények,

ha a kiskorú sértett érdeke a büntetőeljárás mielőbbi befejezését indo -
kolja, valamint 

megkettőzött szabállyal [Be. 554/L. § (1) bekezdés] a kiemelt jelentőségű
ügyek 

esetén. 

A Be. előírja a soronkívüliséget ír elő 
előzetes letartóztatás [136. § (1) bekezdés], 
távoltartás [138/B. § (5) bekezdés], 
megismételt eljárás [403. § (2) bekezdés], 
a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozott ítélettel szembeni per -

újítási eljárás [411. § (4) bekezdés], 
közjogi tisztségen alapuló mentelmi jog felfüggesztését követő eljárás

[552. § (3) bekezdés].
esetében is. 

B) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének rendelkezése. 
A Bszi. 76. § (4) bekezdés c) pontja alapján kivételesen indokolt esetben
elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából
kiemelkedő jelentőségű ügy soron kívüli intézését.

C) A bíróság elnöke, a Büsz. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ügyfél
kérelmére vagy hivatalból különféle okokból. 

A soronkívüliségi jogcímek halmozódása kérdésessé teszi a belső sorrendet. 
A soron kívül intézendő ügyek közül kizárólag a kiemelt jelentőségű ügyre áll
időbeli korlátként a három hónapon belüli kitűzés szabálya, továbbá az is,
hogy elnapolás esetén a tárgyalást két hónapon belül folytatni kell [Be. 554/L.
§ (1) bekezdés] – ebből a kiemelt jelentőségű ügyek abszolút elsőbbségére
következtethetünk, ugyanakkor a további belső sorrend bizonytalan.

A soronkívüliségi kör az utóbbi időben folyamatosan bővült, jelenleg már az
érkezési sorrend főszabályát lerontja az érintett ügyek száma és a folya -
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matban lévő ügyeken belüli aránya. Egyes törvényszékeken egyedül a kiemelt
jelentőségű ügyek aránya eléri vagy meghaladja az ötven százalékot, és tár -
gyalásuk a szoros határidők miatti kényszerű egyidejű vitelük miatt megtor -
pant.  

2.7. A címer használata

A legkevésbé sem kimerítően taglalt igazgatási elemek közül végül említem a
legitimációs szimbólum kérdését – a büntetőeljárási szabályozatlansága foly -
tán ennek vehetjük a címer használatát.
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény szerint Magyarország címerét a
bíróság a hivatali feladatainak ellátása során engedély nélkül használhatja,
továbbá elhelyezheti az épületein és helyiségeiben [1. § (1) bekezdés]. 

Az Alaptörvény Alapvetés C) cikkének (1) bekezdésében expressis verbis for -
mában került kimondásra az államhatalmi ágak megosztásának elve („A
magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik”), ámde a
bírói hatalom az önállósága ellenére nem önön legitimációból fakad. 
Korábban a bírói legitimációt a Be. 257. § (2) bekezdése tartalmazta, mégpedig
akként, hogy az ügydöntő határozatot „A Magyar Köztársaság nevében” kel -
lett hozni, ezt a törvényhelyet azonban az egyes büntető vonatkozású törvé -
nyek módosításáról szóló 2011. évi CL. törvény 82. § c) pontja 2012. január 1.
napjával indokolás nélkül hatályon kívül helyezte, s ezáltal a Be. 258. § (1)
bekezdés a) pontja direkt hatályon kívül helyezés hiányában is kiüresedett,
mivel az ügydöntő határozatok bevezető részében előirt változatlan kötele -
zettség ellenére sem tüntethető fel immár a Be. 257. § (2) bekezdése szerinti
kijelentés.
A legitimációs szimbólumként funkcionáló címer használata a korábbi hely -
zethez képest hangsúlyosabbá vált, holott az ügydöntő határozat tartalmára
vonatkozó Be. szabályok eddig sem szóltak róla, de csak helyeselhető, ha a
bírói gyakorlat ebben egységesedve a címert megjeleníti.
A címernek a tárgyalótermi elhelyezésére sincs semmiféle normatív rendel -
kezés, ám ez kivételt nem tűrő szokásjogi gyakorlattá vált – és maradt.
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A vádalku térnyerése
az európai államokban

MIKÓ-KIS ANITA
doktoranda

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. Bevezetés

Az Egyesült Államokban napjainkra a büntetőeljárások 90–95%-a zárul le a
vádalku valamelyik formájával, államonként alig mutathatóak ki eltérések a
százalékos adatokban. A legtöbb vádalkut az elmúlt években Illinois és Kali -
fornia államokban kötötték, de többi állam is csak néhány százalékkal marad
el e mögött.1
Európa államaiban a legalitás elvének köszönhetően az ügyészeknek egészen
a közelmúltig nem volt meg a lehetőségük, hogy mérlegelhessék bizonyos
ügyek ben egyezség vagy megállapodás megkötését a terhelttel, hanem min -
den esetben, ha a feltételeket megalapozottnak látták vádat emeltek, vagy az
állam büntetőhatalmának érvényesítése végett vádat kellett emelniük, akár
egyetértettek ezzel a büntető eljárásjogban régóta bevált elvvel akár nem.
Meglátásom szerint rövid magyarázatra szolgál, miért van jelentősége a vád -
alku térnyerésének a vizsgálatára az egyes európai államokban, amelyet meg -
előzően röviden a legalitás és opportunitás elvének különbségeire, illetve a két
elv mentén kialakult jogrendszerek eltéréseire szeretnék rámutatni. 
A legalitás elve és az opportunitás elve a büntetőeljárásnak olyan alapelvei,
melyek kapcsolatban vannak egymással, de ezen elvek a mentén Európa álla -
maiban történetileg másfajta arcot mutatott a jogfejlődés. Európa legtöbb
államában hagyományosan a legalitás elvére épül a jogrendszer, a legalitással
szemben a másik rendszer, mely alapján az államok felépítették és működte -
tik büntetőeljárásaikat, az opportunitás elve, és ez az egyes államok bünte -
tőeljárási rendszereiben nagyon eltérő intézmények kialakulásához vezetett.

1.1. A büntetőjogi megállapodásokról röviden a legalitás
és opportunitás elvének tükrében

A büntetőeljárás során kötendő megállapodások kérdése körében hangsúlyoz -
ni kell, hogy a legalitás elvére épülő jogrendszerekben számos vitás kérdést
merül fel a vádalku alkalmazásakor az alábbiak miatt:

– a legalitás a büntetőeljárásban az követelmény, hogy a bűn ne maradjon
megtorlás nélkül, azaz az arra hivatott szervek lehetőleg minden bűncse -
lekményt derítsenek fel és felderített bűncselekmények elkövetői a büntető -
törvények alkalmazása során úgymond elnyerjék „méltó” büntetésüket. Az a
tény, hogy ezen tevékenység a hatóságok feladata, az a legalitás elvéhez

1 Jacqueline E. Ross: The Entrenched Position of Plea Bargaining in the United States Legal
Parctice; In: Law and Society, 2006/ I. sz. 717. o.
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szorosan kapcsolódó officialitás elvéből fakad. Ezen kérdéskört vizsgáló jo -
gászok közül Farkas Ákos szerint a legalitás elve az a kötelesség, hogy a
nyomozó hatóságok minden esetben indítsanak el a nyomozást, az ügyész -
ség miden esetben emeljen vádat, a bíróság meg ha bizonyítást nyer a
bűncselekmény elkövetése szabjon ki büntetést.2

– vannak olyan szerzők, akik a legalitás és opportunitás kérdéskörét az ügyész-
ség és az állam kapcsolatából kiindulva vezetik le. Az ügyész számára biz -
tosított mérlegelési jogkör terjedelmét nagymértékben meghatározza az,
hogy az államok a legalitás vagy az opportunitás elve alapján rendezték-e be
büntetőeljárásukat. Ennek fényében a legalitás rendszereiben kiszámítha -
tóbb a büntetőeljárás, ugyanakkor kizárják a diszkrecionális jogkör gyakor -
lását, egyúttal biztosítják az ügyészségek függetlenségét.3 Az opportunitás
rendszereiben az ügyészek jóval szélesebb diszkrecionális jogkörrel rendel -
kez nek, de az állam is nagyobb befolyással van az ügyészségek működésére,
az ügyészség a végrehajtó hatalomtól nem független. A végrehajtó hatalom
befolyása útján igyekeznek az államok biztosítani, hogy az állampolgáraik
egyenlő bánásmódban részesüljenek a vádhatóság részéről – ugyanakkor
számos amerikai jogtudós tanulmánya alapján ez az állam által biztosított
biztonsági háló korántsem tökéletes.

A legalitással szemben az opportunitás a társadalmi érdekekre hivatkozva,
vagy a terhelt társadalomba való visszavezetését elősegítendő, bizonyos eset -
ben praktikusabbnak tartja a büntetőjogi felelősségre vonás mellőzését vagy
más útra terelését. Az opportunitás elve alapján az ügyész szabadon dönthet
célszerűségi szempontok alapján a vádemelés megszüntetéséről vagy megha -
tá rozott feltételek mellett a vádemelés elhalasztásáról. Általánosságban erre
sor kerülhet, például társadalomra csekély mértékben veszélyes bűncselek -
mé nyek esetén, például családon belüli konfliktusoknál, ahol a büntetőeljárás
több kárt okozna, mint hasznot. 
A jelentős ügyteher növekedés, az elkövetett bűncselekmények egyre széle -
sebb skálája, illetve a bűncselekmények nemcsak mennyiségi, hanem minő -
ségi változása, új típusú bűncselekmények megjelenése (például: a kábító -
szerrel visszaélés megjelenése és gyors elterjedése) valamint a rendelkezésre
álló állami források hiánya arra készteti a büntető igazságszolgáltatási rend -
szereket, hogy a büntetőeljárás különböző szintjein szűrőket működtessenek,
amelyek csak az ügyek egy részét engedik tovább, s így tehermentesítik a
rendszer további elemeit.4 Az első ilyen szűrő szerepet betöltő igazság -
szolgáltatási szereplő az ügyész, aki ahhoz, hogy a szerepét megfelelően el
tudja látni a hatáskörét kellett kibővíteni. Ahogy azt az Európa Tanácsi Aján -
lások is szorgalmazták, ki kell terjeszteni az ügyész diszkrecionális jogkörét,
hogy különösen a csekélyebb jelentőségű ügyek ne kerüljenek bírósági szakba,
hanem maradjanak ügyészi szakban. Kiemelendő ezek közül az Európa Ta -
nács Miniszteri Bizottságának R(87)18. számú ajánlása, amely ajánlásokat
tartalmaz a nyomozati, vádemelési szakra a bírósági tárgyalásokkal bezáró -
lag, a büntetőeljárás egyszerűsítésére.
2 HERKE Csongor: Megállapodások a büntetőperben 148–149. o. Monográfia, Pécs, 2008.
3 Malcolm M. Freelye: Perspectives on plea bargaining, In: Law and Society,1979/I. sz., 210. o.
4 MISKOLCI László: Egy konferencia tanulságai, avagy a magyar büntetőeljárás továbbfejlesztésé -
nek az ügyész-e a kulcsszereplője. In: Ügyészek Lapja, 2001/1. sz. 20. o.
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A Miniszteri Bizottság ezen ajánlásban rámutat arra, hogy a büntetőügyek
elhúzódása rossz fényt vet a tagállamok büntető igazságszolgáltatására és
ennek elkerülése érdekében ajánlásokat tesz a büntetőeljárás minden ügysza -
kában a büntetőeljárás egyszerűsítésre és alternatív büntetés kiszabási módo -
zatokra. 
A Miniszteri Bizottság ajánlja, hogy függetlenül attól, hogy a tagállam jogfej -
lődése eddig milyen szakaszokon ment keresztül, az opportunitás elvének
szélesebb körű alkalmazását (amennyiben ezt a tagállam alkotmánya és jog -
rendszere lehetővé teszi), vagy ezzel azonos hatású intézkedések alkalma -
zását.
Ezen elv mentán javasolja a tagállamoknak a vádemelés mellőzést – közér -
dekből és csak akkor ha a vádhatóságnak elegendő bizonyíték áll a rendel -
kezésére – meghatározott estekben a figyelmeztetés vagy megrovás alkalma -
zását, illetve meghatározott összegű pénzbírást megfizetését. 
Hangsúlyozza az ajánlás lehetőséget kell adni a mediációra, illetve a sértetti
oldalról arra, hogy a sértett a jogsérelmét saját maga is érvényesíthesse, to -
vábbá, hogy a tagállamoknak növelniük kell azon eljárások számát, ahol le -
hetőség van arra, hogy a bíróság az eljárásokat felfüggessze vagy megszün tesse.
Javaslatot tesz az ajánlás arra is, hogy a közigazgatási és büntetőjogi bűn -
cselekményeket megkülönböztető jogrendszerű országokban a bűncselekmé -
nyek egy részének dekriminalizációjára.5 Az ajánlás szerint a ténybeli ele -
meken kívül a bíróságoknak vizsgálniuk kell a morális elemeket is (szándék,
körülmények, stb.) és lehetőséget kell adni az írásbeli illetve a sommás eljá -
rásokra.
Kiemeli még az ajánlás az egyezségkötési lehetőséget, mint az opportunitás
elvének egyik eszközét. Az egyezségen túl ajánlott még az ún. büntetőparancs,
amely csekélyebb súlyú és kisebb jelentőségű, kis büntetési tétellel szankcio -
nált bűncselekmények esetén a bíróság ügyészi indítványra az iratok alapján
dönt – ilyen például tárgyalás mellőzésével született ítélet hazánkban.
Az egyszerűsített eljárásra is tesz ajánlásokat a Miniszteri Bizottság rende -
lete, mégpedig javasolja, hogy enyhébb büntetés kilátásba helyezése esetén,
írásbeli eljárás útján vagy egyszerűsített tárgyaláson bírálják el a bűncselek -
ményt. (hasonlatos nálunk a tárgyalásról elmondás intézményéhez).6
A büntetőeljárás egyszerűsítését vagy gyorsítását többnyire úgy oldják meg az
államok, hogy különösen a csekélyebb jelentőségű, de tömegesen előforduló bűn-
cselekményektől igyekeznek megszabadítani az igazságszolgáltatási rendsze -
rei ket, és egyre tágabb teret engedve ezáltal az opportunitásnak. Egyre gya -
koribb az ügyeknek a különféle megállapodások és egyezségkötések útján tör -
ténő rendezése, amelyek közül egyik a jelen tanulmányban is vizsgált vádal -
ku. A létrejött büntetőjogi egyezségek a legalitás és az officialitás elvéből
fakadó alapelvek bizonyos szintű korlátozásával járnak, ennek ellenére egyre
több jogalkalmazó és elméleti szakember is úgy véli, hogy nem feltétlenül
szükséges, sőt sok esetben egyáltalán nem célszerű, hogy egy ügy a bírói sza -
kig eljusson. Ebben a helyzetben az egyetlen lehetőségnek a jogi szabályozá -
son történő változtatás, amely legegyszerűbben a büntetőeljárás egyszerűsí -
tését elősegítő intézkedések bevezetésével érhető el.

5 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(87)18. számú ajánlása.
6 Fehér Lenke: Diversion and mediation in Austria, Aj 1995–96/1–2. 97–99. o.
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A jelentős súlyú ügyteher növekedésen kívül megemlítendő a büntetőeljárás
korszerűsítésével egy gazdasági tényező is, ugyanis nem növekszik sem a bűn -
üldöző hatóságuk apparátusának a létszáma, sem az ellátásukra szánt állami
források mértéke, függetlenül attól, hogy a büntetőügyek száma sajnálatos
módon évről évre növekszik. 
Ennek nyomán az elmúlt évtizedekben számos európai ország jelentős igaz -
ság szolgáltatási reformokat vezetett be annak érdekében, hogy fokozzák a
büntetőeljárás hatékonyágát, csökkentsék a költségeket és ezáltal hatéko -
nyabbá tegyék az igazságszolgáltatást.7

Az eljárás gyorsításának kérdése annak ellenére, hogy évtizedek óta foglalkoz -
tatja a jogalkotót, napjainkban is igen aktuális és égető fontosságú probléma -
ként nyomja valamennyi büntető igazságszolgáltatási rendszer vállát, ezért is
szeretném bemutatni jelen tanulmányban egyes európai államok válaszát
arra, hogyan igyekeztek megoldani a problémát.

2. A vádalku térnyerése az egyes európai államokban

2.1. A német vádalku

A német jogrendszerben sokáig ismeretlen fogalom volt a vádalku, még az
amerikai vádalkuval foglalkozó szakember John H. Langbein is írt egy cikket
a témával kapcsolatban: „A Land without plea bargain: how the germans do
it?” azaz Egy ország vádalku nélkül, azaz hogy csinálják a németek? címmel.8
Ez a tanulmány napjainkra ugyan már nem teljesen aktuális, de a németek
valóban sokáig ellenálltak az Európába begyűröző úgymond trendnek, hogy
bizonyos bűncselekmények esetén a vádlott bármilyen formában is, de egyez -
séget kössön a váddal. Ugyanakkor Joachim Hermann9 egyik korai tanulmá -
nyában rámutatott arra, hogy a tárgyalótermekben hallgatólagosan, azaz
hivatalosan el nem ismert módon a vád a védelem sokszor az ügyet tárgyaló
bíró részvételével igenis megpróbált reális egyezségre jutni a terhelt bünteté -
sét illetően. Ezeket az úgymond titkos tárgyalótermi egyezségeket is a koráb -
ban általánosságban hangsúlyozott problémák keltették életre: azaz a bűn -
cselekmények ugrásszerű növekedése, újfajta bűncselekmények például a ká -
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megjelenése és az elhúzódó tárgya -
lások. Egyébként ezek az alkuk egészen 1982-ig titokban zajlottak, míg 1982-
ben megjelent a ezen titkos alkukat leleplezni kívánó és ezzel foglalkozó első
cikk, ami elég nagy visszhangot váltott ki akkoriban.
A büntetőeljárás során létrejövő megállapodások és egyezségek mutathatnak
eltéréséket az alapkoncepciója a német eljárási rendszerben mindnek az
alábbi: a tárgyalás előkészítése során vagy a tárgyalási szakban a terhelt
7 Farkas Ákos: A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai. In.: Az igazság -
szolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére
(Szerk.: Harsági Viktória – Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2007.
90. o.

8 John. H. Langbein: A land without plea bargaining: How the Germans do it? (Michigan Law
Review, 1987/2. sz., 204–205 o.)

9 Joachim Hermann: Bargaining Justice –A Bargain for German Criminal Practice? In: Yale Law
Journal, 1992. 755. o.
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ajánlatot tesz, hogy részletes vallomást tesz a tárgyalás során, cserébe garan -
ciát kap arra, hogy a büntetése nem halad meg egy előre megszabott határt. A
német vádalku tulajdonképpen nem is igazi alku, inkább egy egyezség cserébe
a vádlott vallomásáért, amely feltételezi a bíró az ügyész és a védő közös
előzetes munkáját és egyeztetéseit.10 A német modellt összehasonlítva ame -
rikai rokonával az alábbi különbségeket lehet felfedezni:

– a német „Absprachen” elnevezésű jogintézmény ellentétben amerikai társá -
val nem helyettesíti a tárgyalást, csak lerövidíti azt,

– a német vádalkuban a védelemnek és így a terheltnek is teljes a hozzáférése
a nyomozati anyaghoz (ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a Felek
nem látnak bele egymás kártyáiba, így az alkudozás során is nagy szerepe
jut a blöffölésnek, és egyfajta húzd meg ereszd meg játéknak a Felek között),

– a harmadik és álláspontom szerint a legfontosabb különbségtétel, hogy a
klasszikusnak tartott amerikai vádalkuban az ügyész az eljárás központi
szereplője ellentétben a német modellel, ahol az egyezségkötés nemcsak nem
jöhet létre a bíró nélkül, de a bíró végig a központi szereplője is egyezség -
kötésnek, sőt ezen az elv mentén a bíró mellett a terhelt ügyvédje a másik
aktív szereplője az egyezségkötésnek és az ügyészé a legkevésbé aktív szerep
az „Absprachen” során.

Ahogy azt láttuk, a német vádalku – ha egyáltalán lehet vádalkunak nevezni
– sokban különbözik az amerikai vádalkutól, ennek elsődleges oka az, hogy az
erősen inkvizitróius alapokon és a legalitás valamint az ehhez kapcsolódó
officialitás elvén alapuló német büntető eljárási rendszerbe a jogalkotó csak
óvatosan próbált bevezetni, bármilyen olyan új jogintézményt, amely veszé -
lyeztethette volna a klasszikus és erősen bíróközpontú tárgyalásokat.11

Ezért alakult ki, hogy a német „vádalku” során a védelem nem a vád kép -
viselőjével bocsátkozik tárgyalásokba magáról a vádról, hanem a bíróval és
büntetésről. Ezáltal szintén ellentétben az anglo-amerikai modellel, mégis -
csak van tárgyalás, csak lerövidül az egyezség által.
Így továbbra is bíró központú marad az eljárás is, hiszen továbbra is a bíró
vindikálja magának a jogot, hogy biztosítsa a terheltet a büntetése csökken -
téséről, a német jogalkotók ugyanis megpróbálták elkerülni az Egyesült Ál -
lamokban a vádalku elterjedésével kialakult úgynevezett „ügyészbírásko -
dást”, azzal, hogy a bíró továbbra is aktív szerepet tölt be az ügyben.12 A német
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is rámutatott arra, hogy a bírák közvetítésével
megkötött egyezségnek helye van a jogrendszerben, amennyiben, az alkot -
mányban és az eljárásjogi kódexben rögzített alapelvek (például az ártatlan -
ság vélelme és a jog a tisztességes eljáráshoz nem sérülnek) nem sérülnek
egyezség során. Azt is hangsúlyozta a Legfelsőbb Bíróság, hogy a vádlotti
vallomásnak tényfeltárónak és kellően részletesnek kell lennie, illetve a bí-

10 Maximo Langer: From Legal Transplants to Legal Translation: The Globalization of Plea Bar -
gaining and the Americanization of Criminal Procedure, In: Criminal Law Journal, Thesis in
Criminal Procedure 2004, 39. o.

11 Wiegand Wolfgang: The Reception of American Law in Europe, In: Comperative Law. 1991/2,
229. o.

12 Markus Dirk Dibber: American Plea Bargains; In: The Stanford Law Review, 6/1996–1997/, 547,
554.
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rónak vizsgálnia kell a vádlott szavahihetőségét és szükség esetén más bizo -
nyítékokat is meg kell vizsgálnia. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a német
jogalkotó olyan megállapodási formát vezetett be a jogrendszerbe, amely to -
vábbra is biztosítja az büntetőeljárások bíró központúságát, egy aktív védői és
egy kevésbé aktív ügyészi szerep mellett, amely jobban igazodik az officialitás
elvének követelményeihez, különösen az anyagi feltárásának az igényéhez.

2.2. Az olasz vádalku

Az olasz vádalku vagy más néven a „pattegiamento” lényegesen hűebb az ame -
rikai testvéréhez, bár számos eltérést is mutat attól. Az olasz jogalkotók jóval
nagyobb szabadságot kaptak, amikor a büntetőeljárás gyorsítását célzó re -
form területén. Bár az olasz reform jóval nagyobb politikai támogatást kapott,
és számos az amerikai akkuzatórius eljáráshoz hasonló elem kapott helyet a
büntetőeljárásban, a rendszer egésze még mindig az inkvizitórius eljárás
elemeit mutatja.
A nagy változás éve Olaszországban 1989 volt, amikor a Rocco-féle még a
Mussolini rezsim idején megszületett büntetőeljárási kódexet felváltotta egy
új jóval modernebb és számos az amerikai büntetőeljárási rendszerben meg -
található intézménnyel rokon intézményt mutató eljárási forma.13

Az első említésre méltó lépés a reformok útján, hogy kisebb jelentőséget tu -
lajdonítanak a tárgyalás előtt szakaszban összegyűjtendő bizonyítékoknak,
amelyek korábban az inkvizitórius eljárásra jellemzően elsősorban az aktát
vastagítják. Elrendelték egy speciális akta elkészítését a tárgyalásra, így az
ügyet tárgyaló bíró a tárgyalás kezdetekor nincs tisztában a nyomozati szak -
ban begyűjtött tanúvallomásokkal.
Továbbra is számít, hogy a vád és a védelem is végeztethet nyomozást a tár -
gyalás előtti szakaszban, amelyet maguk is szervezhetnek. Másik fontos re -
formintézkedés, az vádelv bevezetése volt az olasz büntetőjogban, amely azt
jelenti, hogy a bíró nem terjeszkedhet túl a vádon, illetve kötve van a Felek
által megjelölt bizonyítékokhoz, és az általuk megjelölt tanúkat kell meg -
hallgatnia az eljárás során. 
A harmadik és jelen értekezés szempontjából talán a leglényegesebb változás,
hogy a büntetőeljárás egyszerűsítése érdekében bevezetésre került egy új
jogintézmény a – „applaicaziona della pena sulla rechiesta delle parti” – rö -
vidítve „pattagiamento” – amely lehetőséget a vádnak és a védelemnek egy -
fajta egyezségkötésre a büntetési tétellel kapcsolatban. A különbség a német
absprachen és az olasz vádalku között egyrészt, hogy ahogyan azt már emlí -
tettem nagyon, hogy az olaszországi reform lényegesen nagyobb „hátszéllel”
rendelkezett, másrészt az olaszországi jogalkotók jóval részletesebb tudással
rendelkeztek az amerikai igazságszolgáltatási rendszerről, ismerve annak
hibáit és előnyeit.
A „pattagiamento” során a vád és a védelem megegyezhet a büntetés mérté -
kéről, és az egyezséget a bíróság hagyja jóvá. Ilyen egyezség során az egyéb -
ként kiszabható büntetés az 1/3-ára csökkenthető, és a csökkentett büntetés

13 Carlo Gurnieri: Prosecution in Two Civil Law Countries: Italy and Germany, In: Comparing
Legal Cultures, (szerk:David Nelken), New York, 1997.
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mértéke nem haladhatja meg az öt évet. A bíró miután átnézi az ügyben
keletkezett iratokat (az aktát), és úgy ítéli meg, hogy a vád valamint az aján -
lott büntetési tétel megfelel a terhet által elkövetett cselekmény súlyának, ak -
kor jóváhagyja az alkut. 
Itt szükséges megjegyezni, hogy a bírónak minden esetben vizsgálnia kell
egyrészt, hogy a létrejött alku során kiszabható büntetés egyrészt megfelel e a
bűncselekmény tárgyi súlyának, másrészt vizsgálnia kell a bírónak, hogy
nincs e lehetőség a vádlott felmentésére.
Ahogy az látjuk az amerikai modell és az olasz modell, ugyan közelebb áll
egymáshoz, mint a német és az amerikai modell, de kevésbe flexibilis amerikai
rokonához képest. Egyrészt csak olyan esetekben lehet alkalmazni a „pat -
tagiamento”-t ahol a büntetési tétel a büntetés csökkentése után nem haladja
meg az öt évet, másrészt a büntetést maximum a büntetési tétel harmadára
lehet csökkenteni. A „pattagiamento” során létrejött csak egyezség nem érint -
heti a vádat – ellentétben az amerikai vádalku során bevett szokásokkal –
csak a büntetés mértékét.14 Az olasz jogalkotók nem óhajtották áttörni a
legalitás elvén alapuló olasz büntetőeljárás alapvető kereteit, ezért döntöttek
úgy, hogy az amerikai modell bizonyos elemeit alkalmazzák, míg az amerikai
modell megítélésük szerint a gyakorlatban gondokat okozó elemeit, mint a vád
minősítésének a megváltozatását, valamint a büntetés korlátlan mértékű
enyhítését nem alkalmazták.15

Az olasz „pattagiamento” intézményét ezért kezdetben csak néhány és kisebb
súlyú bűncselekmény esetén alkalmazták, amely cselekmények körét az évek
során kibővítették, de továbbra is behatárolt az alkalmazási köre, mind a
büntetés enyhítése mind a bűncselekmények köre tekintetében.16

A „pattagiamento” bevezetését ellenzők Olaszországban is arra hivatkoztak, a
vádalku bevezetésével sérülhet az olasz alkotmány által garantált ártatlanság
vélelme. Ezt az olasz jogalkotók azzal védték ki, hogy a vádlottnak tulaj -
donképpen nem szükséges beismernie a bűncselekmény elkövetését, elég ha
nem vitatja az ellene felhozott vádakat, és ezzel az olasz vádalku inkább az
amerikai vádalkunak a „nolo contendere”17 típusához hasonlítható. További
korlátja a vádalkunak, hogy a bíró csak az ügy megismerése után dönt, hogy
jóváhagyja e a Felek által már megtárgyalt megállapodást vagy úgy ítéli meg,
hogy a megállapodás során megkötött egyezség nem felel meg a bűncselek -
mény törvényi súlyának és mégis tárgyalást tart illetve a terhelt is fenntartja
magának azt a jogot, hogy bármikor kérhesse tárgyalás tartását a  megkötött
alku ellenére. (ide jöhet egy ellentétben az USA-val rész, ahol a vádlottak
később hiába tiltakoztak, hogy a már megkötött vádalku ellen például azért
mert a halálbüntetéstől való félelmükben egyeztek bele az alkuba).18

14 Frank H. Easterbrook, Plea Bargaining as a Compromise, Law Review, Colombia, 1992, 1197. o.
15 William T. Pizzi& Marifioti Luca, The new Italian Code of Criminal Procedure, The Difficulties

of Buliding an Adversial Trial System on a Civil Law Foundation, In: The Yale Law Journal,
1992/1. sz., 345. o.

16 a „pattagiamento” intézményét az Olasz Büntetőeljárásjogi kódex 444 §. és 448.§. szakaszai sza -
bályozzák

17 Az amerikai vádalku „nolo contedere” típusában a vádlott nem vitatja a vádat, de nem tesz
beismerő vallomást

18 Stephen P Freccero.: An Introduction to New Italian Criminal Procedure, In: American Journal
of Criminal Law , 1994/2. sz. 352–353. o.
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A harmadik és egyben a legérdekesebb része a „pattagiamento” intézményé -
nek, hogy ha az ügyész elutasítja a vádalkut, akkor a vádlott kérheti a bíró -
ságot a tárgyalás során, hogy vizsgálja meg, hogy az ügyész miért utasította el
a vádalku lehetőségét és kérheti a büntetése egyharmadára való csökkentését,
ha úgy ítéli meg a bíró, hogy a vádalku feltételei mégis fennálltak volna.
A „pattagiamento” során született egyezség a statisztikákban, mint marasz -
taló ítélet jelenik meg.

2.3. A francia vádalku

Franciaország számos eltérést mutat az fent tárgyalt két országhoz képest,
mivel a jogrendszere inkább az opportunitás, mint a legalitás elvi alapjain
nyugszik.
Franciaországban az ügyésznek tehát széles mérlegelési jogköre van, például
megszüntetheti az eljárást kriminálpolitikai és közrendi okokból, de akár az
ügyészség túlterheltségére hivatkozva is.19 Az opportunitás sajátosságaként
érdemes még megjegyezni, hogy Franciaországban az ügyészt a mérlegelési
jogkör kizárólag a vádemelés előtt illeti meg. Az ügyész a teljes nyomozati
anyag megismerése után mérlegelhet, hogy az ügy súlya és a társadalom béke
fenntartása, vagy a közrend védelme megkívánja-e, hogy az állam bűnüldözési
monopóliumával éljen, vagy esetleg figyelembe véve más szempontokat is,
nem célszerű a vádemelés mellett dönteni.20

A francia vádalkut két részre oszthatjuk egy kompenzációs vagy megegye -
zéses eljárásra és az ún. „CRCP” (comparution sur reconaissence préalable de
culpabilité)-eljárásra, amely „megjelenésen alapuló előzetes beismerés”-t je -
lent.
A megegyezéses vagy kompenzációs eljárást (amende de composition) az ügyész
alkalmazhatja olyan terhelttel szemben, aki beismeri egy vagy több pénz-
főbüntetéssel, vagy ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő
vétség, vagy hozzá kapcsolódó kihágás elkövetését. Ilyen vétségek: az ittas
járművezetés, bizonyos típusú lőfegyverek engedély nélküli birtoklása, köny -
nyű testi sértés, veszélyes fenyegetés, gerinces állatok bántalmazása, illetve a
természetkárosítás bizonyos esetei.
Az ügyész meglehetősen széles mérlegelési joggal rendelkezik, és a törvény
intézkedések sokaságát sorolja fel, amelyeket az ügyész, szinte a bíró sze -
repkörébe helyezkedve kiszabhat a terheltre. A leggyakrabban alkalmazott
intézkedés egy pénzbüntetés megfizetése az államkassza felé, aminek az
összege nem haladhatja meg az adott bűncselekményre előirányzott pénz -
büntetés maximumát. Ezen kívül az ügyész a megegyezéses eljárás keretein
belül elveheti meghatározott időre a terhelt fegyvertartási engedélyét, visz -
szavonhatja a vadászati engedélyét, vagy bevonhatja a terhelt jogosítványát
(például ittas járművezetés esetén), illetve közmunkát is előírhat a terhelt
számára. Lehetősége van még az ügyésznek ezen kívül lefoglalni azt a tárgyat,

19 Chodosh, E. Hiram: Reforming Judicial Reform Inspired by U.S. Models, In: The Harvad Law
Journal, 2002/1. sz. 31. o.

20 Kertész Imre: A legalitás eróziója és az opportunitás inváziója. In: Tokaji emlékkönyv, 1996.,
115. o.
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amivel a bűncselekményt elkövették. Az ügyész kötelezettségévé továbbá,
hogy amennyiben a bűncselekménynek ismert az áldozata, kötelező a jóvá -
tételéről gondoskodni.21

Az eljárás két szakaszból áll, egyrészről az ügyész saját belátása és mérle -
gelése szerint egy ajánlatot tesz a terheltnek és figyelmezteti a védő igény -
bevételének lehetőségére. Amennyiben a terhelt elfogadja az ügyész által ki -
szabott intézkedéseket, és kötelezettségeket vállal a magatartási szabályok
betartására, akkor a bíró jóváhagyja az „alkut. Ez a kompenzációs inkább ha -
sonlít amerikai testvérére, mint a német modell, hiszen itt jóval nagyobb az
ügyész diszkrecionális jogköre és csökken a bíró szerepvállalása az ügyben,
ugyanakkor ellentétben a „plead guilty”-vel, itt a vádlott és a védője sem aktív
szereplője az eljárásnak, inkább az a feladatuk, hogy a megfelelő mérlegelés
után elfogadják vagy nem fogadják el az ügyészi ajánlatot, alkudozásra nincs
lehetősége tehát a terheltnek.  Az anglo-amerikai vádalku során a védelemre
is komoly feladat hárul, hiszen az USA-ban egy jó ügyvéd ismeri az alkudozási
technikákat, például jobb esetben felismeri, mennyire erős egy ügy, azaz tény -
leg vannak e perdöntő bizonyítékok a vád kezében vagy csak blöfföl az ügyész,
lehet e módosítani a vádat, azaz megpróbálja a legelőnyösebb alkut kiharcol -
nia az ügyfelének.22

A „CRPC”-eljárás, a másik francia „vádalku” lényege sokban hasonlít a meg -
egyezéses eljáráshoz. Az egyik lényeges különbség, hogy jelen esetben nem -
csak kis súlyú, hanem kvázi közepes súlyú bűncselekmények esetén is
alkalmazható, amelynek a büntetési tétele nem haladhatja meg az 5 évet. Az
ügyész hivatalból, vagy a terhelt illetve védőjének indítványára kezdemé -
nyezheti a „CRPC”-eljárást a bíróság előtt. Ennek is előfeltétele, hogy a terhelt
beismerő vallomást tegyen, és ahogy az az eljárás nevében is szerepel, minden
alkalommal személyesen jelenjen meg az ügyész előtt és természetesen mű -
ködjön együtt vele.  Amennyiben a terhelt és a védő úgy dönt, hogy az ügyész
ajánlatát elfogadják, bíróság elé kerül az ügy, ahol egy nyilvános tárgyalás
keretében meghallgatják a vádlottat, de valódi bizonyítás itt sem történik. Az
ügyész ajánlatának a sorsa itt is csak a bírói szentesítés vagy elutasítás lehet.
A „CRCP”-eljárás abban különbözik a kompenzációs eljárástól, hogy itt van
lehetősége a terheltnek fellebbeznie.23

A terheltet tehát a „CRCP”-eljárás esetében jogorvoslati jog illeti meg a bírói
döntéssel szemben. A fellebbezésnek a „CRCP”-eljárás esetén első látásra
talán nincs túl sok értelme, a fellebbezési jogot feltehetően az amerikai prob -
lémák okán „felbuzdulva” két ok miatt vezette be a jogalkotó. Egyrészt a vád -
alkuval kapcsolatban, az európai országokban rendszeresen felmerülő alkot -
mányos probléma okán azaz egyrészt a fellebbezéshez való jog, másrészt az
ártatlanság vélelme kapcsán van erre szükség, illetve a francia jogalkotó le -
hetőséget kívánt adni a terheltnek, hogy visszaléphessen. Az Egyesül Álla-

21 Maximo Langer: From Legal Transplants to Legal Translation: The Globalization of Plea
Bargaining and the Americanization of Criminal Procedure, In: Criminal Law Journal, Thesis
in Criminal Procedure 2004, 59. o.

22 Merryman, John Henry: The Civil Law Tradition, Stanford University Press, Tsanford, Cali -
fornia, 1985. 101. o.

23 Maximo Langer: From Legal Transplants to Legal Translation: The Globalization of Plea
Bargaining and the Americanization of Criminal Procedure, In: Harvard International Law
Journal, Thesis in Criminal Procedure 2004/1. sz. 47. o.
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mok ban ez a probléma szintén felmerült a Jackson kontra Egyesült Államok
ügyben is, ahol a halálbüntetéstől való félelmére hivatkozott az elítélt, és azt
állította csak ezért kötött alkut a hatósággal. A Legfelsőbb Bíróság azonban
fogadta a terhelt védekezését, hogy nem önkéntesen, hanem a halálbüntetés -
től való félelmében kötött vádalkut.24

Amennyiben a bíró nem hagyja jóvá a felek közti megállapodást, akkor az
ügyésznek más megoldást kell választani, mely lehet egy másik egyszerűsí -
tett eljárás, vagy hagyományos eljárást is kezdeményezhet.
Franciaországban ezzel a két eljárással az enyhébb súlyú vagy a társadalomra
kevésbé veszélyes bűncselekmények esetén bírói jóváhagyással az ügyész
mér legelésére van bízva, hogy vádat emel e a pénzbüntetést és az egyéb ki -
szabható intézkedéseket kiszabva, tehát lényegesen enyhébb büntetések út -
ján igyekeznek érvényesíteni az állam büntetőhatalmát. 
Amiben különbözik mind a kompenzációs, mind a CRPC eljárás amerikai
testvérétől, az hogy itt ellentétben az amerikai gyakorlattal nincs lehetőség
tényleges alkura, csak arra van lehetősége a terheltnek, hogy elfogadja az
ügyészi ajánlatot. Annyiban viszont hasonlóságot az amerikai modellel, hogy a
bíró szerepe csökken ebben az eljárásban az intézkedés vagy büntetés mér -
tékéről az ügyész dönt, a bíróság pedig jóváhagy.25

Összefoglalva a három európai állam eltérő módon, de sikeresen bevezetett
olyan új jogintézményeket, amelyek egyrészt alkalmasak voltak a büntető -
eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására, másrészt lehetőséget adnak arra,
hogy az állam érvényesítse büntetőhatalmát, de csökkentse az eljárással a
vádlottra és sok esetben a sértettre nehezedő terheket. 

De ahogy azt klasszikus értelemben vett vádalkuról egyik európai állam ese -
tében sem beszélhetünk, helyesebb ezen jogintézményeket büntetőjogi
megállapodásnak vagy egyezségnek nevezni. 
Szintén nehézséget okozott és okozhat a jövőben is a jogalkotó számára, hogy
ezen megállapodások összhangban legyenek az államok számára szintén lé -
nyeges eljárásjogi garanciákkal azaz az európai alkotmányokban kivétel nél -
kül megfogalmazott ártatlanság vélelmével, a fair eljáráshoz való alapelvvel
és bírósági eljáráshoz való joggal.
Mégis számos érv szól a büntetőeljárás egyszerűsítését célzó eljárások így a
vádalku mellett is:

– egyrészt egyszerűsíti az eljárást, illetve csökkenti a büntetőeljárás során fel -
merülő költségeket

– csökkentik a bíróságra és az ügyészségekre nehezedő terheket, hiszen ahogy
azt említésre került. A 70-és 80-as években ugrásszerűen megnőtt a bűn -
cselekmények száma, a hirtelen megnőtt ügyteherhez a mai napig nem nőtt
fel az ügyészségi, bírósági apparátus, és sok esetben megfelelő állami forrás
sincs a hatóság létszámának növelésére26. Szükségesnek látszik tehát olyan
szűrők beépítése a büntetőeljárási rendszerekbe, amelyek szelektálják, hogy

24 http://supreme.justia.com/us/378/368/case.html; Jackson kontra New York állam (2011. június
18. letöltés).

25 Mireille, DELMAS-MARTY, Les Grande Systems de politque criminalle, Miller, 1992. 63–64. o.
26 Megj.: ugyanez a probléma az Egyesült Államokban is létezik.
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mely bűncselekmények kerüljenek ténylegesen tárgyalásra és melyek azok,
ahol meghatározott feltételek fennállása esetén lehet valamiféle elterelést
alkalmazni.

– sokszor a vádlott szempontjából egy második büntetés az elhúzódó tárgyalás
(azt hangsúlyozva, hogy az eljárásban a sértettnek is részt kell vennie és a
sértett számára különösen embert próbáló feladat végig csinálni az évekig
tartó büntetőeljárást – így a hatóságokon kívül a büntetőeljárás más sze -
replőinek  a terheltnek és sértettnek is érdeke, hogy egyszerűbb és kiszámít -
hatóbb legyen a büntetőeljárás ( a francia modellnél még azt is láthattuk,
hogy az ügyész hivatalból indítja el a sértetti kompenzációt)

Hangsúlyozandó, hogy azon ügyek kiválasztásánál, amelyek alkalmasak le -
hetnek arra, hogy tárgyalás helyett valamilyen megállapodással záruljanak,
figyelemmel kell lenni a jogalkalmazóknak a bűncselekmény súlyára, termé -
szetére, a gyanúsított személyiségére, a sértett helyzetére és véleményére, a
bíróság által kiszabandó várható büntetésre, az elítélésnek a terheltre kifej -
tett várható hatására.
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Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?

(SHAKESPEARE: HAMLET)

1. Bevezető

A következőkben az élet értéke körüli jogi dilemmákról fogok írni, hiszen
mindennapi téma az abortusz és a fogyatékosok élete, valamint ennek jogi
kérdései.
Sajnos az élet nem mindig csak a jó és a szép oldalát mutatja, hanem be -
következhetnek olyan események, melyek lényegesen megváltoztathatják élet -
vitelünket.
Ilyen lehet, mikor egy egészséges személyből halálos beteg, vagy rokkant lesz,
egy nem kívánt terhesség, vagy kívánt gyermek fogyatékkal születése.
Az esetek többségében, minden jogi komplikáció nélkül átjuthatunk a nehéz -
sé geken, de előfordulhatnak olyan tényezők, melyek ezt nem teszik lehetővé.
Éppen ennek az utóbbi körülménynek a bemutatása érdekében tárgyalom a
következő témát, az abortusz probléma egyik speciális esetét, amikor a be -
avatkozás elmaradásának következtében a gyermek fogyatékkal születik.
Ez a megfogalmazás csak megközelítőleg helyes, amennyiben a gyermek az
orvos mulasztása miatt születik meg fogyatékkal. A megfogalmazás pedig az
okból nem teljesen helyes, mert a fogyatékosságot nem az orvos idézi elő, ha -
nem sorsszerű megbetegedés. Azonban a gyermeket, azért nem abortálták,
mert a szülőket nem tájékoztatták a gyermek fogyatékosságáról vagy nem vet -
ték észre a károsodást.
Először is néhány gondolat erejéig fontos tisztázni, hogy mi a tájékoztatáshoz
való jog.

2. Tájékoztatáshoz való jog

Előtérbe került a részletesebb szabályozás iránti igény. A tájékoztatás kérdé -
sét próbálták részletesebben, korszerű szemlélettel szabályozni, valamint igye -
keztek a joghézagokat is kitölteni.
Felismerték, hogy a betegek védelmére korántsem elegendőek a szakmai sza -
bályok. Az 1997-ben megszületett egészségügyi törvény, változásokat hozott,
sajátos, a tájékoztatás minden mozzanatára szabályozás született.
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Az orvosnak, a megszerzett ismeretét át kell adnia a páciensének, másképpen
nem is várható el a betegtől az egészségi állapota feletti ésszerű döntés.
Kétféle tájékoztatási típus létezik. Terápiás célú tájékoztatás, melynek célja,
hogy a gyógykezelést elősegítse, előkészítse. Minden lényeges információt kö -
zölni kell, amely a beteg együttműködését segíti. Ezt követi az önrendelkezési
tájékoztatás. A kérdés már csak az, hogy elfogadja-e a beavatkozást, vagy él a
kezelés visszautasításának jogával.
Különösen fontos a kockázatokról való tájékoztatás, hiszen a beavatkozás koc -
kázatát a megfelelő tájékoztatás után a beteg viseli.
Nemzetközi gyakorlat szerint tájékoztatni kell a beteget: a kockázat fajtájáról,
nagyságáról, valószínűségéről, időbeli közelségéről.
Léteznek a tájékoztatási kötelezettségek alól bizonyos kivételek, ilyen példá -
ul, ha a beteg lemond a tájékoztatásról, vagy ha az veszélyeztetné a beteg
életét, esetleg nincs mód a tájékoztatásra, mert a beteg eszméletlen.

Bár ez esetben nem betegről, hanem állapotos nőről beszélünk, szintén meg -
illeti a tájékoztatás joga. Ha az orvos ezt elmulasztja, akkor kártérítési igény
kapcsolódhat hozzá. Ezt a következőkben fogom részletesen kifejteni.

3. Fogyatékos gyermek megszületése

„A kártérítési jog egész fogalomrendszerét sajátos megvilágításba helyezi az
az eset, amikor az egészségügyi szolgáltató valamely mulasztása következté -
ben a kár »egy gyermek képében« jelenik meg.”1

Ehhez a témához kapcsolódóan írt egy cikket Dr. Herpai Annamária.2 Véle -
ménye szerint a születéssel kapcsolatos kártérítési igények körében három
kategóriát különböztethetünk meg:

1. wrongful conception – egészséges, nem kívánt gyermek megszületése
miatt járó kártérítés.
Erre példaként említhető az az eset, amikor a felperes művi meddővé
tétele ellenére a házastársa állapotos lett és világra jött a gyermek.3

2. wrongful birth – fogyatékos gyermek születik, amelyet a szülők abor -
táltak volna, ha a szülőket megfelelően tájékoztatják.

3. wrongfullife – fogyatékos gyermek kárigénye az elmulasztott abortusz
miatt.

Ha a gyermek egészséges, akkor csak a szülők, ha viszont fogyatékos, akkor
rajtuk kívül a gyermek részéről is felmerülhet kártérítési igény. Utóbbi eset -
ben a gyermek követelése támaszt némi kételyt.
Ha a tájékoztatás elmulasztása miatt a gyermek fogyatékosan születik meg,
akkor a szülők tekintetében kárként felmerült a nem kívánt gyermek utáni
gyermektartás- és nevelés költségei, mint vagyoni kár, többlet teherként, pe -
1 Dr. Dósa Ágnes: Kérhető kártérítés egy gyermek megszületéséért? In.: Lege Artis Medicinae
2001:12(2) 134. o.

2 Dr. Herpai Annamária: Újabb jelenségek a születéssel kapcsolatos kártérítési igények körében
691. oldal In: Magyar Jog 2005/11. szám. 

3 Pf.III.24.877/2001/4. szám In: Jogorvoslap II. évfolyam 1. szám 7–8. oldal.
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dig a gyermek fogyatékosságával kapcsolatosan felmerült kiadások, mint ápo -
lási és kezelési költség. Nem vagyoni kár lehet a megváltozott életvitel, a csa -
ládtervezés jogának a sérelme is.
Ha a gyermek szemszögéből nézzük a kártérítő igényt, akkor felmerülhet mind
a vagyoni, mind a nem vagyoni kár, „melyek a fogyatékosságból fakadó élet -
körülményekre vezethetők vissza.”4

A fentiekhez kapcsolódóan ismertetni kell az 1/2008-as jogegységi határoza -
tot, továbbá az EBH 2005/1/1206. számú határozatot.

A Legfelsőbb Bíróság a következőt mondta ki az 1/2008-as jogegységi hatá -
rozatban5: a genetikai, teratológiai ártalom következtében fogyatékossággal
született gyermek a saját jogán nem igényelhet kártérítést a polgári jog sza -
bályai szerint az egészségügyi szolgáltatótól amiatt, hogy a terhesgondozás
során elmaradt vagy hibás orvosi tájékoztatás következtében az anya nem
élhetett a terhességmegszakítás jogszabály által biztosított jogával.
A szülők azon az alapon követelték a káruk megtérítését, hogy az orvos elmu -
lasztotta őket tájékoztatni a magzat állapotáról és emiatt az anya, nem élhe -
tett az abortusz lehetőségével.
Mivel a nő nem élhetett a terhességmegszakítás lehetőségével, így sérült a
családtervezés joga, és a fogyatékosságból nekik is és a fogyatékos gyermekük -
nek is származik vagyoni és nem vagyoni kára.

Nézzük meg az EBH 2005/1/1206. számú határozat tartalmát és a történeti
tényállást, mely a 1/2008-as határozattal ellentétesen foglalt állást.

Az I. rendű felperesnél (született: 1996. szeptember 17-én) Down-kórt diag -
nosztizáltak a szülést követően.
A terhesség alatt nem diagnosztizálták a Down-kórt, ezzel megsértették a szü -
lőknek azt a jogát, hogy a terhességet művi úton megszakítsák.
Alperes kérte a kereset elutasítását, arra hivatkozva, hogy a szükséges vizs -
gálatot elvégezte és a tájékoztatást is megadta a következményekről.
Az I. fokú bíróság megállapította a felelősséget, mivel a diagnosztizálás a ter -
hesség 20. hetéig nem történt meg. A II. rendű felperes terhessége alatt am -
buláns kezelésre vonatkozó dokumentum nem volt fellelhető.
Részletes tanúbizonyítás folytán nem volt megállapítható, hogy az orvos a
következményekről adott volna tájékoztatást. A szakértő azt nyilatkozta, hogy
a Down-kór kimutatása a terhesség 10., 11., illetőleg 16–18. hetében lehetsé -
ges, az AFP-szint6 kimutatott kóros csökkenése további vizsgálatokat indokolt
volna.
„Az alperes jogellenes magatartásával okozati összefüggésben keletkezett a
felpereseknek az a kára, hogy az I. rendű felperes az egész életét az emberi
méltóságot sértő körülmények között kell leélnie, a II-III. rendű felpereseknek
pedig az addigi életkörülményeik több okból is hátrányosan változtak.”
4 Dr. Herpai Annamária: Újabb jelenségek a születéssel kapcsolatos kártérítési igények körében
694. oldal In: Magyar Jog 2005/11. szám. 

5 1/2008. jogegységi határozat.
6 Az AFP rövidítés az alfa-fötoprotein kifejezés kezdőbetűiből összeállított mozaikszó. Az alfa-föto-
protein egy fehérje, melyet a magzati máj termel. http://hoxa.hu/?p1=cikk&p2=593 (2011.10.12.).
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A II. fokú bíróság elutasította a keresetet. A jogképességből nem következik a
bíróság szerint az, hogy a magyar jog elismerné a magzat alanyi jogát a szü -
letésre, vagy arra, hogy életét művi beavatkozással elvegyék. Alanyi jog hiá -
nyában, pedig az I. rendű felperes tekintetében hiányzik az alperes maga -
tartásának jogellenessége, ezért a Ptk. alapján nem kötelezhető kártérítésre.
A II. és III. rendű felperesek vonatkozásában az alperes elévülési kifogása
alapos. Az alperes kártérítő felelősségét az adja, hogy elzárta a II–III. rendű
felpereseket a károsodáshoz vezető folyamat jogszabály adta megszakításá -
nak lehetőségétől.
Ez az utolsó időpont a terhesség 20. hetének letelte, azaz az esedékesség idő -
pontja 1996. május 31. napja. Felperesek az igényüket 2001. augusztus 30.
napján jelentették be.

A Legfelsőbb Bíróság a felperesek felülvizsgálati kérelmét alaposnak találta.
„A fogyatékossággal született gyermek saját jogon igényelhet kártérítést, ha a
kórház alkalmazottainak hibás, vagy elmaradt tájékoztatása miatt a szülő
nem élhetett a terhességmegszakítással kapcsolatban a jogszabály által biz -
tosított jogával, és a gyermeknek ennek következményeként sérülnek az élet -
hez, emberi méltósághoz, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fű -
ződő alkotmányos jogai.”
„Az ügy megítélése szempontjából... döntő jelentősége annak van, hogy az al -
peres hibájából egy törvény által biztosított joggal való élés lehetősége elma -
radt, és ennek következtében a fogyatékos gyermek a születésétől kezdve nem
élhet teljes életet.”7

Az emberi élet védelme nem szorítkozhat a jogalanyisággal felruházott ember
életére, vagyis az emberi élet a fogantatástól kezdődően folyamatos.
A fogyatékossággal született gyermeknek sérül az az Alkotmányban biztosí -
tott joga, miszerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
emberi méltósághoz, illetőleg a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
A szülői döntés meghiúsulásának az a következménye, hogy az I. r. felperes az
életét károsodottan, Alkotmányban biztosított személyhez fűződő jogainak sé -
relmével kell leélnie, amely körülmények miatt alanyi joga van a kártérítés
követelésére.
A károsodás bekövetkezése és így az elévülési idő kezdete a gyermek megszü -
letésének napja.

A Down-kór diagnosztizálásának elmaradása miatti kártérítési igény megje -
lent a Szegedi Ítélőtábla Pf. III. 20.340/2008. számú határozatában is.

A történeti tényállás szerint „[a] terhességet 2001. december 6. napján álla -
pították meg, a szülés várható időpontját 2002. július 9. napjában jelölték
meg. Az első ultrahangos szűrővizsgálatra a terhesség 11. hét + 2 napos kor -
ban került sor, ekkor az alperes kezelőorvosa a nyaki redő vastagságát is mér -
te, amely 2 mm volt. A következő ultrahangos szűrővizsgálat 2002. január 23.
napján történt (16. terhességi hét + 2 nap), a vizsgálat rendellenességre utaló
elváltozást nem talált. Másnap, 2002. január 24-én történt meg az anyai vér -

7 http://www.pecsiitelotabla.hu/docs/szakmai/polgari/2006_4.pdf 36. oldal (2011.11.07.).
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ből a szérum AFP vizsgálata, melynek eredményét MoM értékre való átszá -
mítás nélkül 24,5 IU/ml-ben állapították meg.”8 A terhesség 38. hetében vég -
zett ultrahang vizsgálat sem állapított meg rendellenességet. A gyermek 2002.
június 29-én született meg, megállapították a Down-szindrómát. 
„A felperesek keresetükben vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kér -
ték kötelezni az alperest. Arra hivatkoztak, hogy a terhesgondozást végző
orvosok nem a legnagyobb gondossággal jártak el a szűrővizsgálatok elvégzése
során, emiatt nem került felismerésre a II. rendű felperes genetikai károso -
dása, így az I. és IV. rendű felperesek nem dönthettek a terhesség megsza -
kítása mellett. Az I. és IV. rendű felperesek fejenként 1 500 000 Ft, a II. rendű
felperes 5 100 000 Ft, a III. és V. rendű felperesek fejenként 500 000 Ft nem
vagyoni kártérítésre, továbbá az I. és IV. rendű felperesek 2006. március 29.
napjától havi 30 000 Ft kártérítési járadék megfizetésére tartottak igényt. Az
alperes a kereset elutasítását kérte. Állította, hogy a Down-szindróma felis -
merése tekintetében sem jelenleg, sem a perbeli időpontban nem volt kötelező,
és kétséget kizáró eredménnyel járó vizsgálat. A szakmailag indokolt vizsgá -
latokat elvégezte, azok nem vetették fel további vizsgálatok szükségességét.
Ilyet nem indokolt az anya életkora, illetve a magzatnál mért nyaki redő
vastagsága, és az AFP érték nagyságrendje sem. Ultrahang vizsgálatot alkal -
mazott, és mivel nem merült fel gyanú a genetikai rendellenesség lehetősé -
gére, így tájékoztatási kötelezettsége sem volt további, kockázattal járó vizs -
gálatok elvégzésének lehetőségéről. A Down-szindrómára nincs egyértelmű és
kötelezően alkalmazandó szakmai szabály, nincsenek egyértelmű vizsgálati
módszerek és értékek, ezért a felelősségét nem lehet olyan adatokra alapozni,
melyek az orvostudomány körében is vitatottnak számítanak”

Az I. fokú bíróság a keresetet elutasította, mert az „orvos-szakmai kérdések
tekintetében a perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményét, kiegé -
szí tő szakvéleményét, valamint a szak-konzulens szóbeli meghallgatását ag -
gálytalannak ítélte, különös tekintettel arra is, hogy az egybecsengett az
alperes által felkért magán-orvosszakértői véleménnyel. Kifejtette, az alperes
nem követett el mulasztást azzal, hogy nem a 18., hanem a 16. terhességi hé -
ten végzett ultrahangvizsgálatot.”
A bíróság azt a szakértői megállapítást elfogadta, miszerint a negatív vizsgá -
lati leletet nem dokumentálták, de ez nem azt jelenti, hogy a nyaki régió vizs -
gálata nem történt meg, hanem azt, hogy kóros elváltozás nem volt észlelhető,
egyebekben, pedig a szakmai protokoll szerint nem ez az időszak irányadó a
tarkó redő vizsgálat végzésére.
„A negatív lelet dokumentációjának hiányából nem következik, hogy a máso -
dik ultrahangvizsgálat a nyaki régió vonatkozásában nem történt meg, egye -
bekben, pedig ennek azért nincs hangsúlyos szerepe, mert a nyaki redő vas -
tag ságának mérése a második ultrahang vizsgálatkor nem követelmény. Mind -
ebből következően a második ultrahangvizsgálat elvégzésének adott módja és
a II. rendű felperes állapotának fel nem ismerése között nem áll fenn olyan
oksági kapcsolat, mely az alperes felelősségét megalapozná. Az AFP-vizsgálat 
8 ÍH 165/2009. Egészségügyi intézmény felelőssége genetikai károsodással született gyermek
betegsége miatt – születési rendellenesség miatti kártérítési igény érvényesítésére jogosultság In:
http://www.uzletinavigator.hu/opten/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=144810
(2011.11.07.).
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tal összefüggésben álláspontja az volt, hogy e szűrésnek elsősorban a velőcső-
záródási rendellenességek esetében van jelentősége, a Down-szindróma szűré -
sére pusztán az AFP-szint meghatározása nem alkalmas módszer.”
Mivel a kór kiszűrésére az ultrahang vizsgálat a legmegfelelőbb módszer, és
azt az alperes elvégezte, mulasztás e tekintetben nem terheli.

Az ítélet ellen a felperesek fellebbeztek. Alperesek ellenkérelmet nyújtottak
be arra hivatkozva, hogy a szakma szabályait nem sértették meg, így maga -
tar tásuk sem lehet jogellenes.
A szegedi ítélőtábla szerint a fellebbezés részben alapos. Alperesi hivatkozás
téves, hiszen minden olyan magatartás jogellenes, ami károsodáshoz vezet. „A
nem vagyoni kár megtérítése iránti ügyekben a jogellenesség alapja pedig az,
hogy a törvény a személyek személyhez fűződő jogait is – vagyoni jogaikkal
egy sorban – védelem alá helyezi, és mindenkit arra kötelez, hogy a személy -
hez fűződő jogokat tiszteletben tartsa. Ehhez képest az a magatartás jogelle -
nes, ami a személyiséget sérti, vagy veszélyezteti. 
Levonható az a következtetés, hogy az orvosi kártérítési felelősségi ügyekben
a szakmai szabályok betartásának vagy megszegésének nem a jogellenesség,
hanem a felróhatóság vizsgálata körében van jelentősége. Az Eütv. 77. § (3)
bekezdése az ellátásban részt vevőktől megköveteli az elvárható gondosság
tanúsítását, és a szakmai, valamint etikai szabályok és irányelvek betartását
egyaránt. Ha az egészségügyi ellátó magatartása a szakmai szabályoknak,
irányelveknek megfelel, még nem jelenti automatikusan, hogy magatartása a
kezelési kötelezettsége teljesítése során az elvárhatósági mércét is kielégíti. A
kötelezettség elvárható teljesítésének mércéje jogi kategória, melynek minő -
sítése bírói, és nem szakértői feladat (BH 1987/411. számú eseti döntés). He -
lyesen hivatkoztak ezért a felperesek arra, hogy az egészségügyi intézmény
kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy
szakmai szabályt nem sértett, ha orvosai az elvárható gondosságot elmulasz -
tották (BH 2006/400. számú eseti döntés).”9

A legnagyobb gondosság10 sérelme úgy is megvalósulhat, hogy a szakma sza -
bályait betartják.
„Az ítélőtábla megítélése szerint a III. és V. rendű felperesek tekintetében –
akik a fogyatékkal született II. rendű felperes nagykorú féltestvérei – nincs
olyan jogsérelem, ami okozati összefüggésben állna az alperes magatartásá -
val. Jogsérelem az anya oldalán önrendelkezési joga megsértésében, illetve a
szülők oldalán családtervezési joguk sérelmében állapítható meg, ebből követ -
ke  zően a fogyatékkal született gyermekkel féltestvéri kapcsolatban álló hozzá -
tartozóknál olyan releváns személyiségi jogsérelmet kimutatni nem lehet, ami
az alperes velük szembeni kártérítési felelősségéhez vezetne. Hangsúlyozan -
dó, hogy az alperesi mulasztás a terhesség megszakítás esélyének elveszíté -
9 ÍH 165/2009. Egészségügyi intézmény felelőssége genetikai károsodással született gyermek
betegsége miatt – születési rendellenesség miatti kártérítési igény érvényesítésére jogosultság In:
http://www.uzletinavigator.hu/opten/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=144810
(2011.11.07.).

10 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 43.§ (2) szerint a gyógyító-megelőző tevékeny -
séget az orvosnak a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel kell kifejtenie. Ebből követke -
zik, hogy a Ptk. 339.§ (1) szerinti általában elvárható magatartás mértéke a gyógyító orvosnál a
legnagyobb gondosság és körültekintés (BH 1998.585 és BH 1999.363).
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sében, az erről való tájékoztatás elmaradásában írható körül, nem pedig a
fogyatékosan megszületett gyermek – környezetére is kiható – jelenlegi álla -
potában. 
A kifejtettek folytán – a Pp. 253. § (2) bekezdésére figyelemmel – az I. és IV.
rendű felperesek vonatkozásában az elsőfokú bíróság ítéletét az ítélőtábla
megváltoztatta, és közbenső ítélettel az alperes kártérítési felelősségét megál -
la pította, míg a II., III. és V. rendű felperesek vonatkozásában ugyanezen jog -
szabályhelyre hivatkozással az elutasító elsőfokú ítéleti döntést – eltérő
indokolással – helybenhagyta.”11

Ezzel az ítélettel hasonló határozatok születtek, melyeket csak érintőlegesen
ismertetnék.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítélete12 is a fentihez hasonló ítéletet
hozott a fogyatékos gyermek vonatkozásában. A tényállás szerint a gyermek
végtaghiánnyal született.
Elutasító ítéletét azzal indokolta, hogy a gyermek, azért nem hivatkozhat ar -
ra, hogy a szülei dönthettek volna a terhesség-megszakítása mellett, mert eb -
ben az esetben azért járna neki kártérítés, mert megszületett és él. Tulaj -
donképpen az elmaradt halálért kapna kártérítést. Ennek a nem vagyoni kár -
térítés körében való értékelése az élet védelmével összeegyeztethetetlen. A
felperesnek nincsen kára, az élet annak nem tekinthető. A bíróság azt írta le,
hogy a gyermek fogyatékosságával felmerülő többlet költség a szülőknél merül
fel.
A Pécsi Ítélőtábla a Pf.I.20.187/2004. számú ítéletében kiemelte, hogy a mag -
zat nem személy, nem jogalany, de megilletik bizonyos jogok, amelyek az élve
születésétől függenek. Nincs joga azonban ahhoz, hogy magzati életétől meg -
fosszák. „A gyermeknek nincs kára, mert az élet kárként nem értelmezhető.”13

A 2008-as jogegységi határozatban az áll, hogy a gyermeknek azért nem sé -
rültek az alkotmányba fektetett jogai, – mint az élethez és emberi méltósághoz
való jog, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog – mert esélye
sem volt arra, hogy egészséges legyen. Alperes magatartásával pedig nem hoz -
hatók összefüggésbe a fogyatékosságból eredő hátrányok. A többségi álláspont
a fenti kijelentést támogatta, hogy esélytelen volt az egészséges életre és ezért
nincs kompenzálható hátránya. „Ezen nem változtat az, hogy a gyermek való -
színűsíthető fogyatékosságát, mint a művi terhességmegszakítás indikációját
az Mvtv. nemcsak az anyának a fogyatékosságból eredő lelki és fizikai terhek
alóli mentesítése, hanem a magzatnak a későbbi fogyatékos élettel járó hátrá -
nyoktól való megóvása miatt ismeri el, ezzel ugyanis semmiképpen nem te -
remt a magzat számára „döntési helyzetet” saját megszületése tekinteté-
ben.”14

A jogegységi határozattal hasonló véleményen van Dr. Hámori Antal is. Ő a
következőképpen fogalmaz: „Miként az élve született ember sem követelheti,
hogy öljék meg, a gyermek sem követelhet kártérítést azon az alapon, hogy a

11 Szegedi Ítélőtábla Pf. III. 20.340/2008. 
12 4/A. Pf.20.800/1992/8. szám.
13 1/2008 polgári jogegységi határozat II. pont.
14 ibid V. pont.
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kórház alkalmazottainak mulasztása („hibája”) miatt anyja fogyatékosságára
hivatkozva- nem ölhette meg őt magzati korában (…)”15

Véleménye szerint életének hiánya nagyobb kár, mint a fogyatékos élete.
„(…) [K]izárt a legfelsőbb bírósági ítélet szerinti jogsérelem: ha a magzatot
megölték volna, akkor az élethez, az emberi méltósághoz, a lehető legma gasabb
szintű testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos jogai egyáltalán nem érvé -
nyesültek volna; akkor következett volna be, ha életét kioltották volna (…)”16

Dr. Hámori Antal kifejti tanulmányában, hogy a szülőt sem illeti meg se több -
letköltség, se nem vagyoni kártérítés, azért, mert az élve született ember ak -
kor sem kár, ha fogyatékos.
A fogyatékos élet csak a nem fogyatékos élethez képest kár. Az emberi mél -
tóság a halállal sérült volna, és a kár a halállal következett volna be. A gyer -
mek nem kár, hanem ember a szülők vonatkozásában is.

Dr. Gyöngyösi Zoltán szintén szentelt ennek a témának egy nagyon rövid fe -
jezetet a művében. Azonban nem az orvossal, illetőleg az egészségügyi szol -
gáltatóval szembeni kártérítéssel foglalkozik, hanem a gyermeknek a szülővel
szembeni igényével.
„Amennyiben a gyermek pert indít, hivatkozhat arra, hogy az anya nem tar -
totta tiszteletben az Alkotmány 70/D. §-át, amely szerint mindenkinek joga
van » a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez«. Olyan életnek tette ki –
szándékosan -, amely számára fájdalommal terhes (…)”17

4. Egészséges nem kívánt gyermek

Miután áttekintettük a fogyatékkal született gyermek miatti kártérítést,
érdemes rátérni néhány mondat erejéig arra, hogy egészséges gyermek
megszületéséért is kérhető kártérítés, igaz, erre csak külföldön van precedens.
Egészséges gyermek születése miatti kártérítés három esetben fordulhat elő:

1. sikertelen művi meddővé tétel,
2. terhesség-megszakítás során visszamaradt magzat,
3. elírt fogamzásgátló tabletta helyett kiszolgáltatott más készítmény

alkalmazása következtében bekövetkezett terhesség.

A harmadik pontban lévő esetre egy németországi példát írnék le. A gyógy -
szerész, tévedésből fogamzásgátló helyett (Eugynon), egy hasonlóan hangzó,
gyomorbántalmakra való gyógyszert adott ki (Enzynorm). A felperes nem
vette észre a cserét és kilenc hónap múlva megszületett a hatodik gyermeke. A
bíróság megállapította a gyógyszerész felelősségét, és kötelezte a gyermek 18
éves koráig terjedő tartási költségek megtérítésére. A bíróság nem állapította
meg a kárenyhítési kötelezettség elmulasztását, mert a szülők nem adták
örökbe gyermeküket.18

15 Dr. Hámori Antal: Kártérítési felelősség a fogyatékossággal való születés miatt? 92. oldal. In.:
Magyar Jog 2007. 2. szám.

16 I. m. 93. oldal. 
17 Dr. Gyöngyösi Zoltán: Az élet és test feletti rendelkezés joga HvgOrac Budapest 2002. 108. oldal.
18 Versicherungrecht, 1969. p. 265. In.: Dr. Dósa Ágnes: Kérhető kártérítés egy gyermek meg -

születéséért? In.: LAM 2001:12(2).
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A német bíróság ítéletét helyesnek tartom minden szempontból. Lehetetlen -
ség kárenyhítési kötelezettség elmulasztásának tekinteni azt, hogy a szülők
nem adták gyermeküket örökbe.
Minden civilizált társadalomban a legfontosabb a gyermek érdeke. A gyer -
mek nek joga van családja körében felnevelkedni.
Az első pontban megfogalmazott esetnél találkozhatunk egy friss, magyar szi -
tuációval.
Ilyen esetről nemrégiben a médiából is értesülhettünk még 2010 októberében.
Egy nő úgy döntött, hogy negyedik terhessége után nem kíván több gyermeket
vállalni, ezért a kórházban elvégeztette petevezetékeinek elkötését. Az orvosi
papírjaiban is szerepel, hogy a műtétet elvégezték, mégis teherbe esett.19

5. Befejezés

„A személyiség megvalósításának és érvényesítésének nélkülözhetetlen felté -
te le a biológiai lét, az emberi élet. Az élethez szükségszerűen hozzátartozik a
megfelelő életműködést biztosító egészség és testi épség.”20

A fentiekben megismerhettük a bíróságok álláspontját a fogyatékos gyermek
kártérítési igényével kapcsolatosan. Mint ahogy az az esetekből látható, a
bírói döntések nem foglalnak el egyértelműen egy oldalon helyet, hiszen amíg
a 2005/1/1206-os EBH-ban a Legfelsőbb Bíróság helyt adott az ítéletnek, addig
a többi – általam ismertetett – határozatban elutasításra került a kereset.
„A bírói gyakorlat jó ideje egységesnek mondható abban, hogy a szülők kárté -
rítési igényét az egészségügyi intézménnyel szemben a polgári jogi kárfele -
lősség szabályai szerint ezekben az esetekben elismeri.”21

Felmerülhet az a megoldás a szülők szemszögéből, hogy fogyatékos gyerme -
küket intézetbe adják. Ám ez a megoldás a lehető legrosszabb mindenki szá -
mára.
A gyermeknek azért, mert élete végéig benne marad az, hogy ő fogyatékos, és
– durván kifejezve – „selejtsége” miatt úgy sincs szükség rá, mint ahogyan
szüleinek sem kellett.
A szülőknek azon okból, hogy későbbiekben szembesülhetnek a gyermekük -
kel, aki majd kérdőre vonja őket, hogy miért mondtak le róla.
E tárgykörben való döntés nehéz, hiszen vannak pro és kontra érvek, me -
lyeknek tartalma kioltják egymást. A társadalmi normák változásával talán
születik egy köztes megoldás, mely mindenki számára elfogadható.

19 http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/videok/104295 (2011.10.12.).
20 Kiss Daisy: Per vagy nem per? 159. oldal HVGorac 2008.
21 http://www.petrassydr.hu/nem-kivant-fogyatekos-gyermek.html (2011.11.07.).
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A média- és sajtójog
polgári jogi vonatkozásai,

különös tekintettel
a személyiségvédelem kérdésére

KŐMÍVES PÉTER MIKLÓS
A Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

doktorandusz-hallgatója.

A személyiségvédelem a média- és sajtójog polgári jogi vonatkozásainak egyik
legérdekesebb kérdésköre. Olyan interdiszciplináris kutatási terület, amely a
sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának polgári jogi korlátait
vizsgálja. Felmerülhet a kérdés: mi az optimális megoldás? A szabadságjogok -
nak jobbat teret engedő liberális joggyakorlat, vagy az egyént jobban óvó túl -
protektív megoldás?
„Amikor a média- és sajtószabályozó rendszereket vizsgáljuk, fel kell frissí -
tenünk a sajtó fogalmával és a média szabadságával kapcsolatos tudásunkat.
A kommunikációs jogok fejlődése a totális cenzúrával veszi kezdetét és az in -
ternet teljes szabadságáig vezet. De melyik a jobb megoldás? Nehéz megvála -
szolni a kérdést: a teljes cenzúra – természetesen – elfogadhatatlan, azonban
a parttalan szabadság sem lehet az optimális megoldás. Mint sok más esetben,
most is a rómaiak elvét, az »Aurea mediocritast«1 kell alapul vennünk.
A média és a sajtó liberalizálásának története a 17–18. században, a Bill of
Rights és a La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen2 elfogadásával
kezdődik. A szólásszabadságért való harc, majd később a jog maga is egyre fon -
tosabbá vált a világ mind több országában. A szólásszabadság és a média tech -
nikai hátterének fejlődése megvalósította a sajtószabadságot.”3

Vitathatatlan, hogy ma, a 21. században, az internet korában egészen mást
jelent a sajtó szabadsága és a szólásszabadság, mint korábban bármikor a tör -
ténelem során. A megfelelő technikai feltételek fennállása esetén bárki bár -
miről megoszthatja a véleményét a világhálón. Állításokat fogalmazhat meg
természetes és jogi személyek kapcsán, amelyek azonban nem mindig felelnek
meg a valóságnak. 
„Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor, hogy a sajtó, mint rendszer nem működhet
kontroll nélkül. Meg kellett óvni több alapjogot, így mindenek előtt az emberi
méltóságot az alaptalan, hamis közlésektől. Szükségessé vált tehát egy új saj -
tószabályozó szemléletmód kialakulása, amely leszámolt a cenzúra intézmé -
nyé vel, és – ebből kifolyólag – szükségessé vált az új sajtószabályozó testületek
kialakítása is.
Felmerültek tehát bizonyos igények a kialakuló sajtó-, majd később média -
szabályozó szervekkel kapcsolatban. Elvárás volt, hogy hatékony védelmet
adjanak a visszaélésekkel szemben, ugyanakkor – legalábbis jogállamokban –
1 Arany középút.
2 Az emberi és polgári jogok nyilatkozata.
3 Péter Miklós Kőmíves: Press and media regulation: What’s the optimum solution? Ukrán Tudo -
mányos Akadémia Kijevi Jogi Egyetem, angol nyelven. Megjelenés alatt.
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az is feltétlen igényként merült fel, hogy a hatalmi ágaktól elválasztva, azok -
tól függetlenül tudjanak működni. Az is egyértelművé vált, hogy a szervek
dön tései elleni, független bíróságok előtt lezajló jogorvoslati eljárások megin -
dításának lehetősége is okvetlen szükséges.”4

Kérdés az, hogy meddig terjedhet a sajtó és a média közigazgatási kontrollja,
és honnantól kezdődhet a bírósági jogérvényesítés? Meggyőződésem, hogy eb -
ben a kérdésben elsődlegesen a sajtó- és szólásszabadság egyik legfontosabb
technikai korlátjából, a frekvenciaszűkösségből kell kiindulni. Ez az elv, amely-
nek lényege, hogy minden országnak meghatározott számú rádió- és televízió-
frekvencia áll rendelkezésére, alapjaiban határozza meg egyes médiaágak
működését. Úgy vélem, hogy azokon a területeken, ahol a frekvenciaszűkösség
jelentkezik, így például a rádió és a televízió esetében nagyobb mértékű el -
lenőrzésnek lehet helye. Ezzel szemben azon médiumok, így például a nyom -
tatott sajtó (beleértve a könyvkiadást is) és az internetes médiumok esetében,
ahol a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák száma – legalábbis jelen -
legi tudásunk szerint – elvileg végtelen, alacsonyabb intenzitású ellenőrzés -
nek lehet helye. Vagyis ez utóbbi esetkörben tökéletesen elegendő a bírósági
kontroll: valótlan állítások esetében legyen lehetőség helyreigazítás iránti pert
indítani, de minden más szabályozás indokolatlanul korlátozza a vélemény -
nyilvánítás és a sajtó szabadságát. Ezen médiumok esetében teljesen felesle -
ges az objektív tájékoztatás kritériumának előírása is.
„A személyiségjogi védelem és jogi eszközei a hatályos Polgári Törvénykönyv
szerint biztosítottak. A törvény értelmében a személyhez fűződő jogokat min -
denki köteles tiszteletben tartani, e jogok a törvény védelme alatt állnak. Ez -
zel a rendelkezéssel a polgári jog védelmet kíván nyújtani a személyiség
megsértésének mindenféle megnyilvánulásával szemben, ezen belül pedig a
legjelentősebb személyhez fűződő jogokat a törvény külön is nevesíti. E körbe
tartoznak – egyebek mellett – a becsület, az emberi méltóság, a jó hírnév
védelme, a képmással és hangfelvétellel való visszaélés tilalma, a titok-, vala -
mint adatvédelem szabályai.
A személyiségjogi védelem alanyai a Polgári Törvénykönyv szerint mind ma -
gán- (természetes) személyek, mind – amennyiben a védelem jellege lehetővé
teszi (például imázsperek) – jogi személyek lehetnek.”5

A sajtó helyreigazításának igénye alighanem egyidős magával a sajtóval. Min -
dig voltak és mindig lesznek ártatlan tévedések, tájékozatlanságból fakadó
félreinformálások és szándékos hazugságok a médiában. Természetes igény
ugyanakkor, hogy ezek a valótlanságok ne maradhassanak érintetlenül: igény li
ezt egyfelől az a természetes vagy jogi személy, akiről valótlanságot állítottak,
híreszteltek, másfelől pedig felmerül a társadalmi igény is a valóság ismere -
tére.

4 Kőmíves Péter Miklós: Az autonóm közigazgatási struktúrák kialakulása és változásai. Debre -
ceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Megjelenés alatt.

5 Sarkady Ildikó: A közszereplők személyiségvédelme a bírói gyakorlatban. In: Médiakutató, 2006.
ősz. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_03_osz/06_kozszereplok_szemelyisegvedelme/01.html
Utolsó letöltés dátuma: 2012. 04. 29.
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A sajtó helyreigazítására vonatkozó szabályrendszert több hazai jogszabály,
jogforrás tartalmazza.6 Sarkady Ildikó cikkének megírása óta a jogforrás he -
lye ugyan változott, de az alapvető szemléletmód nem. A sajtószabadságról és
a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény kimond -
ja, hogy „ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, hí -
resztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel,
követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a
közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tün -
tet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.”7 Ez a funda -
mentális szabályozás a helyreigazításra vonatkozó jogi igény legáltalánosabb
kifejezése, amely egyben összegzi azokat az esetköröket is, amikor sajtó-hely -
reigazításnak helye van. A sajtó-helyreigazítás legfontosabb eljárásjogi szabá -
lyait a fentebb említett 2010. évi CIV. törvény mellett a Polgári perrend -
tartásról szóló 1952. évi III. törvény tartalmazza.
A Legfelsőbb Bíróság kidolgozta azokat az elvi alapvetéseket, amelyek a sajtó-
helyreigazítási perek elbírálása során követendőek. 

„I. A sajtó-helyreigazítás olyan sajátos személyiségvédelmi eszköz, amely köz -
vetve egyéb érdekek vé delmére is szolgálhat. Érvényesítésére azonban csak a
jogszabály által megha tározott körben és a jogintézmény társadalmi rendelte -
tésének megfelelően kerülhet sor.

II. A sajtó-helyreigazítás iránti igény elbírálásánál a sajtóközleményt a maga
egészében kell vizsgálni. A kifogásolt közléseket, kifejezéseket nem formális
megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a
sajtóközlemény egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékel -
ni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag kialakult közfelfo -
gásra is. A helyreigazítást kérő személyének megítélése szempontjából közöm -
bös részletek, pontatlanságok, lényegtelen tévedések nem adnak alapot hely -
reigazításra.

III. Véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai,
tudományos és művészeti vita önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás
alapja.”8

Rendkívül fontosnak tartom, hogy előírásra került a komplex értelmezés köte -
lezettsége. Így nincsen ugyanis arra lehetőség, hogy szövegkörnyezetéből ki -
ragadva értelmezzenek egyes szavakat, fordulatokat. Úgy vélem, hogy egy
kijelentés helyreigazítása akkor igazán indokolt, ha a vonatkozott kijelentés a
kérdéses médiatartalom egészét tekintve nem helytálló, illetve meggyőződé -
sem az is, hogy egy valótlan közlés mind globálisan, mind szűkebb szövegkör -

6 Korábban a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény tartal -
mazott általános rendelkezéseket a sajtó-helyreigazításról, azonban a 2010. évi CIV. törvény
hatálybalépésével a rendelkezések helyét a Polgári Törvénykönyv alábbi 79. §-a vette át: „A saj -
tó-helyreigazításra irányuló igény érvényesítésének szabályait a sajtószabadságról és a média -
tar talmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári perrendtar -
tásról rendelkező törvény állapítja meg.”.

7 2010. évi CIV. törvény 12. § (1) bekezdés.
8 PK 12. szám: A sajtó-helyreigazítás érvényesülési köre és az elbírálásnál irányadó szempontok.
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nyezetére nézve képes teljesíteni azokat a kritériumokat, amelyek a helyre -
iga zítási eljárás megkezdéséhez szükségesek. Nagyon fontos továbbá a PK 12.
III. pontja is, amely az értékelések, bírálatok és véleménynyilvánítások esetét
kívül helyezi a sajtó-helyreigazítás ügykörén. Úgy gondolom ugyanis, hogy szá-
mos olyan szubjektív élmény éri a véleményformálókat, amelyek igaz vagy
hamis mivoltáról egyszerűen nem lehet bizonyítékokat beszerezni, hiszen nem
fekete-fehér igazságra vonatkoznak, így bírói megítélésük nem is elképzel -
hető.
A Legfelsőbb Bíróság a sajtó-helyreigazításra jogosultak személyi körét is konk -
rétan meghatározza. „Sajtó-helyreigazítást az kérhet, akinek a személyére a
sajtóközlemény – nevének megjelölésével vagy egyéb módon – utal, vagy aki -
nek a személye a sajtóközlemény tartalmából felismerhető.”9 Ezzel az előírás -
sal meg lehet akadályozni a sajtó-helyreigazítási perek számának drasztikus
növekedését, hiszen csak az érintett adhat be ilyen keresetet, ugyanakkor a
puszta felismerhetőség (a név említése nélkül) is kellő alapot szolgáltathat a
perindítási jogosultság megszerzésére.
A Legfelsőbb Bíróság további, minden bizonnyal igen gyakori eljárási kérdé -
sek ben is rendelkezett. 

„I. A sajtóközlemény kifogásolt tényállításának való ságát a sajtószerv köteles
bizonyítani. Az olyan sajtóközlemény valóságát is általában a sajtószerv köte -
les biztosítani, amely híven közli más személy tényállítását, nyilatkozatát,
vagy átveszi más szerv (sajtószerv) közleményét.

II. Nincs helye sajtó-helyreigazításnak, ha a sajtószerv valamely büntető
eljárás jogerős befejezése előtt a valóságnak megfelelően tájékoztatta olvasóit
a vádirat tartalmáról, a nyilvános tárgyalásról vagy a nem jogerős büntető bí -
rósági ítéletről.

III. Ha a büntető eljárás nem vezet elmarasztalásra, a sajtószerv az érintett
személy kívánságára köteles az olvasókat erről is tudósítani.”10

Napjainkban, amikor a legtöbb médium költségtakarékossági okok miatt úgy -
nevezett „átvett hírekkel” dolgozik, kiemelt jelentősége van az ilyen közlemé -
nyekkel szemben indított helyreigazítási eljárás rendezésének. Ilyetén módon
nem marad szabályozás nélkül például a magyarországi közszolgálati hírmű -
sorok tartalma11, de azok a kereskedelmi médiumok is felelősségre vonhatóak,
akik nagy hírügynökségek híreit adják le, legtöbbször változatlan formában, a
hír eredetének megjelölése mellett. A büntető eljárásokról szóló tájékoztatók
jogi szabályozása azért is érdekes, mert itt a jogerős felmentő ítélet esetén
sincs helye helyreigazításnak, csupán egy, a felmentett vádlott által kért tájé -
koztatás közzétételének.
A Legfelsőbb Bíróság rendelkezett a helyreigazító közlemények tartalmáról is.

9 PK 13. szám: A sajtó-helyreigazítási per indításának feltételei.
10 PK 14. szám: Bizonyítás sajtó-helyreigazítási perben.
11 Ezeket az MTI Hírcentrum készíti, majd a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna TV is

átveszi. A közszolgálati médiumok által készített hír- és háttérműsorok nagy arányban jelennek
meg párhuzamosan vagy időben kissé elcsúsztatva egyszerre több csatornán is.
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„I. Helyreigazító közleményként a jogosult a válaszlevele közzétételét is kér -
heti. Ha a sajtó a válaszlevelet nem közli, a jogosult a válaszlevél tartalmi
körén belül a bíróságtól keresettel kérheti helyreigazító közlemény közzététe -
lé nek az elrendelését.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, határozatában – a kérelem és az ellen -
kérelem korlátai között – belátása szerint állapítja meg a helyreigazítás
szövegét és ennek közlésére az alperest határidő tűzésével kötelezi.

II. A helyreigazító közleményből – a maga egészét, összefüggéseit is tekintve –
ki kell tűnnie annak, hogy a kifogásolt sajtóközlemények mely tényállítása
valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetve melyek a való tények.
A közlemény szövege nem alakítható úgy, hogy ezáltal a tartalma elveszítse
helyreigazító jellegét.”12 Fontos megállapítani, hogy a Legfelsőbb Bíróság pró -
bálta elejét venni az olyan visszás magatartásoknak, amelyek célja a jogerő -
sen elrendelt helyreigazítás kijátszása, semmibe vétele volt. Ezzel pedig nagy -
ban javulhat a sajtó-helyreigazítás preventív értéke, ráadásul célját is bizto -
sabban érheti el ez a jogeszköz.

„A polgári jogi szabályozás hosszú éveken keresztül – a törvény előtti egyenlő -
ség alkotmányos elve alapján – nem tett és jelenleg sem tesz különbséget a
személyiségi jogában megsértett magánszemélyek között az általuk betöltött
pozíció, hivatal, ismertség vagy más körülmény okán. Az elmúlt évtizedben
azonban általánossá vált a különböző médiamegnyilatkozások és szerepkörök
differenciált megjelenése. Mondhatni egyrészt, hogy a politika bevonult a bí -
rósági tárgyalótermekbe, másrészt a média percenként »gyártja« a sztárokat,
illetőleg tesz sztárrá olyan személyeket, akik az általuk felvállalt szerep,
nyilatkozat, médiabeli megnyilvánulás kapcsán közvetve vagy közvetlenül be -
folyással, hatással vannak egy-egy gazdasági, társadalmi vagy politikai, kul -
tu rális helyzetre. Ennek megfelelően az egyre több jogvitás ügy eredménye -
képpen szükséges lett a politikai közszereplés és a közéleti szereplés speciális
jogi megítélése a hazai joggyakorlatban (is). 
A jogi szabályozás szerint akit személyhez fűződő jogában megsértenek, sze -
mé lye sen jogosult és köteles ebből eredő jogait érvényesíteni. Ennél több kö -
vetelményt a jogalkotó a jogérvényesítővel szemben nem támaszt.”13

Sarkady Ildikó tanulmányából jól látható, hogy a magyar igazságszolgáltatás
nem tesz deklarált módon különbséget ember és ember között. Természetesen
a közszereplőkkel kapcsolatban magasabb „ingerküszöb” az indokolt, hiszen
aki nagy nyilvánosság előtti szereplésre vállalkozik, attól joggal elvárható,
hogy jobban „bírja” a kritikát. Azonban ezek a kritikák sem lehetnek sértőek,
megalapozottságukért megfogalmazójuk felel.
A sajtó- és médiajoghoz kötődő polgári ügyszakos bírói gyakorlatról Fleck Zol -
tán készített 2005-ben elemzést. A tanulmány alaposan kitárgyalja azokat a
PK-kat is, amelyeket korábban már idéztem jelen írásomban. Fleck Zoltán
véleménye mindenesetre nagyszerű összefoglalása mindazoknak a dilemmák -
12 PK 15. szám: A helyreigazító közlemény tartalmának megállapítása.
13 Sarkady Ildikó: A közszereplők személyiségvédelme a bírói gyakorlatban. In: Médiakutató,

2006. ősz. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_03_osz/06_kozszereplok_szemelyisegvedelme/01.html
Utolsó letöltés dátuma: 2012. 04. 29.

190



nak, amelyet a vizsgált kérdéskör gerjeszt. „Nehéz területe ez a bírói gyakor -
lat nak: alkotmányos jogok ütköznek, egyaránt fontos értékek között kell mér -
legelni, egyensúlyozni szűkszavú jogszabályok, az Alkotmánybíróság értelme -
zései és a Legfelsőbb Bíróság irányelvei, eseti döntései segítségével. De a jog -
alkalmazó szempontjából nehéz azért is, mert fokozott, gyakran politikai fi -
gyelem irányul a területre, szinte állandó az elégedetlenség a szólásszabad -
ságot nyirbáló bírói ítéletek miatt. (…)
E jogterületeken nagyobb a jogalkalmazó szubjektumának szerepe, és részben
más természetű képességeket is igényelnek: a jogon kívüli elemek, a nyelv -
tani, a stilisztikai, a szerkesztési és a társadalmi elemzések gyakran megke -
rül hetetlenek. Az sem könnyíti meg a bírók helyzetét, hogy az átlagnál na -
gyobb a fellebbezések aránya, a felek tipikusan végigmennek a lehetséges fó -
rumokon, szűk a megegyezés lehetősége.”14

Fleck Zoltán összegzi a sajtóperek legnagyobb problémáit, amikor a fellebbe -
zések magas számáról számol be, vagy bírói szubjektum átlagosnál nagyobb
felelősségét említi.15 Én ugyanitt említeném meg az igazság feltárása körüli
nehézségeket, amennyiben – különösen a nagy médiaérdeklődésre számot
tartó – sajtóesemények nagy hatást képesek kiváltani, ezáltal pedig az átla -
gosnál nagyobb mértékben képesek befolyásolni akár a tanúk véleményét is.
Teljesen más a helyzet az internet megítélésének körében. Mint azt Bayer
Judit európai uniós jogforrásokra hivatkozó tanulmánya is bizonyítja, a világ -
hálón közzétett tartalmakhoz kapcsolódó felelősség megállapítása rendkívül
kényes feladat. „Az internet az a médium, ahol a cenzúra szinte kivitelezhe -
tetlen. Amint valami megjelenik a weben, nem lehet hatékonyan megakadá -
lyozni, hogy bárki által hozzáférhetővé váljon. Igaz, ki lehet törölni az eredeti
helyéről, de semmi sem garantálja, hogy időközben nem töltötte le valaki, és
tette közzé más helyen. Szimpatizánsok tükrözhetik az oldalt azonos cím
alatt, de a tartalom más cím alatt történő teljes vagy részbeni közzétételéhez
még technikai jártasság sem szükséges.
Az Európai Unió elektronikus kereskedelemről szóló irányelve, amelynek ér -
tesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó részét Magyarország is átvette, elő -
írja, hogy amennyiben a szolgáltató bármilyen forrásból tudomást szerez az
anyag jogsértő tartalmáról, köteles azt eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné
tenni. Az irányelv ugyanakkor fenntartja azt a jogot is, hogy a bíróságok a
szolgáltatót bizonyos anyagok eltávolítására kötelezhessék.
Az irányelv ezen rendelkezésének célja nem elsősorban az volt, hogy a sze -
mélyiségijog-sérelmet rendezze, hanem hogy a szolgáltatót mentesítse a fe -
lelősség alól, ami feltétlenül szükséges volt az internet töretlen fejlődéséhez.
Ezért az irányelv kimondja, hogy a szolgáltató nem köteles ellenőrizni az ál -
tala közvetített tartalmat, tehát nem felelős a közvetített tartalomért, ha köz -
zétételét nem ő kezdeményezte, fogadóját nem ő választja ki, és a tartalmat
nem változtatja meg; továbbá nem felelős a tárolt tartalomért, amelynek sem
jogellenességéről, sem annak alapjául szolgáló tényekről nem volt tudomása. 

14 Fleck Zoltán: A szólás szabadsága és a személyiség védelme a polgári jogi bírói gyakorlatban.
In: Médiakutató, 2005. nyár. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_02_nyar/06_szolas_szabadsaga/01.html Utolsó letöltés
dátuma: 2012. 02. 07.

15 V. ö.: Jerome Frank jogszemléletével!
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Amennyiben azonban ilyen tényekről tudomást szerez, köteles azt gyorsan
eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné tenni.”16

Összegezve a tanulmányban elhangzott gondolatokat, a sajtó szabadságát tör -
ténelmi szükségszerűségnek és a magyar politika évszázados fejlődése során
újra és újra megjelenő célként említhetjük. „1848-ban a magyar polgári forra -
dalom első követelése a sajtószabadság volt (»Kivánjuk a’ sajtó szabadságát,
censura eltörlését«). A sajtószabadság kényes portéka. Nem árt újból és újból
hangsúlyozni, ahol megtörik a sajtószabadságot, ott a politikai szabadságjo -
gok sem érvényesülnek többé, például nem lehetséges szabad választás
sem.”17 Nagyon fontos, hogy minél több médium-típust rendeljünk alá a lehető
legenyhébb ellenőrzésnek, vagyis a bírói kontrollnak. Ebben az esetben pedig
az egyetlen elfogadható szabályozási indok a személyiségvédelem lehet. Ez a
21. század médiájának fejlődési útja, amely a technikai innovációk megfelelő
alkalmazása mellett megteremthet egy olyan kifinomult véleménypluraliz -
must a sajtóban, amelynek létrejöttére korábban sosem volt esély.

16 Bayer Judit: Személyiségijog-sértések kontra szólásszabadság a neten: eltávolítás vagy válaszadás?
In: Médiakutató, 2003. ősz. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/06_szemelyisegijog_sertesek/04.html
Utolsó letöltés dátuma: 2012. 02. 07.

17 Majtényi László–Polyák Gábor: Médiatörvényekkel a polgári szabadság ellen. In: Élet és Iroda -
lom, LV. Évfolyam 9. szám.
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Az alapítvány és a végintézkedés
kapcsolata a hagyatéki eljárásról szóló

törvény fényében
SURI NOÉMI

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

1. Bevezető gondolatok

Az alapítványokra vonatkozó magyar szabályozás igen csekély, mindössze a
Polgári törvény 74/A-F. §-aiban találunk törvényi szintű szabályozást. A jogi
szabályozás hazai kidolgozatlansága jelentősen eltér az egyes európai orszá -
gok részletgazdag kodifikációs törekvéseitől, mind az osztrák, mind a német
jog részletesen foglalkozik a nonprofit paletta ezen intézményeivel.
A polgári törvénykönyv az alapítvány létrehozásának két nevesített módjáról
rendelkezik. Egyrészről alapítványt hozhat létre bármely természetes sze -
mély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
másodsorban alapítványrendelés történhet végintézkedés alapján is.
Tanulmányomban az alapítvány és a végintézkedés közötti kapcsolatot szeret -
ném részletesen megvizsgálni, a római jogi gyökerektől kezdődően egészen
napjainkig. A végintézkedésen belül a végrendelet és az öröklési szerződés in -
tézményeit veszem részletesen górcső alá, de úgy vélem, nem mellőzhetem a
meghagyás és a közérdekű meghagyás kapcsoló szabályainak feltárását sem.
Milyen szerepet tölt be a közjegyző végintézkedéssel létesített alapítvány ese -
tén? Vajon az új hagyatéki eljárásról szóló törvény változást jelent a végren -
deleti végrehajtó korábbi intézményéhez képest? 
Ha feltételezzük, hogy az alapítvány kvázi „örökös”, terheli felelősség a ha -
gyatéki tartozásokért?
Írásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, elsősorban a magyar örök -
lési anyagi és eljárási szabályok összefüggésében. Tekintettel azonban arra,
hogy a Polgári Törvénykönyv és a hagyatéki eljárásról szóló törvény igen
csekély mértékben rendelkezik az alapítványrendelés ezen módjáról, felada -
tomnak érzem a kapcsolódó bírói gyakorlat, valamint a hazai jogtudomány
jogfejlesztő tevékenységének bemutatását is.

2. Történelmi előzmények – a pia causa intézménye

Az alapítványokra vonatkozó szabályozás gyökereit vizsgálva megállapítható,
a IV. századtól kezdődően a társadalmi paletta széles rétegét teszik ki. Ez
egyrészről arra vezethető vissza, hogy a keresztény egyház immár jogi keretek
között működhetett, másrészről e működés anyagi fedezetei megszilárdultan
álltak rendelkezésre.
Az egyházi vagyon legnagyobb részét azon adományok tették ki, melyek rész -
ben magán, részben uralkodói forrásból származtak. A magánadományok igen
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jelentős része halál esetére történő rendelkezésből származott, az egyes va -
gyontárgyakat meghagyással terhelték, melyek valamilyen karitatív célt szol -
gáltak. A vagyonról való lemondás gondolata mind a keresztény, mind a görög
kultúrkörben megjelent. A kezdeti, egyház javára történő adományozás gon -
dolatának fontosságát hirdető tanítások az évtizedek elteltével már az összeg
meghatározásáig bővültek. Nagy Szent Baszileiosz 368-as homiliájában a va -
gyon felét, Nüsszai Szent Gergely prédikációiban egyharmadának vagy egy -
ötöd részének felajánlására szólította fel a híveket.1
Az egyház részére történő juttatások közül kiemelkedik Iustinianusz korához
köthető pia causa intézménye. „Kegyes cél”-ként nevezték azon alapítványi
felajánlásokat, melyek kórházak, menhelyek, árvaházak forrásául szolgáltak.
A német jogirodalom „unselbständige Stiftung”-ként definiálja ezen intézmé -
nyeket2, a Ptk. vonatkozó szabályait vizsgálva a mai magyar jogban a köz -
érdekű meghagyással állíthatjuk párhuzamba.
A kezdeti egyház javára történő vagyonrendelések, a vagyon tekintetében jogi
személyiséget nem eredményeztek, Földi András–Hamza Gábor álláspontja
szerint ezeket a vagyontömegeket az V–VI. századtól kezdődően kezdték el
„személyként” kezelni, amikor a végintézkedések önálló belső igazgatási rend
és szervezet létrehozásáról is rendelkeztek. Ugyanakkor az V–VI. századtól
megjelenő közérdekű alapítványokat még nem illették „piae causau” elneve -
zéssel, sokkal inkább egyfajta vagyoni társaságként (Vermögenschaften) ne -
vezték.3 A pia causa magánjogi jogképessége erre az időre vezethető vissza.4
Úgy vélem, ezen római jogi gyökerek végigtekintése nem mellőzhető egy olyan
tanulmány esetében, mely részletesen kíván foglalkozni az alapítvány „státu -
sával”, az alapítvány és a közérdekű meghagyás viszonyával, s főként az ala -
pítványnak a hagyatéki eljárásban betöltött örökösi minőségével.

3. Az alapítvány és a végintézkedés

A Polgári Törvénykönyv A végintézkedésen alapuló öröklés című fejezetében a
végintézkedés három típusát különbözteti meg: a végrendeletet, az öröklési
szerződést, valamint a halál esetére történő ajándékozást. Írásomban főként a
végrendelettel és az öröklési szerződéssel kívánok részletesen foglalkozni, te -
kintettel azon tényre, hogy halál esetére történő ajándékozás által alapítvány
nem létesíthető.5

Elsőként tekintsük át a végrendeleti úton tett alapítványrendelés jogszabályi
alapjait:

1 Csehi Zoltán: A meghagyástól a jogi személyik, Szent Ágostontól Savigny-ig. – töredékek az
alapítványok kultúrtörténetéhez. In. Liber Amoricum, Studia E. Weiss Dedicata. ELTE ÁJK
Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2002. 21. o.

2 Eberhard Friedrich Bruck: Über römösches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte. Springer-
Verlag, Berlin, 1954. 70. o.

3 Max Kaser: Das römische Privatrecht II. C.H. Beck, München, 1975. 158. o.
4 Földi András–Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bu -
dapest, 1996. 231. o. (787 margószám).

5 Csehi Zoltán: Coincidentia Oppositorum avagy alapítvány és a halál esetére szólón rendelkezés.
In. Liber Amicorum Studia L. Vékás Dedicata, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 1999.
48. o.
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A Ptk.74/D.§ (1) szerint: „Ha az alapítvány létrehozása az alapító okiratot tar -
talmazó végrendeletben történt, annak nyilvántartásba vétele iránt – ha az nem
a végrendeleti végrehajtó feladata – a közjegyző által kirendelt ügygondnok
köteles gondoskodni.

(2) A végrendeletben létesített alapítványt – nyilvántartásba vétele esetén –
olyannak kell tekinteni, mint amely a javára rendelt vagyont az öröklés meg -
nyíltával megszerezte. A végrendeletbe foglalt, de a törvényben meghatározott
feltételek hiánya miatt nyilvántartásba nem vett alapítvány részére történő
vagyonrendelést közérdekű meghagyásnak kell tekinteni.”

A fenti törvényhely követelményének megfelelően az alapítvány létrejöttének
három, egyaránt fontos feltétele van: egyrészről egy érvényes és hatályos
alapítói ügylet, másodsorban ezen ügylet bíróság általi nyilvántartásba vétele,
harmadsorban az alapítvány céljához szükséges vagyon rendelkezésre állása.
E három követelmény közül az érvényes és hatályos alapítói ügylet6 feltételezi
a következő két kritérium teljesíthetőségét. Ugyanis a végintézkedés és az ala -
pítványrendelés közötti kapcsolat csak rész–egész viszonylatában értelmez -
hető, egy érvénytelen és hatálytalan végrendelet az abban foglalt rendelkezé -
sek semmisségét is magával vonzza.
Mi történik akkor, ha az állam általi legitimáció, vagyis az alapítvány bírósági
nyilvántartásba vétele a végintézkedés fogyatékossága miatt hiányzik? A Ptk.
erre az esetre akként rendelkezik, hogy az alapítvány részére történő vagyon -
rendelést közérdekű meghagyásnak kell tekinteni [74/D. § (2)].
Közérdekű meghagyás és az alapítvány. Egyáltalán van különbség közöttük?
Grosschmid álláspontja szerint lényegi különbség nincs, csak is fokozati.7
Ha a bíróság által nyilvántartásba nem vett alapítványt közérdekű megha -
gyás nak kell tekinteni, következtethetünk arra, hogy alapítvány létesíthető
meghagyás útján is?
A Ptk. 642. § (1) szerint „Az örökhagyó a hagyatékban részesülő személyt
olyan kötelezettséggel is terhelheti, amelynek követelésére más nem válik jo -
gosulttá (meghagyás).” Amennyiben az örökhagyó a hagyatékban részesülő
személyt (akár örökös, akár hagyományos) meghagyás útján alapítvány létre -
hozására kötelezi, véleményem szerint nem a végrendeleti úton tett alapít -
ványrendeléssel állunk szemben. Ugyanis ebben az esetben az erkölcsi kö -
telezettség ellenére8 az alapítványt nem az örökhagyó, hanem örököse, illetve
hagyományosa hozza létre, akit terhel a bejegyzés illetve a vagyoni juttatás
kötelezettsége. Más kérdés, hogy az örökhagyó és a hagyatékból részesülő sze -
mély között továbbra is öröklési jogi jogviszonnyal állunk szemben.9

Mi történik abban az esetben, ha az örökhagyó meghagyás útján rendelkezett
alapítvány létrehozásáról, és emellett még végrendeleti végrehajtót is neve -

6 Írásomban nem térnék ki, Földi András azon álláspontjának bemutatására, melyben a végren -
delet érvényességének és hatályosságának problémát elemzi.

7 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből I–II., Grill Károly Könyvkiadó Vállalata,
Budapest, 1932. 343. lj.

8 Jobbágyi Gábor: Öröklési jog. Szent István Társulat, Budapest, 2009. 81 o.
9 Gondolok itt arra, hogy mi történik abban az esetben, ha az örökös illetve a hagyományos neki
felróhatóan nem teljesíti a meghagyást.
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zett? Jogosult a végrendeleti végrehajtó a favor testamenti elvére hivatkozás -
sal a meghagyás teljesítésének követelésére? A következőkben részletesen
kívánok foglalkozni a végrendeleti végrehajtó intézményével, megvizsgálni,
vajon az új hagyatéki eljárásról szóló törvény változást jelent- e a végrendeleti
végrehajtó korábbi jogállásához képest?

4. Végrendeleti végrehajtó intézménye,
avagy a kikényszeríthetőség problémája

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény hatályba lépéséig a
végrendeleti végrehajtó intézménye hiányos jogszabályi alapokon nyugodott.
A Ptk. nem nevesíti ezen intézményt, a korábbi hagyatéki eljárásról szóló jog -
szabály10 mindössze néhány szakaszban rendelkezett róla.
Jogállását tekintve az új szabályok megőrizték a He. korábbi koncepcióját: „A
végrendeleti végrehajtóra a törvényben foglalt eltérésekkel a megbízottra vonat -
kozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”11 Kinek a megbízottja a vég -
rendeleti végrehajtó: az örökhagyóé vagy az örökösöké? A jogtudományban
elfogadott álláspont szerint, tekintettel arra, hogy az örökösök a hagyatékot
ipso iure szerzik meg, és a rendelkezési jog is őket illeti meg, így a végrendeleti
végrehajtót az örökösök megbízottjának kell tekinteni.12 A végrendeleti végre -
hajtó a megbízást még az örökhagyótól kapta, mely megbízás az örökhagyó
halálával lényegileg megszűnt. „Az örökösök azzal a nemleges magatartá -
sukkal, hogy nem szüntették meg a végrendeleti végrehajtó vagyonkezelését,
azt a maguk részéről is megerősítették, illetve hallgatólagosan maguk is meg -
bízást adtak neki.”13 Bár ez a megbízotti minőség csak a hagyatéki vagyon ke -
zelése erejéig áll fenn, úgy vélem igen erős ellentét feszül az intézmény célja14

és jogállása között.
A végrendeleti végrehajtó intézménye mindenekelőtt feltételez egy érvényes
és hatályos végintézkedést, „hiszen egyrészt végrendeleti végrehajtót a végin -
tézkedésben lehet nevezni, másrészt a végrendeleti végrehajtó feladata fogal -
milag az örökhagyó végintézkedésének érvényre juttatása.”15 Amennyiben az
örökhagyó a végrendeleti végrehajtó jogait és kötelezettségeit végintézke -
désében nem határozta meg, a Hetv. 99. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
Érdekes rendelkezést tartalmaz a 99. § (2) bekezdése: A végrendeleti végre -
hajtó feladataként jelöli meg, hogy „követelje a végintézkedés rendelkezéseinek
foganatosítását az örököstől, a hagyományostól, és ennek érdekében, amíg az
örökhagyó végintézkedésben részesített személy maga fel nem lép, annak javá -
ra, de saját nevében a bíróság előtt is eljárjon”. E szakasz amellett, hogy be -
vezeti a magyar jog által korábban elutasított perbizomány intézményét16,

10 A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4) IM rendelet (Továbbiakban: „He.”)
11 A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 100. § (1) (Továbbiakban: „Hetv.”)
12 Tikász Attila: Néhány gondolat a végrendeleti végrehajtóról. In: Közjegyzők Közlönye 1998/7–8.

szám, 33. o.
13 A. Tikász: Néhány gondolat a végrendeleti végrehajtóról. i. m. 35. o.
14 Az örökhagyó rendelkezései teljesítésének ellenőrzése.
15 Anka Tibor: A megújult hagyatéki eljárás. HVG-ORAR Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.

271. o.
16 T. Anka: A megújult hagyatéki eljárás. i. m. 271. o.
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visszalépést jelent a He. korábbi rendelkezéséhez képest a végrendeleti meg -
hagyások teljesítését illetően. Míg a He. tételesen nevesítve tartalmazta a
végrendeleti végrehajtó feladatai között a végrendeleti meghagyások teljesíté -
sének ellenőrzését, addig a jelenleg hatályos törvény erről hallgat.
Úgy tűnik, az öröklési eljárás kodifikációja során a jogalkalmazói gyakorlat
tapasztalati eredményei mellett a jogtudományi álláspontok is kifejezésre ke -
rültek, mely a fenti szabály eltörlésének indokául szolgálhatott. Petrik Fe renc
véleménye szerint a végrendeleti végrehajtó nem kényszerítheti ki a meg -
hagyás teljesítését17, mivel ez ellentétben állna magának a meghagyás intéz -
ményének céljával.
Vékás is hasonló álláspontra helyezkedik, „Lényeges eleme a meghagyásnak –
a hagyománnyal ellentétben – jogilag (bírói úton vagy más jogi eszközzel) ál -
talában nem kényszeríthető ki…”.18 Ugyanakkor magánjogunk korábbi gyöke -
reiben fellelhetők ezzel ellentétes nézőpontok is, „Magánjogi törvényterveze -
tünk (Mtj.) 1950. §-a akként rendelkezett, hogy az örökösön és a végrendeleti
végrehajtón kívül bárki más, aki a meghagyás teljesítésében érdekelt, köve -
telheti, hogy a hagyatéki bíróság a meghagyás teljesítésére megfelelő határ -
időt tűzzön.”19

A Hetv. megalkotása során a jogalkotó végleg elkötelezte magát azon állás -
pont mellett, mely szerint a végrendeleti végrehajtó sem jogosult a meghagyás
útján tett alapítványrendelés bírói úton történő kikényszerítésére.

Megállapítható, ha össze kívánjuk hasonlítani a végrendeleti végrehajtó intéz -
ményét a korábbi hagyatéki eljárásról szóló jogszabály és a jelenleg hatályos
viszonylatában, igen részletgazdag szabályozást tapasztalunk, azonban jogkö -
reit vizsgálva egy életlen kardéval állíthatjuk párhuzamba.

5. Öröklési szerződésbe foglalva

A Polgári Törvénykönyv LVI. Fejezetében szabályozza az öröklési szerződés
kérdéskörét. A fejezet címe Öröklési szerződés, mely összefoglaló elnevezés
alatt a szerződéses végintézkedés három típusát: a tulajdonképpen öröklési
szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és a várt öröklésről való rendel -
kezést tartalmazza. Írásomban a szoros értelemben vett öröklési szerződés és
az alapítvány egymáshoz való kapcsolatát szeretném részletesen górcső alá
venni.
Az öröklési szerződés részben kötelmi jogi, részben öröklés jogi fogalom, úgy is
fogalmazhatnánk valahol az öröklési jog és a szerződési jog határán helyez -
kedik el. Rendeltetése, hogy azzal az örökhagyó a vele szerződő felet tartás
vagy életjáradék fejében örökösévé tegye.20 Szélsőséges álláspontok szerint21,
csak formáját nézve tekinthetjük végintézkedésnek, tartalma alapján a tar -
tási és életjáradéki szerződéseként azonosítható. A jogirodalomban számos

17 Pallósi Gizella–Petrik Ferenc: Az öröklés joga. Közgazdasági és Jogi Kvk, Budapest, 1991. 164. o.
18 Vékás Lajos: Öröklési jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010. 17. o.
19 Z. Csehi: A magánjogi alapítvány- történeti és dogmatikai alapok. i. m. 326. o.
20 Weiss Emilia: Az öröklési szerződés – az öröklési jog és a szerződési jog határán. In: Közjegyzők

Közlönye 1997/4. szám 2. o.
21 G. Pallósi Gizella–F. Petrik: Az öröklés joga. i. m. 292. o.
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szerző vall ezzel ellentétes nézetet, ők az intézmény öröklési jogi terminoló -
giaként való kezelését a Ptk. rendszertani elhelyezéséből, és a végrendelet
alakisági szabályainak irányadó voltából vezetik le. Ezt a koncepciót támaszt -
ja alá az a tény is, hogy öröklési szerződésben lehetséges alapítványrendelés
is. A Ptk. 655. § (2) bekezdése alapján „Az örökhagyó az öröklési szerződésben
bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet.”, vagyis nincs jogszabályi akadá -
lya annak, hogy alapítvány öröklési szerződés által is létrehozható legyen. De
mi történik akkor, ha az öröklési szerződés érvénytelen, vagy ha az öröklési
szerződésben megfogalmazott alapítványrendeléshez nem áll rendelkezésre a
működéséhez szükséges vagyon? A végrendelet szabályaihoz hasonlóan, ameny-
nyiben az öröklési szerződés érvénytelen, ez irányadó az abban foglalt rendel -
kezésre is, vagyis ezúton nem jöhet létre alapítvány. Hasonló következtetésre
juthatunk akkor is, ha az öröklési szerződés ugyan érvényes, ám az alapítvány
céljához szükséges vagyon az örökségből nem fedezhető.
Az intézménye további sajátossága, hogy a közös végrendelet tételének tilal -
mával ellentétben házastársak, mint örökhagyók ugyanabba az okiratba fog -
lalt öröklési szerződéssel is rendelkezhetnek vagyonukról.22 Vékás álláspontja
szerint a házastársak leggyakrabban közös vagyonukról rendelkeznek közö -
sen kötött öröklési szerződésben.
Gellért György még továbbmegy, amikor azt állítja, „a szerződéses örökösök
(az eltartók) száma tekintetében a törvény nem tartalmaz korlátozó rendelke -
zést, nincs akadálya annak sem, hogy házastársak mint örökhagyók kössenek
öröklési szerződést másik házastársakkal mint eltartó, illetve életjáradékot
fizető szerződéses örökösökkel.”23

Mi történik akkor, ha a házastársak közös öröklési szerződésben rendelkeznek
alapítvány létrehozásáról, s csak az egyik házasfél hal meg? Ilyen esetben lét -
rejöhet alapítvány?
Elsőként induljunk ki abból, hogy már az egyik házasfél halála is megalapozza
az alapítvány létesítését. Ebben az összefüggésben az öröklési szerződés vi -
szonylatában két jogügylettel állunk szembe: az elhunyt házastárs esetében
végintézkedési alapítványtevésről, a túlélő házasfél esetében élők közötti ala -
pítványlétesítésről kell beszélnünk.24 Véleményem szerint ez a lehetőség szem -
ben áll magának az öröklési szerződésnek, mint intézménynek céljával. A há -
zasfelek miért közös végintézkedés formájában rendelkeznének alapítvány
létesítéséről, ha már egyikük halála is megalapozza az alapítvány létrejöttét?
A túlélő házastársat ekkor már terheli a bejegyzési eljárás kötelezettsége, mi
értelme lenne így közös végintézkedés tételének?
Mindezeket a kérdéseket végiggondolva célszerűnek tűnik az az álláspont,
mely az alapítvány létrejöt tét mindkét házastárs halálhoz köti. Ekkor mara -
dék talanul érvényesülhet a végintézkedés, így az öröklési szerződés célja, a
favor testamenti teljesülése.

22 Ptké. 73.§. „A házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződése érvényes, ha
mint örökhagyók kötnek harmadik személlyel szerződést.”

23 Gellért György: Az öröklési szerződés. KJK–KERSZÖV, Budapest, 2001. 137. o.
24 Z. Csehi: A magánjogi alapítvány-történeti és dogmatikai alapok. i. m. 322. o.
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6. Felelősségi kérdések

Ha feltételezzük, hogy akár végrendelet, akár öröklési szerződésben létreho -
zott alapítvány esetén az alapítványt kvázi örökös, fel kell tételeznünk azt is,
hogy öröklési minőségében felelősség terheli a hagyaték tárgyaiért. Írásom -
ban részletesen szeretném vizsgálni az alapítvány és a hagyatéki hitelezők
kapcsolatát mind a hagyatéki eljárás során, mind a hitelezői igények elis -
merése iránt indított polgári per viszonylatában.
A hagyatéki hitelezők igényüket érvényesíthetik a hagyatéki eljárás során,
valamint azt követően, polgári peres úton is.25 A per megindítása szempont -
jából nincs jelentősége a hagyaték teljes hatályú átadásának. Ha a hitelezők a
peres utat választják igényeik kielégítésére a hagyaték átadását megelőzően,
nagy valószínűséggel a perben hozott ítélet az alapítvány létrejöttét is befo -
lyásolja.26 A jogos hitelezői igények bíróság általi elismerése az alapítvány
létrejöttének gátjaként jelenhetnek meg, amennyiben a hitelezők hagyatékból
való kielégítése után, a hagyatéki vagyon nem fedezi az alapítvány céljához
szükséges összeget. Ekkor a bíróság a bejegyzés iránti kérelmet megtagadja27,
s nyilvánvalóan az alapítvány hitelezőkkel szembeni felelősségének kérdése
fel sem merül.
Más a helyzet, amennyiben a hitelezők igényükkel a közjegyző előtt folyó el -
járás során lépnek fel. A közjegyző a Hetv. 53. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a hagyatéki hitelezőket a hagyatéki tárgyalásra az örökhagyó végintézkedé -
sének hiányában megidézi. Bár az örökösöket terheli a hitelezői kérelmek
tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség, e tény mégsem eredményezi a kö -
vetelés öröklési igénykénti kezelését. A hagyaték teljes hatályú átadása szem -
pontjából nincs jelentősége a hitelezői igények elismerhetőségének vagy eluta -
síthatóságának, amennyiben a hagyaték átadásának törvényes akadálya nincs
és öröklési jogvita sem áll fenn. A hagyatéki eljárás lezárást követően sor ke -
rülhet az alapítvány bejegyzésére, s amennyiben a bírósági nyilvántartásba
vétel a hitelezői igénynek helyt adó bírósági határozatot megelőzi, az alapít -
vány, mint örökös felelőssége a hitelezőkkel szemben megállapítható.
Ha az örökösök a hagyatéki eljárás során éltek a Ptk. 681. §- ban biztosított
felhívás jogával, s a közjegyzői megkeresés ellenére a hitelezők nem jelentik be
követeléseiket, a hagyaték örökösök részére történő átadása után az örökösök
egyetemleges felelőssége megszűnik, az egyes örökösöktől, így az alapítvány -
tól is, örökrészhez igazodó arányos kielégítés követelhető.
Az alapítvány felelőssége a hagyatéki tartozásokért háromszintű, elsősorban
cum viribus felelősség, a hagyaték tárgyai és hasznai erejéig. Amennyiben a
követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai nincsenek meg, örökösként
„öröksége erejéig”28 saját vagyonával tartozik helytállni. Harmadsorban egész
vagyonával korlátlanul felel, ha felróhatóan szegi meg a hagyatéki tartozáso -
kért való felelősség szabályait.

25 G. Pallósi–F. Petrik: Az öröklés joga. i. m. 292–293. o.
26 Z. Csehi: A magánjogi alapítvány-történeti és dogmatikai alapok. i. m. 330. o.
27 Legfelsőbb Bíróság Kpkf. I. 25.167/1991.
28 Vagyis az örökhagyó által rendelt, az alapítvány céljához szükséges vagyon erejéig.
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7. Összegzés

Írásomban törekedtem az alapítvány és a végintézkedés, ezen belül is a vég -
rendelet és az öröklési szerződés kapcsolódó szabályainak bemutatására.
Részletesen foglalkoztam a végrendeletben létesített alapítvány létrehozásá -
nak feltételeivel, kitérve arra az esetre is, ha a végintézkedés valamilyen fo -
gyatékosságban szenved. A meghagyás szabályait elemezve jutottam el odáig,
hogy ugyan az örökhagyó meghagyás útján rendelkezhet alapítvány létreho -
zá sáról, ekkor mégsem végrendeleti úton tett alapítványrendeléssel állunk
szemben.
Bár az új hagyatéki eljárásról szóló törvény részletesen szabályozza a végren -
deleti végrehajtó intézményét, a He. korábbi szabályait vizsgálva, jogállása
egy életlen kardéval állítható párhuzamba.
Az öröklési szerződés szabályait elemezve igyekeztem bizonyítani, házastár -
sak öröklési szerződésbe foglalt közös végintézkedésében rendelkezhetnek ala -
pítvány létrehozásáról. A végintézkedés célját vettem alapul, amikor amellett
érveltem, hogy mindkét házastárs halála egyaránt feltétele a házastársak kö -
zös öröklési szerződésében rendelt alapítvány létrejöttének.
Ha az alapítványt az örökhagyó kvázi örökösének tekintjük, felelőssége a ha -
gyatéki hitelezőkkel szemben nem vitatható. Ugyanakkor, ha a hagyatéki hi -
te lezők igényükkel nem a hagyaték átadását követően, hanem azt megelőzően
peres úton lépnek fel, a jogos hitelezői igények bíróság általi elismerése az
alapítvány létrejöttének gátjaként jelentkeznek.
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Kisajátítható érzékek,
avagy oltalmazhatók-e
az illatmegjelölések?

SZALAI PÉTER
egyetemi adjunktus

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

„A legállandóbb emlék és az első, ami eszembe jut, ha fogságomra gondolok, egy
szag. Bizonyos fajta füstnek a szaga, ami az egész épületet bejárta. A tömjénre
emlékeztetett valamelyest, de keserűbb volt és szédítőbb. Tudom, hogy a má -
gikus szertartásokhoz mindenféle füveket füstölnek, ez a szag is valami ilyen
liturgikus füstöléstől eredhetett. Bizonyára valami olyasminek a szaga volt,
amiről sokat olvastam az okkult könyvekben: verbéna, mirha, karib-fű, aloé,
ámbra talán. Nem tudom. Minthogy csak olvastam róluk, nem tudtam azono -
sítani a szagot a nevével. Ezt a szagot éreztem akkor is, amikor az éjféli lovas
elvágtatott előttem az országúton.” (Szerb Antal, A Pendragon-legenda)

Bevezető

A szaglás talán a legkülönösebb, legtitokzatosabb érzékelési módunk, amely
olyan jeleket, információkat továbbít felénk, amelyek mindennap rengeteg
féleképpen alakítják tudatunkat, hangulatunkat, érzelmeinket. Mégis, a sza -
gok, illatok világa nem gyakori tárgya a jogtudomány vizsgálódásának, hiszen
– bár az emberi tudattartalom sok esetben jelentős jogi tényként veendő
figyelembe – általában úgy véljük, hogy a megbízható, releváns, egzakt in -
formációkat elsősorban nem szaglásunk, sokkal inkább látásunk és hallásunk
útján nyerjük. Ahogy a fenti idézet is leírja: a szaglás anélkül képes gondolati,
érzelmi asszociációkat, titokzatosnak tűnő, mégis erős hangulatokat, élmé -
nye ket kelteni bennünk, hogy az érzékelés tárgyát vagy akár forrását ponto -
san meg tudnánk határozni. Mégis, éppen a szaglás ezen érzelemkeltő, múltat
felidéző, erőteljesen motiváló hatását ismerve merült fel az az igény, hogy
áruk, szolgáltatások megjelölésére használjunk fel jellegzetes és kellemes il -
latokat – elsősorban – a kereskedelemben, hogy aztán az ilyen illat hasonló
funkciókat tölthessen be, mint egy ábrás megjelölés vagy éppen jellegzetes
kül ső kialakítás1. 

A szagok befolyásolják, hogyan költjük el a pénzünket. Hányszor fordult már
elő, hogy egy pékség mellett elsétáltunk, és az utcára kiáradó illat becsábított
a boltba? A pékség természetes illatán túl van olyan üzlet is, amely mester -
ségesen alkalmazott szagokkal befolyásolja az emberek vásárlási szokásait.
Például a műanyag táskákat a bőr illatával impregnáljak, hogy fokozzák a

1 Az angol szaknyelv a sensory branding kifejezést használja a nem hagyományos (és néha nem
vizuális jellegű) megjelölések mellett vagy helyett használatos illat, hang, mozdulatsor, stb.
megjelölésekre.
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vonzerejüket a lehetséges vásárlók szemében, és a használt autó piaci értéke
is megnő, ha ,,új autó” szaggal fújják be2. Ingatlanügynökök szeretik, ha fris -
sen főtt kávé van a tűzhelyen, amikor a házat megmutatják, mert az aromája
az ,,otthon” érzetét kelti a potenciális vevőben. A tévéreklámok állandóan em -
lékeztetnek bennünket arra, hogy mi magunk is fontos szagforrások vagyunk,
és arra buzdítanak, hogy olyan termékeket vásároljunk, amelyek megváltoz -
tatják létező testszagunkat, és ugyanakkor újat hoznak létre3.

Kérdés azonban, hogy az illatmegjelölések lajstromozhatók-e védjegyként, az -
az a szaglás által érzékelhető jelek mennyiben tekinthetőek védjegyjogi érte -
lemben megjelölésnek, közelebbről: a védjegy hagyományos jogdogmatikai fo -
galmába beleférnek-e az illatmegjelölések? Tanulmányomban – az eddig ki -
alakult joggyakorlat ismertetésével – erre a kérdésre kísérlek meg választ
adni.

1. A védjegy fogalma

Kiindulási pontként röviden meg kell vizsgálni a dogmatikai kereteket, azaz a
védjegy jogi fogalmát. A védjegy intézményének és jogi fogalmának történeti
kialakulását ehelyütt nem lehetséges a kezdetektől végigkövetni, így csak a
jelenlegi helyzet, illetve Magyarország szempontjából releváns fogalmi meg -
ha tározásokra utalok azzal, hogy ez a fogalom a világon viszonylag régóta meg-
lehetősen hasonló, noha nem teljesen egységes (az angolszász jogrendszerű
országokban tapasztalható markánsabb eltérés).

Hazánkra kiterjedő hatállyal a védjegyek és földrajzi árujelzők fogalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban Vt.), illetve a közösségi védjegy -
rendszer tekintetében a Tanács  207/2009/EK rendelete (a továbbiakban: Ren -
delet) tartalmazza a védjegy fogalmát, továbbá megemlítendő az Európai Par -
lament és a Tanács 2008/95/EK irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (a továbbiakban: Irányelv), amelynek ugyan köz -
vetlen hatálya nincsen a magyar jog vonatkozásában, de szerepe a tagállami
jogharmonizáció szempontjából alapvető.

A Vt. szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható
megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást meg -
különböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Védjegyoltalomban része-
sülő megjelölés lehet különösen:
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; b) betű,
szám; c) ábra, kép; d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a cso -
magolás formáját; e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram; f) hang; valamint
g) az a)–f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele4.

2 Újautó-szaggal kínálja használt autóit a spanyol Ford;
http://www.autonavigator.hu/sztori/ujauto-szaggal_kinalja_hasznalt_autoit_a_spanyol_ford–
7627 (2012.05.02.)

3 Robert Sekuler–Randolph Blake: Észlelés. Osiris, Budapest, 2004. 448. o.
4 Vt. 1.§ (1) bekezdés.
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A Rendelet szerint közösségi védjegyoltalom tárgya lehet minden grafikailag
ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –,
ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e
megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgálta -
tásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól5.

Az Irányelv meghatározása szerint (amely miatt az EU tagállamainak hazai
jogaiban gyakorlatilag ugyanezzel a fogalommal található meg a védjegy): véd -
jegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így kü -
lönösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám,
továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra,
hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessen más
vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól6.

A fenti fogalmakból megállapítható, hogy a védjegy tehát olyan megjelölés,
amely 1. grafikailag ábrázolható, és 2. megkülönböztető képességgel rendel -
kezik.

Rövid közbevetésként meg kell jegyezni, hogy a grafikai ábrázolhatóságnak
gyakorlati jelentősége van mind a fogyasztók, mind a jogosultak és konkur -
renseik, mind a védjegyhivatalok és egyéb hatóságok szempontjából. Az adat -
bázisoknak ugyanis mindenki számára elérhetőnek, pontosnak és egyértel -
műnek kell lennie. Ennek legegyszerűbb módja az, ha a védjegy megjelenít -
hető papíron, írás vagy rajz, illetve valamely diagram útján, azaz vizuálisan
ábrázolható7. A grafikai ábrázolás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a
védjegyhivatal a vizsgálati és lajstromozási eljárásban megfelelően eljárjon, a
bíróság bitorlási perben megalapozott döntést tudjon hozni stb.

A továbbiak szempontjából nem nélkülözhető annak megvizsgálása sem, hogy
ki vannak-e zárva kifejezetten vagy közvetetten az illatmegjelölések az olta -
lomból a releváns jogszabályok alapján. Kifejezett (közvetlen) kizáró rendel -
kezés – mint láthattuk – nincsen, az oltalmazható megjelölések felsorolása
csak példálózó, amiből levonható a következtetés, hogy bár ezen fogalmak
egyike sem említi őket kifejezetten, elvileg nem tiltják az illatmegjelölések
oltalomban részesítését, amennyiben azok megfelelnek a szükséges feltéte -
leknek.

Az esetleges közvetett kizártság kapcsán a releváns jogszabályok úgynevezett
abszolút kizáró okokra vonatkozó rendelkezéseit kell szemügyre venni.

A Vt. szerint ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha nem alkalmas
a megkülönböztetésre, különösen, ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból
áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége,

5 A Rendelet 4. cikke.
6 Az Irányelv 2. cikke.
7 Náthon Natalie: Az új típusú védjegyek az Európai Unióban. A Belső Piaci Harmonizációs Hi -
vatal (OHIM), valamint az Európai Közösségek Bíróságának és Elsőfokú Bíróságának joggya -
korlata. PhD értekezés, Pécs, 2009.
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mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesí -
tési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak (…)8.

A Rendelet szerit a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha (…) 1.
nem alkalmas a megkülönböztetésre; 2. kizárólag olyan jelekből vagy adatok -
ból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége,
mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesí -
tési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak (…)9. 

A kérdés tehát az, hogy az idézett abszolút kizáró okok akadályt jelenthetnek-
e a gyakorlatban konkrét illatmegjelölések oltalmazhatóságával szemben. En -
nek megválaszolásához először röviden be kell mutatni a szaglást, illetve
ennek olyan ismérveit, amelyeknek a válaszadás szempontjából jelentőségük
lehet.

2. A szaglás mint az észlelés eszköze

2.1. Az, hogy az ember a szemére és a fülére hagyatkozik életfontosságú te -
vékenységeiben, eléggé egyedülálló az élővilágban, mivel a legtöbb állatot el -
ső sorban a szaglása vezeti, de legalábbis jelentősen nagyobb mértékben tá -
maszkodik rá, mint az ember. Ennek ellenére nem szabad lebecsülnünk ennek
az érzéknek a képességét abban, hogy észlelje és felismerje a környezetünkben
lévő ingereket. A szaglás adott esetben döntő fontosságú információkkal szol -
gálhat: a füst szaga például veszélyes tüzet jelezhet, a romlott étel rossz szaga
pedig megakadályozhatja, hogy káros anyagokat fogyasszunk el. Mégis, a szag-
lást (és az ízlelést szintúgy) néha mellékérzéknek nevezik, valószínűleg a látás
és a hallás iránti tisztelet miatt.10

A szaglásra az ,,olfaktoros” (a latin olfacere, ,,szagolni” szóból) kifejezést is
használják11. Az ízlelést és a szaglást néha a ,,kémiai érzékek” címszó alatt
vonják össze, mert az orrban és a nyelven található receptorok kémiai anyagok
jelenlétét regisztrálják. Ebben az értelemben a vegyi anyagok a szem fény -
receptorait érő fényenergiához hasonlítanak. Ugyanakkor a helyesnek tűnő
megközelítésben tárgyakat látunk, nem fényt; ebben a gondolatmenetben ma -
radva: tárgyakat és anyagokat ízlelünk és szagolunk, nem például vegysze -
reket.12

2.2. A szaglást az emberek többsége esztétikai érzéknek tekinti, miközben az
állatvilágban a szaglás az elsődleges érzék, hiszen az állatoknál az élelem ke -
resésénél, a veszély észlelésénél vagy fajtársaik azonosításában elengedhe -
tetlen tényező. Számos állatnál a szagok a kommunikáció szerepét töltik be,
egyben lehetővé teszik a környezet értelmezését is, és egyben elősegítik a túl -

8 Vt. 2. § (2) bekezdés.
9 A Rendelet 7. cikke.

10 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 447. o.
11 Angol nyelvű szövegekben gyakran találkozni az „olfactory marks” elnevezéssel az illatmeg -

jelölések kapcsán.
12 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 447. o.
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élést. Minden élőlénynek egyedi, genetikailag meghatározott illata van. Ezen
identitás párosul azzal a képességgel, hogy az állatok és emberek számos sza -
got meg tudnak különböztetni. Ebben a vonatkozásban kiemelkedő jelentő -
ségű az élővilágban a nemek megkülönböztetése a szaglás által, amire az em -
ber is képes, noha ezt a képességét jellemzően nem tudatosan használja. Egy
vizsgálat szerint a személyek több, mint 80%-os biztonsággal meg tudták kü -
lönböztetni a férfi és női kezet a szaga alapján.13

A nemek azonosíthatósága mellett a szagoknak még az a rendkívüli képes -
ségük is megvan, hogy nagyon régi emlékeket hívjanak elő. A cédrusfa illata
hirtelen emlékeztet arra a komódra, amelyben a nagymamánk az ágyneműt
tartotta; a szegfű illata a szalagavató bálra emlékeztet élénken. Egyes em -
berek – például szakácsok vagy parfümkészítők – a szagemlékek hatalmas
repertoárját építették ki maguknak, és használják őket a szakmájukban.
Ügyes orvosok az orrukra diagnosztikai eszközként támaszkodnak; a betegség
kimutatásakor a beteg szaga szolgál nyomravezetőként. Valójában nagyon sok
betegséget jellegzetes szag kísér. Néhány példa: a tífuszos beteg a frissen sült
barna kenyér szagát árasztja, a sárgalázas olyan szagot áraszt, mint a hentes -
bolt, a vesebetegnek szalmiákszesz szaga van.14

2.3. A szaglás kémiai érzék; a környezetben jelenlevő kémiai anyagok váltják
ki a különféle szagok érzetét. Az illatok molekulákból állnak, melyek szag -
láskor az orrban szaglóhám sejtjeinek szőrein megtapadnak, és az itt található
idegvégződéseket ingerlik. Az ingerület továbbhalad az agyba, ahol feldolgo -
zódik a minta és kialakul az érzet. Idegrendszerünk halántéklebenyi részében
találhatók olyan memóriasejtek, amik megőrzik az illatokat, szagképeket
tárolnak.

Ahhoz, hogy egy anyag szagos legyen, illékonynak kell lennie, azaz párolognia
kell (láthatatlan gázmolekulákat kell kibocsátania). A szagérzés további elő -
feltétele, hogy az illékony molekulák zsíroldékonyak legyenek, mert zsírszerű
anyag veszi körül az orrnak azokat a receptorsejtjeit, amelyek befogják az
illékony molekulákat15. Amikor egy távolabb lévő tárgy szagát érezzük, akkor
a levegőáram által odahozott szagmolekulákra reagálunk. Ugyanezek a leve -
gőáramok azonban sok más tárgy előtt is elhaladtak, és onnan is szag -
molekulák sokaságát vették föl. Tehát a laboratórium kontrollált körülmé -
nyeit kivéve a belélegzett levegő olyan szagmolekulákat tartalmaz, amelyek
sokféle tárgyról érkeztek. Egyetlen szagtárgy azonosításához a szaglórend -
szernek valahogy szét kell válogatnia a keveréket alkotóelemeire16.

A szagingerületek más idegsejtekre átkapcsolódva az agy más területeire, így
a hipotalamuszba és a frontális lebenybe is eljutnak a szaglóközponton kívül.
A frontális lebeny szaglókérge az agy több más területével van kapcsolatban,

13 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 448. o.
14 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 449. o.
15 Ugyanakkor nem minden illékony és zsíroldékony anyagnak van szaga. Minden bizonnyal

vannak további olyan kémiai tulajdonságok, például az atomsúly, amelyek közösek a szagos
anyagoknál.

16 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 451. o.
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beleértve a limbikus rendszer kéreg alatti struktúráit. Ez utóbbi kapcsolat
azért figyelemre méltó, mert a limbikus rendszer – amely filogenetikusan
meglehetősen régi – az érzelmi válaszokkal van kapcsolatban, ami nagy való -
színűséggel megmagyarázza, hogy miért befolyásolják a szaglást oly erősen az
érzelmek, és miért váltanak ki sok esetben erős érzelmi választ a szagok17. Az
illatok nagyon hatékonyak az emlékek felidézésében is: bizonyos illatok köny -
nyen felidézhetik gyerekkorunkat, egy romlott vagy kevésbé friss étel viszont
évekre eltántoríthat bennünket bizonyos ízektől. A marketing ezt az asszo -
ciatív képességet kísérli meg kiaknázni, ez a képesség teremti meg az igényt
az illatmegjelölések védjegy-lajstromozása iránt.

2.4. A szaglás érzékének egyik legkülönösebb jellegzetessége, hogy a szagokat
nehéz, vagy akár lehetetlen egzakt módon meghatározni. Noha léteznek el -
méletek és folytak kísérletek arra, hogy a szagokat a színekhez hasonlóan
meghatározzák, például, hogy a szagoknak is különálló kategóriákba kell es -
niük, amelyek hasonlítanak a kék, zöld, sárga és piros színek egyediségéhez,
ez eredmények nem találtak általános elfogadásra.18 Bár pl. a fenyő szaga
hasonlít a balzsaméhoz és a citroméhoz is, a fenyőillatot nem lehet e kettőnek
a keverékéből szintetizálni. Sőt, az így eredő szag egyedülálló szagkeverék,
amelyben mindkét alkotóelemet érezni lehet. Az orr nem úgy viselkedik, mint
a szem, amely sokszor elveszíti a színkeverék egyes színeit. Annak alapján
azonban, hogy egyszerűen összeadunk két alkotóelemet, nem lehet előre meg -
mondani, mi lesz a személy ítélete egy szagkeverékről19. Ebben az értelemben
a szagnak a hangmagasság észleléshez hasonló, analitikus jellege van, és nem
a színészleléshez hasonló, szintetikus jellege. Például ha egy időben ütjük le a
zongorán a D és az F hangot, akkor a két külön komponenst halljuk az ak -
kordban; ha azonban a piros és a zöld fényt keverjük, akkor az eredmény olyan
szintézis lesz (sárga), amelyben az alkotóelemek egyedisége elvész. A fő aka -
dálynak az tűnik, hogy minden meghatározási kísérlet ellenére a szagok ér -
zékelése többé-kevésbé szubjektív marad, amit számos különböző – pilla -
natnyi belső és külső – faktor befolyásol, továbbá még arról sem alakítható ki
általánosan elfogadott meghatározás, hogy melyek az alapszagok, amelyek
keveredéséből minden további szag származik.20 Különös jelenség, hogy a ka -
tegorizálási sémáknak a többsége abból indult ki, hogy meghatározott egy sor
szagminőségként használt szemantikus leírást – például ,,édes”, ,,virágos”,
,,gyümölcsös”, ,,égett” és így tovább. Tehát bármilyen szagkategória is bukkan
fel, rögtön a kezdetektől korlátozva van; meg kell felelnie azoknak a konkrét
nyelvi leírásoknak, amelyeket a kutató választott ki az elején: a leírások okoz -
ta korlátok és a címkék használatának nehézsége torzít minden olyan osztá -
lyozási sémát, amely előre meghatározott verbális címkéken alapul. Ebből kö -
vetkezően okunk van kétségbe vonni, hogy az emberek megbízhatóan, uni -
verzális jelleggel le tudják szavakkal írni szaglási érzékleteiket21.
Folyt olyan kutatás, amely annak feltárására irányult, hogy a hasonlónak ész -
lelt szagoknak van-e valami közös kémiai-molekuláris tulajdonsága, például a
17 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 461. o.
18 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 451–455. o.
19 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 473. o.
20 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 453. o.
21 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 453. o.
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szaganyagot felépítő molekulák mérete vagy alakja. Ha ugyanis az észlelés
szerint hasonló szagok molekulárisan hasonlóak, akkor ez fontos kulcsot szol -
gáltathatna arra vonatkozóan, hogy a szagos anyagok hogyan hatnak az orr -
ban lévő receptorsejtekre. Több molekuláris jellegzetesség – alak, molekula -
súly és vízoldékonyság – vizsgálata alapján sem találtak azonban kapcsolatot
a különböző vegyületek váza vagy egyéb kémiai tulajdonsága és a vegyületek
által kiváltott szag között.22

Külön kiemelendő, hogy a szagok kémiai sokféleségén túl további változók befo -
lyásolják az aktuális érzékelést, így például az illat változhat saját maga tö -
ménysége23, a hordozóanyag kémiai tulajdonságai (oxidáltsága, stb.) miatt, illetve
rengeteg környezeti tényező (a napszak, a napos vagy esős idő, a hő mérséklet stb.)
is befolyásolja. Felismerni magát az illatot ráadásul ember függő: változó lehet
aszerint, hogy nő vagy férfi az illető, fiatal vagy idősebb, egészséges vagy beteg.
Sokat számít továbbá hogy milyen az érzékelő pszi chikai vagy fizikai állapota,
vagy milyen emlékei vannak az adott illatról (az illat ismerőssége24).
Annak ellenére tehát, hogy szaglásunk tízszer érzékenyebb az ízlelésnél –
vagyis több ezer illatot képes elkülöníteni, míg az ízlelőszervünk összesen öt
alapízt ismer csak fel –, a szagok azonosításával komoly nehézségeink támad -
nak, és különösen nehéz megragadni nyelvi eszközökkel (akár szóban, akár
írásban) a szaglás szubjektív érzéseit.  A szaglás az ember számára általában
tehát nem egzakt érzék, jellemzően odáig terjed, hogy ismerős és ismeretlen
szagok között különbséget tudunk tenni, de nem tudjuk megnevezni, azono -
sítani az aktuálisan érzett szagot. Tovább nehezíti az azonosítást, hogy a kí -
sérletek szerint az emberek úgy viselkednek, mintha két érzékelési küszöbük
lenne: egyik a szag észlelésének küszöbe, egy másik, magasabb küszöb pedig a
szag azonosításáé. Szagtól függően tehát kis töménység csak a puszta érzé -
keléshez lehet elég, az esetleges azonosításhoz nagyobb koncentrációra van
szükség. Ennél is különösebb, hogy egyes szagos anyagoknál az azonosítás
problémája bistabil természetükben gyökerezik: az ilyen anyagok két külön -
böző élményminőséget válthatnak ki, és ezek időben fluktuálhatnak. Például
a dihidro-mircenol vegyületnek néha citrusszerű illata van, néha pedig faszerű25.

3. A szagok oltalmazhatósága a joggyakorlatban

A szaglás legfontosabb ismeréveinek megismerése után lássuk, hogy a joggya -
korlat miként ragadja meg az illatokat.

3.1. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) foglalkozott ezzel a kérdés sel.
Az általa által kiküldött kérdőívek szerint a világon 72 védjegyhivatal közül
20 nem zárkózik el az illatmegjelölés védjegyként történő lajstromo zásától26.
Ilyen pl. az Egyesült Királyság (2001416. sz. védjegy „the trademark is a floral 
22 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 453 – 454. o.
23 Előfordulhat, hogy egy (akár kémiailag tiszta) szag minőségének változását érzik az emberek,

amikor csupán az intenzitása (töménysége) változik. A legtöbb szag, amit közepes koncentrá -
ciónál kellemesnek érzünk, elveszti kellemességét nagyobb koncentrációban.

24 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 467. o.
25 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 464. o.
26 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf 10. o. (2012. 05. 02.)
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fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres” és a 2000234. sz.
védjegy „the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights of
darts”) és az Amerikai Egyesült Államok.27

3.2. Az EU gyakorlata

3.2.1. A „funkcionális” illatok

A „funkcionális” illatok alatt azokat az illatokat értem, amelyek – az őket
hordozó áru/tárgy segítségével – elsődleges és kifejezett célja az, hogy a kör -
nyezetben valamilyen illathatást keltsenek (pl. parfümök, szobai vagy autó -
belső illatosító szerek), vagy másodlagosan, valamilyen fő funkcióhoz kapcso -
lódóan tegyék ugyanezt (pl. egy tisztítószer kellemes illata).

Értelemszerűen nem részesülhetnek védjegyoltalomban azok az illatok, ame -
lyek hordozóik természetes, nyilvánvaló illatának minősülnek vagy egyébként
az illat az áru valamely célzott funkcióját hordozza vagy azt valósítja meg.
Ekkor az illat az adott termék egy jellegzetessége (a cél általában egy kevésbé
kellemes szag „elfedése”, ami miatt az áruk illatosításra kerülnek, azaz az
illatnak funkcionális szerepe van), így a megjelölés az árutól nem válik el, azaz
nem tudja betölteni az „üzenet” szerepét a fogyasztó és az áru között és így a
védjegy mibenléte, rendeltetése hiúsul meg. Itt arról van szó, mint más, az
adott árut leíró jelleggel meghatározó megjelölés esetében: hiányzik a meg -
különböztető képesség. Párhuzamos példával: a bor szó önmagában nem oltal -
mazható borok vonatkozásában; a teniszütő formai kialakítása nem oltalmaz -
ható teniszütőkre.

Ennek következménye – az oltalomképesség hiányán túl – az, hogy az illat
elvileg akkor marad oltalmazható, ha az árujegyzékre vetítve nem nyilván -
való, vagyis ha olyan áru illata, amely teljesen elüt az áru minőségi tulaj -
donságaihoz tartozó illatától, vagy ha olyan áru illata, amely önmagában nem
rendelkezik „természetes” illattal.

3.2.2. A „nem funkcionális” illatok

A „nem funkcionális” illat tehát olyan áru illata, amely teljesen elüt az áru
minőségi tulajdonságaihoz tartozó illatától (figyelemmel az árujegyzékre,
vagy közelebbről az áru konkrét típusára), vagy ha olyan áru illata, amely
önmagában nem rendelkezik „természetes” illattal.

Az ilyen illatok lajstromozása vonatkozásában a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (Office of Harmonization for the Internal Market, a továbbiakban
OHIM) érdekes utat járt be. Egyetlen olyan ügyet ismerünk, amelyben az illat
lajstromozásra került, ezt követően már különböző indokokkal elutasította az
ilyen bejelentéseket, majd az elhíresült Sieckmann-ügy kapcsán kialakultak

27 Náthon Natalie: i. m. 188. o.
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az ún. Sieckmann-kritériumok, amelyek a mai napig meghatározzák az Euró -
pai Bíróság és az OHIM kapcsolódó álláspontját.

A „frissen vágott fű” illata az egyetlen eset, amikor egy illat védjegyként kö -
zösségi szinten lajstromozásra került (OHIM, R 156/1998–2. sz. ügy28). Az el -
bíráló megtagadta az illatmegjelölés lajstromozását, mivel úgy ítélte meg,
hogy a megjelölés védjegyként nem lajstromozható, mivel „a frissen vágott fű
illata” megfogalmazás – mint verbális meghatározás – nem minősül az illat -
védjegy esetén grafikai ábrázolásnak és csupán a megjelölés leírásának te -
kinthető. A fellebbezési tanács ezt megváltoztatta és elrendelte a lajstromo -
zást29. A védjegyoltalom 10 évvel később megújítás hiányában megszűnt. 

A málna illatával kapcsolatos ügyben (R 711/1999–3. sz. ügy30) a védjegy-
bejelentésben újra csak magának a megjelölésnek a nyelvi leírására került
sor. Az elbíráló megtagadta a bejelentési nap elismerését arra hivatkozással,
hogy a bejelentés nem tartalmazza a megjelölést, tehát védjegy-bejelentési
kérelemként nem vizsgálható. A fellebbezési tanács azonban határozatában
úgy ítélte meg, hogy a bejelentési napot el kell ismerni, azonban a megjelölést
a továbbiakban a feltétlen kizáró okokkal kapcsolatban tovább kell vizsgálni,
mert bár a megjelölés önmagában lajstromozható lenne, azonban nem rendel -
kezik megkülönböztető képességgel. Az átlagos fogyasztó a málna illatáról
nem feltétlenül a termék értékesítőjére fog következtetni, hanem inkább arra
fog gondolni, hogy az illat jelen esetben csak kellemesebbé szeretné tenni az
üzemanyag erős szagát, azaz az illat jelen esetben a benzin egyik célzott tu -
lajdonsága. (A fellebbezési tanács úgy vélte, hasonlóan „a frissen vágott fű
illata” ügyben megállapítottakkal, hogy az illat puszta leírása megfelel a gra -
fikai ábrázolhatóságnak.) Ebben az ügyben tehát nem a grafikai ábrázol -
hatóság, hanem a megkülönböztető képesség hiánya merült fel akadályként.
Ebből az okból a bejelentés végül nem is került lajstromozásra.

Az érett eper illatával kapcsolatos ügyben (T–305/04. sz. ügy31) aztán egy érett
földieper színes képét csatolták a bejelentéshez. Az elbíráló a kérelmet el -
utasította azzal, hogy egyrészt a lajstromoztatni kívánt illatmegjelölés grafi -
kailag nem ábrázolható, másrészt pedig, hogy a megjelölt áruk némelyike te -
kintetében nem rendelkezik a Rendelet szerinti megkülönböztető képességgel.
A fellebbezési tanács is megtagadta a védjegy lajstromozását arra hivatko -
zással, hogy a lajstromoztatni kívánt megjelölés a grafikai ábrázolásra alkal -
matlan. Az Elsőfokú Bíróság ítéletben kimondta, hogy a közösségi védjegyren -
deletet úgy kell értelmezni, hogy védjegyoltalom tárgya lehet minden, önma -
gában vizuálisan nem érzékelhető megjelölés, ha grafikailag világosan, pon -
tosan, önmagában teljesen, könnyen hozzáférhetően, érthetően, tartósan és ob -
jektíven – különösen ábrával, vonalakkal vagy írásjelekkel – ábrázolható. A
véd jegy-lajstromozási rendszer megfelelő működésének biztosítása végett va -

28 http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1998/EN/R0156_1998–2.pdf (2012.05.02.)
29 Az illatvédjegy teniszhez kapcsolódó sporteszközök vonatkozásában állt fenn.
30 http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/JO-0209.pdf (2012.05.02.)
31 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9956a60b21e240d4ac1a91fc4b

fdb637.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchyKe0?docid=65903&pageIndex=0&doclang=EN&mod
e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=236592 (2012.05.02.)
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la mely megjelölés grafikai ábrázolásának lehetővé kell tennie a megjelölés
azonosíthatóságát. Következésképpen valamely grafikai ábrázolás elfogadha -
tó sági feltételei nem módosíthatók és nem lazíthatók fel az olyan megjelölések
lajtromozásának megkönnyítése érdekében, amelyek természete a grafikai
ábrázolást megnehezíti. Lajstromozásra a fenti okok miatt itt sem került sor.

A Sieckmann-ügyben32 a bejelentő a „bazsalikomosan gyümölcsös, egy lehelet -
nyi gyömbérrel megszórtan” illat vonatkozásában kért lajstromozást. A meg -
jelölést a bejelentő nemcsak szavakkal írta körbe, hanem az illat kémiai kép -
letét is benyújtotta egyidejűleg a Német Szabadalmi Hivatalhoz: C6H5-CH =
CHCOOCH3. Az ügyben végül előzetes döntéshozatali eljárást folytattak le,
amelynek során a Bíróság ítéletében elismerte, hogy a hatályos közösségi sza -
bályozás nem kimerítő jelleggel rendelkezik a lajstromozható megjelölésekről
és annak ellenére, hogy az Irányelv nem említi kifejezetten az olyan megjelö -
léseket, mint az illat és a hang, amely jelek vizuálisan nem érzékelhetőek, a
védjegy meghatározása kifejezetten nem zárja ki ezen megjelöléseket a véd -
jegyoltalomból. A Bíróság ítéletében felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy
egy védjegy nemcsak grafikailag ábrázolható kell hogy legyen, hanem meg
kell felelnie az alábbi jellemzőknek is: „világosnak, pontosnak, önmagában tel -
jesnek, könnyen hozzáférhetőnek, érthetőnek, tartósnak és objektívnek” kell
lennie. Ami közelebbről az illatmegjelöléseket illeti, a Bíróság kimondta, hogy
„a grafikai ábrázolás követelményei nem teljesülnek sem a vegyi összetétel
megjelölésével, sem írott szavakkal történő leírással, sem pedig illatminta be -
nyújtásával vagy ezek összekapcsolásával”. Ezen indoklás a mai napig megha -
tározza az OHIM gyakorlatát, amely következetesen elzárkózik az illatmeg -
jelölések lajstromozásától a grafikai ábrázolhatóság hiánya miatt.

3.2.3. Az Egyesült Államok jogértelmezése

Ellentétben az európai joggyakorlattal, az Egyesült Államok sem elméleti,
sem gyakorlati akadályt nem gördít az illatvédjegyek lajstromozása elé: amed -
dig egy illat megkülönböztető képességgel bír, és a kereskedelemben megva -
lósul tényleges használata33, továbbá nem az áru önmagában vett jellegzetes -
sége vagy természeténél fogva bíró tulajdonsága, addig az illat védjegyként
lajstromozható34. Az Egyesült Államok joggyakorlatában sem lajstromozha -
tóak illatvédjegyként a parfümök, ahol az illat funkcionális jellegű, tehát az
áru természeténél fogva bíró tulajdonsága35.
Az Egyesült Államokban lajstromozott védjegyek közé tartoznak pl. a gyü -
mölcsillatok gépolaj és üzemanyag vonatkozásában (Reg. No. 2463044 [meggy],
2568512 [szőlő], 2956156 [eper], illetve a hawaii rózsa illata cérna, illetve fonal
vonatkozásában (Reg. No. 1639128)36.

32 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=EN&mod
e=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=111089 (2012.05.02.)

33 Az USA gyakorlatias megközelítésű jogrendszere nem szabja törvényi feltételként a grafikai
ábrázolhatóságot, de elvárja a tényleges kereskedelmi jellegű használatot.

34 Náthon Natalie: i. m. 201. o.
35 http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120213 (2012.05.02.)
36 Náthon Natalie: i. m. 201. o.
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Az illatok lajstromozásához bizonyítékot kell benyújtani, ami igazolja, hogy az
illat megfelel a védjegy rendeltetésének, azaz származásra utaló jelzésként
tud szolgálni. A korábbi használatot (azt, hogy az adott piacon a védjegy meg -
különböztető képességre tett szert) szintén igazolni kell. Az ún. nem vizuális
védjegyeknél a védjegy-bejelentés mellé elegendő benyújtani egy mintát és a
megjelölés részletes leírását. A leírás azt a célt szolgálja, hogy az elbíráló meg -
győződhessen a lajstromoztatni kívánt megjelölés mibenlétéről és arról, hogy
milyen formában is jelenik majd meg a piacon az adott megjelölés, illetve, hogy
a fogyasztók hogyan fogják azt észlelni. Ezen eljárás során vizsgálja meg az
elbíráló – tehát a minta és leírás alapján – hogy ütközik-e esetleg a szóban
forgó megjelölés egy korábbi, már lajstromozott védjeggyel37.

Bár jelenleg az Egyesült Államokban elvileg és gyakorlatilag is lehetőség van
a nem vizuális megjelölések védjegy-lajstromozására, a gyakorlatban a véd -
jegy kutatás, egy esetleges bitorlás megállapítása kapcsán a jogérvényesítés
nagyon nehézkes, szinte lehetetlen (az Egyesült Államokban sem áll rendel -
kezésre íz-, illetve illatadatbázis).38 Ahhoz például, hogy valaki meggyőződjön
a védjegyoltalom tárgyáról a minta és a leírás alapján, el kell utaznia az
Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalába39, de az érzékelés és azo -
nosítás korábban tárgyalt nehézségei miatt még ekkor sem lehet biztos benne,
hogy pontosan mi is áll oltalom alatt. A jelenlegi lajstromozási gyakorlat tehát
nem előnyös sem a fogyasztók, sem a jogosultak, sem a piac számára, mert
jogbizonytalanságot teremt.

4. Összefoglalás, következtetések

A fentiekből levonható fő következtetés az, hogy az illatmegjelölések nem ré -
szesíthetők védjegyoltalomban, mert nem képesek kielégíteni a védjeggyel szem-
ben általánosságban támasztott törvényi feltételeket.

4.1. A jogértelmezés/jogalkalmazás jelenlegi álláspontja az EU-ban az, hogy
az illatnak általában nincs eredetmegjelölő funkciója, azaz nem alkalmas ar -
ra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait más vállalkozás árui -
tól vagy szolgáltatásaitól megkülönböztesse. Az illatot inkább úgy tartják szá -
mon, mint egy olyan tényezőt, amely az áru minőségét erősíti, támasztja alá,
illetve annak jellemzője. Különösen igaz ez azokra a termékekre, amelyeknek
kifejezett fő- vagy mellékfunkciója az illatosítás (pl. parfümök, szobaillato -
sítók, tisztítószerek). Általánosságban hiányzik tehát az illat megkülönbözte -
tő képessége, amely hiányában nem lehetséges a lajstromozás.

4.2. Az illatok érzékelése szubjektív jellegű: folyamatosan változik, többek kö -
zött a hőmérséklet, a nedvesség, a lelki vagy egészségi állapot és még számos
egyéb tényező hatására. A szagérzékenység függ például a napszaktól, az élet -
kortól és a nemtől. Konkrétabban: az emberek a gyenge szagok iránt érzéke-

37 Náthon Natalie: i. m. 202. o.
38 Náthon Natalie: i. m. 202. o.
39 United States Patent and Trademark Office (Alexandria, Virginia Állam).
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nyebbek reggel, mint este.40 Összességében a nők jelentősen jobbak a szagok
azonosításában, mint a férfiak, ami pedig az életkort illeti, a legjobb teljesít -
ményt a huszas évek közepétől a késő negyvenes évekig érik el az emberek.41 A
fogyasztók részéről igen kevés azoknak a száma, akik a vegyi összetételből a
fenti szubjektív tényezők fennállása mellett az illatot felismernék, sőt, azo -
nosítani tudják. Még ha előképzettséggel, előzetes ismeretekkel is rendelkez -
nének, akkor sem biztos, hogy abban a pillanatban, amikor a kémiai képletből
álló megjelöléssel találkoznak, azonnal valamely illatra asszociálnak. Ezek a
tényezők azt eredményezik, hogy az illat nem rendelkezik azzal az azonosító-
elkülönítő funkcióval, amely a védjegyoltalom alatt álló megjelölésekkel szem -
ben elvárásunk a megkülönböztető képesség kapcsán.

4.3. Az illatok esetében a grafikai ábrázolhatóság is hiányzik: sem a szóbeli
leírás, sem a képi ábrázolás, sem pedig a vegyi összetétel megjelölése nem fe -
jezi ki az anyag illatát, hanem magára az anyagra utal és ez az egyértelműség,
illetve precizitás, a megfelelően ábrázoltság követelményének ilyen formában
nem felel meg. A tudomány állása alapján (ellentétben pl. a színskálákkal)
jelenleg nem áll rendelkezésre olyan objektív nemzetközi „illatskála”, amely
segítségével kétség nélkül, pontosan beazonosíthatunk egy illatot. Ennek az
előzőekben már meghatározott következményen túl az is a jelentősége, hogy
az illatmegjelölések következetes és pontos azonosítása a hivatalos eljárások
(lajstromozási, bitorlási, stb.) során is lehetetlen.

4.4. Ami az eljárásokban felhasználható esetleges illatmintát illeti, az idővel
átalakul, elpárolog – azaz nem biztos és tartós hordozója az illatmegjelö -
lésnek. Az illatminta alkalmatlannak tűnhet abban az esetben is, ha pl. egy
bejelentő meg akarna arról bizonyosodni (akár az interneten elérhető adat -
bázisok alapján, akár a lajstrom vezetésének helyén), hogy van-e már az általa
lajstromoztatni kívánt illattal megegyező vagy ahhoz hasonló. Felszínesen
meg tud róla bizonyosodni, hiszen az áruosztályok révén leszűkíthetők a lehe -
tőségek, de egy áruosztályon belül vagy hasonló áruosztály esetén már nehéz -
ségek merülhetnek fel, hiszen nem tudja érzékelni, azonosítani az illatmeg -
jelölést, nem tud megbizonyosodni teljes mértékig az illat mibenlétéről.

4.5. Jelenleg sem szakmailag, sem technikailag nem készültek fel az egyes védjegy-
hivatalok és bíróságok arra, hogy bejelentések vonatkozásában vagy bitorlási
perekben meg tudják állapítani, hogy két illat hasonlónak vagy azo nosnak te -
kintendő-e vagy annak minősülhet-e; az illat objektív meghatá rozása (ellentét -
ben a látás, hallás és tapintás érzékekkel) pontos szabályok hiányában proble -
matikus. Ehhez hozzáadódik az is, hogy a hatóságok képvi seletében eljáró
személyek az illatok észlelése és azonosítása kapcsán ugyan olyan problémákkal
szembesülnének, mint bármely más ember (lásd a 4.2.– 4.3. pontokat).

4.6. Noha ez a kategorikusan elutasító álláspont nem érvényesül az angolszász jog -
rendszerű országokban, a gyakorlatban ott is a fenti problémák merülnek fel az il -
latmegjelölések kapcsán. Emiatt idővel nagy valószínűséggel ezen a jogrend szerek-
ben is az illatmegjelölések védjegyoltalomból kizártsága lesz az uralkodó felfogás.
40 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 463. o.
41 Robert Sekuler–Randolph Blake: i. m. 464. o.
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„Szegényjog kontra rentábilis szolgáltatás”
avagy költségkedvezmények

a polgári eljárásban
VARGA IMRE
PhD hallgató

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

A jól működő igazságszolgáltatás, bíróságok, a modern demokráciák alapjai,
működésük biztosítása össztársadalmi érdek. Nyilvánvalóvá kell tenni azt is,
hogy az igazságszolgáltatás fenntartása költségekkel jár, melyet a jogkere -
sőknek, a társadalom egészének, és az államnak közösen kell viselniük. An -
nak, aki bírósághoz fordul jogának érvényesítése okán, vagy azért, hogy jog -
védelemben részesüljön, számolnia kell azzal, hogy a bíróság előtti eljárásban
felmerülő költségeket részben vagy egészben viselnie kell. Hiszen a bíróságok
szolgáltatást nyújtanak, és mint minden szolgáltatást, ezt is meg kell fizetni. 

Tanulmányomban röviden ismertetni kívánom a szegényjog intézményének
hazai kialakulását, be kívánom mutatni a hatályos szabályozást a költségked -
vezményekről, valamint költségmentesség tekintetében vizsgálni kívánom,
hogy a jelenlegi szabályozás a szegényjog széles körű alkalmazását, vagy a
polgári eljárást, mint a megfizethető szolgáltatást tükrözi. 

A XX. század elején jelentkezett az az igény, melynek következtében az 1911.
évi Polgári Perrendtartásban megjelentek a szegényjogi intézmények. A bíró -
ság az összes körülmény mérlegelése után „szegényjogban” részesíthette azt a
felet, aki a perköltséget nem tudta megfizetni, valamint a saját és hozzátar -
tozói tartása veszélybe kerülne. Az rPp.1 rögzítette, hogy az indokolatlan per -
lekedés a szegényjogi kedvezmények megtagadásával jár, elejét véve ezzel a
bíróság leterheltségének növekedését. 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény a polgári eljárásjogban
igénybe vehető költségkedvezményeket jelentősen átírta. Korábban a rászo -
rultsági alapon adható kedvezményekről kizárólag a bíróság dönthetett, az új
szabályozás azonban kettős rendszert vezetett be. A költségmentesség köré -
ben minden kérdésben a bíróság dönt, azonban a pártfogó ügyvédi képviselet
engedélyezéséről, és a díjának megállapításáról az Igazságügyi Hivatal Jogi
Segítségnyújtó Szolgálatának hatáskörébe tartozik.

A költségkedvezmények azt szolgálják, hogy a nehéz körülmények között élő
természetes személyeknél a kedvezőtlen anyagi helyzet ne legyen akadálya a
peres úton történő jogérvényesítésnek. A mérsékelt illeték kedvezménye pedig
azon esetekre nyújt előnyt, amikor a felek a jogvitát a már megindult eljá -
rásban önként rendezik. 

1 1911. évi I. tc.
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A költségkedvezmények a jogérvényesítést vagy azzal teszik könnyebbé, hogy
a felek személyi körülményei alapján biztosítanak kedvezményeket, vagy az -
által, hogy a jogalkotó által jelentősnek ítélt jogviták tárgya alapján nyújtják
az előnyt.2

Az új szabályozás a költségkedvezmények körét szűkítette. Új intézményként
bevezette a költségfeljegyzési jog intézményét, és a korábban tárgyi költség -
mentes eljárásokat tárgyi költségfeljegyzési joggal járó eljárásokká változ -
tatta. A teljes személyes költségmentesség adhatósága lecsökkent, ugyanis a
bíróság főszabályként csak a költségek meghatározott csoportjára, hányadára
engedélyezheti a költségmentességet úgy, hogy a felet a többi költség tekin -
tetében költségfeljegyzési jog illeti meg.3 Megállapítható tehát, hogy a teljes és
részleges költségmentesség közül ez utóbbi engedélyezése elsődleges a teljes
költségmentességgel szemben.

A pártfogó ügyvédekre vonatkozó szabályozás értelmében az állam, polgári
peres és nemperes eljárások keretében a felperes, az alperes, a beavatkozó, a
kérelmező, és a kérelmezett fél részére pártfogó ügyvédi képviseletet bizto -
síthat, és a költségeket a fél helyett megelőlegezi.4 A pártfogó ügyvéd kiren -
delésének két konjunktív feltétele van, egyfelől a fél támogatásra rászorult -
nak tekinthető, valamint jogi képviselőre van szüksége. A perbeli esélyegyen -
lőség elve alapján a bíróság köteles a felet – amennyiben nincs jogi képviselője
– kioktatni a perbeli jogairól és kötelezettségeiről, valamint tájékoztatni kell a
pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének lehetőségéről is.5 A jogi segít -
ség nyújtásról szóló törvény értelmében a jogi segítő óradíját a központi költ -
ségvetésről szóló törvényben állapítja meg a jogalkotó, azzal a kitétellel, hogy
a megállapított óradíj az előző évinél nem lehet kevesebb. 2011-ben ezen ösz -
szeg 3000 forint volt óránként. Megjegyzendő, hogy az ügygondnok óradíja
megegyezik a párfogó ügyvéd óradíjával.6

A költségmentesség azt jelenti, hogy a fél – személyi körülményei, vagy a per
tárgya alapján – nem köteles olyan költségeket előlegezni vagy viselni, ame -
lyeket egyébként köteles volna, és olyan személy díjtalan közreműködését biz -
tosítja, aki különben díjazás ellenében járna el.7

A költségmentesség azonban lehet részleges is, és a Pp. szabályai között nem
találunk arra iránymutatást, hogy a bíróság milyen szempontok alapján ha -
tározza meg a költségmentesség mértékét. 

Személyes költségmentesség illeti meg azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni
viszonyaira tekintettel a perköltséget fizetni nem tudja. A fél, akinek a jöve -
delme (nyugdíja, munkabére) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét, vagyona pedig nincs, költségmentességben kell részesíte -

2 Petrik Ferenc: Polgári Eljárásjog I. második kiadás, Hvg Orac, Budapest, 2011. 25. pótlap, 168/2
3 1952. évi III. törvény 84. § (3).
4 2003. évi LXXX. törvény 11. §.
5 1952. évi III. törvény 7. § (2).
6 2010. évi CLXIX. törvény 61. § (4).
7 Petrik: i. m. 32. pótlap 168/4.
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ni. Költségmentesség illeti meg továbbá azt a felet is – jövedelmi és vagyoni
viszonyaira tekintet nélkül –, aki aktív korúak ellátására jogosult, vagy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti közeli
hozzátartozójával él egy háztartásban.8 Ezen fenti feltételek hiányában költ -
ség mentességet lehet engedélyezni, ha a fél egyéb körülményeinek figyelem -
bevételével a bíróság megállapítja, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett.
Személyes költségmentesség külföldiek részére is engedélyezhető, de a Pp.
különbséget tesz EU-s állampolgár és nem EU-s állampolgárok között. Az
Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli állam -
nak az Európai Unió tagállamában jogszerűen tartózkodó állampolgára a ma -
gyar állampolgárokra irányadó feltételek szerint jogosult költségmentességre.
Azon külföldiek, akik az előbbi feltételen kívülesnek, csak a Magyarországgal
kötött nemzetközi szerződés vagy viszonosság megléte alapján részesülhetnek
költségmentességben. 

Személyes költségmentesség egyfelől olyan illetékmentesség, melynek értel -
mé ben a kedvezményben részesülő fél fel van mentve a kötelezően lerovandó
illeték megfizetése alól. A költségek alóli mentesség kiterjed az eljárás során
felmerülő valamennyi költségre, továbbá mentesít a költségek előlegezése és
viselése alól is. Ez esetben a bíróságnak a költségeket meg kell állapítani, azon -
ban a költségviselés nem a felet terheli, hanem az államot. A kedvezményben
részesülő fél mentesül továbbá a perköltség-biztosíték letétele alól, valamint
részére a bíróság pártfogó ügyvédet rendelhet ki. A személyes költségmen -
tesség kedvezménye mindig egy adott személyt illet meg, ezért ha a kedvez -
ményezett személyében változás történik – jogutódlás –, a kedvezmény meg -
szűnik. A jogutódnak, amennyiben költségmentességben kíván részesülni, iga -
zolnia kell a rászorultság feltételeit. 

Azt a felet, akit a bíróság részleges személyes költségmentességben részesít, a
Pp. 84. § (1) bekezdésében rögzített költségek meghatározott hányadára, vagy
a tételesen meghatározott költségekre vonatkozóan részesíti költségmentes -
ségben. Részleges költségmentesség esetén a mentességgel nem érintett költ -
ségek tekintetében a felet költségfeljegyzés joga illeti meg.9 Ezen szabályozást
úgy kell értelmezni, hogy a részleges költségmentesség azt jelenti, hogy a fél
nem köteles a perköltség előlegezésére, de csak a bíróság által megállapított
költségeknek, vagy a költségek meghatározott hányadának viselése alól men -
te sül. A gyakorlatban ez megnyilvánulhat abban, hogy a félnek a perköltség
egy bizonyos százalékát nem kell megfizetnie (például 75%), vagy szakértői díj
megfizetése alól mentesül.

Tárgyi költségmentesség jár a feleknek a személyi és vagyoni viszonyaikra
tekintet nélkül az alábbi perekben: apasági és a származás megállapítása
irán ti egyéb per, szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti
per, gondnokság alá helyezés és a gondnokság alá helyezés megszüntetése
iránti per, a gyermek elhelyezésével és átadásával kapcsolatos per, törvényen
alapuló tartással kapcsolatos per, stb.10

8 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet.
9 1952. évi III. törvény 84. § (3).

10 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet 2. §.
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A tárgyi költségmentes perekben a feleket a Pp. 84. §-ában meghatározott
ked vezmények illetik meg. A tárgyi költségmentesség minden esetben teljes
költségmentességet jelent. 

A tárgyi költségfeljegyzési jog esetén a feleket a Pp. 85/A. §-ában foglalt ked -
vezmények illetik meg. A feleket megilleti az illetékfeljegyzés joga, az eljárás
során felmerülő költségek előlegezése alól mentesség, pártfogó ügyvédi kép -
viselet engedélyezése iránti igény. A tárgyi költségfeljegyzési jog lényege te -
hát, hogy a jogszabályban meghatározott perekben a fél helyett az állam elő -
legezi meg az illetéket, és az eljárás során felmerülő egyéb költségeket is, de
ezen illetéket és költséget a perköltségviselés szabályainak értelmében a per -
vesztes fél köteles az eljárás végén az államnak megfizetni. A Pp. 85/A. § (4)
bekezdése értelmében, ha a tárgyi költségfeljegyzési jog esetében a felet a bí -
róság a perköltség megfizetésére kötelezi, az állam által előlegezett költsége -
ket és a feljegyzett illetéket köteles az államnak megfizetni. A tárgyi költség -
feljegyzési jog hatálya kiterjed az per egész tartamára, valamint a végrehaj -
tási eljárásra is. A tárgyi költségfeljegyzési jog nem mentesíti a felet az ellenfél
javára megítélt perköltség megfizetése alól, valamint a végrehajtási eljárás so -
rán le nem rótt illeték és az állam által előlegezett költség viselése alól.

A jogalkotó nem titkolt jogpolitikai célja, hogy a felek vitájukat még az eljárás
kezdetén rendezni tudják. Ennek elősegítése érdekében, az Itv.11 számos ked -
vezményt biztosít a felek számára. A bíróság tájékoztatja a feleket arról, hogy
közvetítői eljárást vehetnek igénybe. Amennyiben ezen közvetítői eljárás so -
rán a felek egyezséget kötnek, azt a bírósághoz jóváhagyás végett benyújtják.
Ha a bíróság az egyezséget végzéssel jóváhagyja, az 50%-os mérsékelt illeték -
ből le kell vonni a közvetítő ÁFA-val növelt munkadíját, és csak a marad -
ványértéket kell megfizetni eljárási illeték címén. A IX. Ppn.12 megteremtette
azt a lehetőséget is, hogy a felek akkor is kapjanak illetékkedvezményt, ha a
közvetítői eljárást a bírósági eljárás megelőzően vették igénybe. Az eredmény -
telen közvetítői eljárás után a feleknek a bírósági eljárást kell igénybe ven -
niük, és a közvetítő ÁFA-val növelt munkadíját a peres illetékből levonhatják. 

Az Itv. 58. § (5) bekezdése alapján nemperes eljárásokban is lehetőség van il -
letékkedvezményre. Ha a kérelmező, a kérelmétől még a határozathozatal
előtt eláll, az illetéknek csupán 10%-át kell megfizetni. A közjegyző hatáskö -
rébe tartozó fizetési meghagyásos eljárások tekintetében azon meghagyások,
melyek ellentmondás következtében perré alakulnak, a peres illetéket meg
kell fizetni, de a közjegyzőnek megfizetett eljárási díjat le kell belőle számí -
tani. Az eljárási illeték a fizetendő illeték 50%-a abban az esetben, ha a peres
eljárást előzetes bizonyítás előzte meg.

A mérsékelt illeték megállapítása esetén a félnek az Itv. 80. § (1) bekezdés (i)
pontja alapján lehetősége van a különbözet visszatérítésére.

A bíróságok fejezet 2011. évi – OIT által meghatározott – célja a jogviták gyor -
sabb elbírálásának mind a piaci szereplők, mind a jogkereső állampolgárok
11 1990. évi XCIII. törvény.
12 2008. évi XXX. törvény.
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számára érzékelhető módon történő javítása, az elhúzódó eljárások miatti
költ  ségek csökkentése, az igazságszolgáltatásnak az ügyfelek igényeihez iga -
zodó, minőségi, de elérhető közszolgáltatássá válása.

A bíróságok 2011-es bevételi előirányzata 5 526,6 millió forint, amely a 2010-es
számmal megegyezik. A bíróságok bevételeinek 88.2%-a az alaptevékenység
bevételein belül az igazgatási szolgáltatási díj, és a bírság bevételeknél (pénz -
büntetés, pénzmellékbüntetés, bűnügyi költség stb.) realizálódik. A romló gaz -
dasági helyzet miatt a fizetési hajlandóság egyre csökken, a bevételi terv tel -
jesítése ezáltal kérdésessé válik. A bíróságok 2011-es kiadása 69,444 milliárd
forint körül mozgott, a bevételi oldal ezen összeg csupán mintegy 8%-a.

Érdemes elgondolkozni azon, hogy a sok „felesleges” perlés, az eljárások elhú -
zó dása mekkora anyagi terhet és bevételkiesést jelent a bírósági szervezet
számára. Az intézményi beruházások évek óta elmaradnak az irodatechnikai
igényektől, az épületberuházásokra, javításokra szánt keretösszeg nem fedezi
a felújításra váró bíróságok számát. Végül, megjegyzendő az is, hogy a kiadá -
sok, és bevételek közötti különbség következtében, a költségvetés megállapí -
tásakor a bírói függetlenség is sérülhet.
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A családok védelme egykor és most
VISONTAI-SZABÓ KATALIN

Ph.D hallgató 
SZTE ÁJK Doktori Iskola Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

1. Család és családvédelem 1950–1970

1952-ben a családjogi törvény egy új rendszer kebelében született. Eredeti
megfogalmazása szerint „ A törvény a népi demokráciák társadalmi rendjének
és a szocialista erkölcsi felfogásnak megfelelően szabályozza és védi a házas -
ság és a család intézményét, biztosítja a házasságban és a családi életben a
nők egyenjogúságát, a gyermekek érdekeinek védelmét, és előmozdítja az if -
júság fejlődését és nevelését”.

Az állam új nevelő funkciója a szocialista társadalomnak megfelelő családi
életre nevelés lett.1 Korábban az állam igyekezett magát távol tartani a csa -
ládok életétől, azonban a szocialista rend megkövetelte, hogy az állam segítő
keze mindenhova elérjen.

Az új társadalmi rendet Marx és Engels elvei mentén kívánták kialakítani,
akik nagyon élesen kritizálták a házasságot és a családot.

A nagy szocialista gondolkodók szerint a monogám házasság az osztályharc és
az elnyomás megszüntethetetlen melegágya. Marx szerint a család a társa-
dalmi elnyomás eredeti és legveszedelmesebb eszköze. A nagycsaládi forma
lényege a tőke koncentrálása. A család az osztályharc valódi oka, ezért meg
kell szüntetni.

Engels „A család, a magántulajdon és az állam eredete” című művében a mo -
nogám családban látta a társadalom rákfenéjét. Álláspontja szerint a család
alapja a férfiuralom, a nő elnyomása és a tulajdon átörökítésére való polgári
törekvés, amely az osztályharchoz hasonló küzdelmet kódol a házasság in -
tézményébe.  A házasságok kivétel nélkül gazdasági okokból jönnek létre, az
uralkodó osztály érdekeinek védelme érdekében, továbbá a házasságok fel -
bonthatatlanságával az állam megerősíti a férfiak jogait a családjuk feletti ön -
kény gyakorlásához.2

Marx és Engels szerint a kapitalizmus idején a patriarchális nagycsaládra,
mint uralkodó társadalmi formára csak azért volt szükség, hogy a családtagok
együttesen gondozzák a jószágokat. Az apa a nagycsaládi vagyon kizárólagos
ura volt, emiatt a család tagjaival is szabadon rendelkezhetett.

1 Nizsalovszky Endre: A család jogi rendjének alapjai, Akadémiai Kiadó Budapest 1963, 61. o.
2 Frivaldszky János: A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok avagy a jog relacionális
jellegének prototípusai In: Iustum, aequum, salutare PPKE JÁK Jogtudományi folyóirat IV.
2008/3. Szent István Társulat Budapest 2008, 9–10. o.
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Az 1950-es években a „szocializmust építő társadalom”-ban a termelő eszkö -
zök közös tulajdonba vételével a társadalmi rend teljesen átalakult, a munka
minden ember, így a nők számára is kötelező lett, mivel a kommunizmus el -
ítélte a munkanélküli megélhetést. Ebből következően már nem volt szükség a
nagycsaládra, hogy részben eltartsák egymást. Ezáltal megszűnt a családfő
hatalmi eszköze is, mert mindenki a saját lábán állt, a megélhetése nem füg -
gött másoktól.

Az átalakulás után az új családjogi tv. forradalmi újításokat hozott, hiszen a
„szocialista forradalmat követően valamennyi népi demokrácia a család rend -
jének alapvető új szabályozását hajtotta végre”.3 Elsősorban azzal, hogy meg -
könnyítette a válást. Korábban a házasság felbontására csak kivételes esetben
volt lehetőség. Az új jogszabály a szigorú vétkességi rendszer helyett egy fel -
dúltsági elven alapuló rendszert vezetett be.

Fontos változás az új jogszabály nyomán, hogy a gyermek többé nem a szülők
hatalmának alávetettje, hanem a szülei gondjára bízott jövendő állampolgár,
akinek sikeres szocializációjáért a szülők nemcsak saját lelkiismeretüknek,
hanem az államnak is felelősek.4

A gyermekek érdekeit szem előtt tartva rendezte a törvény a házasságon kívül
született gyermekek sorsát, deklarálták a férfi és a nő egyenjogúságát, illetve
lecsökkentették a házasságkötés legkorábbi időpontját 24-ről 18 évre.

A jogalkotók a családjogi törvény újításaitól a női nem egyenjogúsítását vár -
ták, véget akartak vetni a nők elnyomásán alapuló házasságoknak, illetve
nem titkoltan meg akarták szüntetni a nagycsaládokat, melyben a kommu -
nista társadalom létrejöttének legfőbb akadályozóit látták.5

Nizsalovszky úgy fogalmazott, hogy „az ideális állapot, amelynek elérésére
törekszünk a szocializmus építése során: a férfi és a nő közötti különbség mind
a házasság, mind a család vonatkozásában megszűnik, ezen alapul a családi
rend. A két nem jogilag és társadalmilag egyenlő, és mindkét nem egyformán
be van vonva a termelésbe.”6

A hatvanas évekre az intézkedések meghozták a várt eredményt, a kiscsalád
nagyon rövid időn belül kizárólagos társadalmi formává vált.

1963-ra már a jogtudomány is úgy látta, hogy a család a két nemhez tartozó
emberek szervezett együttélése, ami kizárólag nemi kapcsolatokon alapszik. A
gazdasági szempontok már nem érvényesülnek a házasságkötéskor. A szere -
lem került a házasság középpontjába.7

3 Nizsalovszky  i. m. 21. o.
4 Katonáné Soltész Márta: Házasság, család, válás és jog, Gondolat Kiadó Budapest 1982, (405 p.)
62. o.

5 Nizsalovszky i. m.28. o.
6 Nizsalovszky  i. m. 30. o.
7 Kulcsár Kálmán: A család a mai szocialista társadalomban. In: Társadalmi Szemle, XVIII. év -
folyam 12. sz. 1963. december, 53. o.
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Ezeket az újonnan létrejött kiscsaládokat már nem gazdasági szempontok
tart ják össze, hanem az őszinte szeretet, emiatt azonban nem is olyan tar -
tósak, mint a korábban gazdasági érdekek mentén szerveződött családok. Te -
kintve, hogy nincsen magántulajdon, a gazdasági egymásra utaltság is el -
tűnik, mint összetartó erő.

A társadalmi átalakulás további következménye, hogy egyre fiatalabban, egy -
re többen kötnek házasságot, nő a női keresők száma, illetve a városokban
meg jelenik a nagymama-nagypapa probléma.8 Ez a probléma egyébként a mai
napig nem oldódott meg.9

A racionális életvitel elterjedésével és a hitgyakorlás erőszakos tiltásával a
vallási élet is háttérbe szorult. Ezen jelenségek a törvény hatályba lépését kö -
vetően egy évtizeden belül jelentkeztek és következményei máig hatnak. Át -
alakult a családok szerkezete és a család belső normái is.

Mindezek következtében drasztikusan megnövekedett a válások száma és el -
kezdett csökkenni a népesség. Korábban a társadalomnak nem kellett ilyen
jelenségekkel szembenézni, ezért hirtelen nem is tudott mit kezdeni az új
hely zettel.

A jogtudósok megpróbáltak a kialakult állapotra magyarázatot találni és az új
– megoldásra váró – társadalmi jelenségekről: a csökkenő gyerekszámról, a
vá lások szaporodásáról és általában a családok válságáról, heves viták folytak
a jogtudomány és a szociológia szakemberei között is. Alapvetően egy dolog -
ban értettek csak egyet: a szocializmus építése érdekében semmi sem lehet
drága.

Voltak, akik úgy gondolták, hogy tartani lehet attól, hogy a szocializmus által
eltörölni kívánt polgári családi formák egyúttal magukkal rántják a családot,
mint egészet, pedig anélkül az élet elképzelhetetlen.10

Mások szerint az, hogy a válások száma a 30-as évekhez képest meghárom -
szorozódott kifejezetten jó, mert azt jelzi, hogy a nőket már nem lehet el -
nyomni, és nem a pénz tartja össze az őszintétlen házasságokat. 11

Magyarországon és a Szovjetunióban is viták folytak arról, hogy lesz-e a csa -
ládnak a jövőben gyermeknevelő funkciója, hiszen a család minden szem -
pontból szakszerűtlenül nevel. Manuálisan és anyagilag az állam látja el a

8 Ankét a család helyzetéről. In: Társadalmi Szemle, XIX. évfolyam 1. szám, 1964. január.
Schmidt Ádám 52. o.

9 A XXI. században egyre inkább csökkenő gyermekvállalási hajlandóság is szorosan össze -
függhet ezzel a kérdéssel, hiszen korábban a nagycsaládok idején, az anya nem volt magára
hagyva a gyermeknevelés gondjaival, mint most, hiszen minden gyermekre több nő jutott,
együtt éltek a nagymamákkal, nagynénikkel, sógornőkkel, így mindig rendelkezésre állt egy
segítő kéz a gyer mek gondozására.

10 Ankét a család helyzetéről. In: Társadalmi Szemle, XIX: évfolyam 1. szám, 1964. január. Erdei
Ferenc 49. o.

11 Ankét a család helyzetéről. In: Társadalmi Szemle, XIX: évfolyam 1. szám, 1964. január. Szabó
Imre 50. o.
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gyereket, a szülők feladata az erkölcsi-szellemi nevelés. A társadalomban ál -
talános igény jelentkezik a tervszerűség és a szakszerűség iránt, ezzel szem -
ben a családban folyó nevelést az autodidakta módszerek, az ösztönösség és a
szakszerűtlenség jellemzi. Nem tekintették problémának azt, hogy a nagyobb
családdal való kapcsolat lazult, mert – álláspontjuk szerint – ezáltal inten -
zívebb lett a kötődés a kiscsaládban.12

Hegedűs szerint azért mert nő a válások száma, még nem kell a házasságok és
a család válságáról beszélni. Korábban csak azért volt kevesebb a válás, mert
a nők a társadalmi elnyomás, az ügyvédkényszer és a szigorú bontó okok, va -
lamint a magas illetékek miatt nem tudtak elválni. Ezáltal az állam csak for -
málisan védte a családokat. Tehát nem a válást, mint eljárást kell megnehe -
zíteni, hanem azokat az okokat kell kiiktatni, amelyek váláshoz vezetnek.13

A csökkenő gyerekszámmal kapcsolatosan arra az álláspontra helyezkedtek,
hogy a feudalizmusban az öröklés és a termelés,  a kapitalizmusban az öreg -
kori gondoskodás miatt kellett a családoknak minél több gyereket vállalni. A
szocialista társadalomban erre már nincs szükség, hiszen nincs vagyon, nincs
magántulajdon, amit egyben kellene tartani, ellenben van nyugdíj, ami bizto -
sítja az öregek számára a biztos megélhetést.

Egyes szocialista gondolkodók is a gyermekekben látták a jövő biztosítékait,
ezért tartották aggasztónak a kialakult helyzetet. Úgy vélték, hogy a társa -
dalmi átalakuláson túl az anyagiak, a társadalom negatív szemlélete, a nők
tömeges munkába állása, az abortusz legalizálása lehet az oka az alacsony
születésszámnak, amely morálisan is káros hatású, mert „ ebben a rosszul
felfogott egyéni érdek és a társadalom jövőjével szembeni felelőtlenség, tehát
kispolgári magatartás fejeződik ki. Ezért szükséges, hogy a születések szá -
mának alakulását társadalmi méretekben befolyásoljuk, megtervezzük.”14

Az új – nem várt – jelenségekkel szemben az állam igyekezett fellépni. Ennek
érdekében új népesedés és családpolitikát vezettek be. 

Az 1004/1953 minisztertanácsi határozat kihirdetésével az állam a büntetőjog
eszközeivel és gyermektelenségi adó bevezetésével igyekezett az állampolgá -
rok gyermekvállalási kedvét serkenteni,15 amely intézkedés azonban csak a
társadalmi feszültség emeléséhez vezetett, az úgynevezett Ratkó-korszak te -
hát – annak ellenére, hogy ebben a két évben valóban több gyermek született,
mint korábban – a jelentős társadalmi feszültségek miatt végül is nem hozta
meg a várt hatást. 

Ezt felismerve az 1960-as években elkezdődött az átfogó népesedés és csa -
ládpolitika kidolgozása.
12 Ankét a család helyzetéről. In: Társadalmi Szemle, XIX: évfolyam 1. szám, 1964. január. Kósa

Erzsébet 55. o.
13 Ankét a család helyzetéről és jövőjéről. In: Társadalmi Szemle, XIX: évfolyam 2. szám, 1964.

február, Hegedűs András 48. o. 
14 Ortutay Zsuzsa: Népesedés és család. In: Társadalmi szemle XXI. évfolyam 10.szám, 1966.

október 74. o.
15 „Asszonynak szülni kötelesség, lánynak dicsőség” szigorúan büntették az abortuszt.
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Megszületett a Szovjetunió Kommunista Pártjának XII. kongresszusán elfo -
ga dott programja16 melynek célja a  családi élet biztonságának, a házasságok
és a család szilárdságának fokozása, a háztartási gondok enyhítése és foko -
zódó állami segítség nyújtása a gyermeknevelésben. Kidolgozták azon intéz -
kedések körét, amely a nők, az anyák, és a család védelmét, társadalmi, etikai,
közegészségügyi és anyagi oldalról egyaránt megoldja.17

A nők helyzetének könnyítése érdekében mindenki számára hozzáférhető
közétkeztetési hálózat, csecsemőgondozó és nyugdíjas otthonok létrehozását,
tökéletesített háztartási gépek biztosítását és az állami gyermekgondozás ki -
terjesztését határozták el.18

Az MSZMP KB 1966. októberi és 1967. áprilisi határozata konkrét átfogó in -
tézkedéseket vezetett be.

Biztosítják a dolgozó anyák gyermekgondozási szabadságát, bevezetik a gyer -
mekgondozási segélyt, meghosszabbítják a terhességi, gyermekágyi szabad -
ságot, kibővítik a családi pótlékban részesülők körét. Intézkedéseket tesznek
a gyermekintézmények gyorsabb ütemű fejlesztése és a gyermekes családok
részére a lakáskiutalások rendezése érdekében. További munkahelyi kedvez -
ményeket biztosítanak terhes és kisgyermekes anyák részére, illetve lépése -
ket tesznek a családtervezés korszerűbb módszereinek elterjesztése, a korsze -
rű fogamzásgátlás és az abortuszok csökkentése érdekében.19 Jövőbeli terveik
között szerepelt továbbá olyan lakótelepek építése ahol megoldható a közös
nevelés, fokozott lakásépítés, lakbértörlesztéshez anyagi támogatás nyújtása,
bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelése, illetve biztosítani az anya
számára, hogy,  ha akar maradjon otthon a gyerekkel és ez az otthon töltött idő
is beszámít a nyugdíjba. Továbbá lehetőséget kell biztosítani a kisgyerekes
anyáknak a részmunkaidős foglalkoztatásra.

Hamarosan azonban felmerült egy újabb dilemma, miszerint minél több a
gyerek, annál több pénzre van szükség, de az anya annál kevésbé tud elmenni
dolgozni. Ez egy ördögi kör, melyből csak a családi pótlék növelésével lehet ki -
lépni.20

A családok helyzetének javítása érdekében az állam különböző intézkedési
ter veket fogadott el amellyel – álláspontom szerint – nagyon mélyen behatolt
volna a családok magánéletébe. „Az osztálynélküli társadalomra vár, hogy a
társadalom utolsó naturálgazdálkodó egységét a háztartást is beolvassza a
tár sadalmi munkamegosztásba és az egyéni háztartási munkát is társadalmi
munkává tegye.” Ezt az utópisztikus elképzelést azonban csak részben tudták
megvalósítani, de – számomra meglepő módon – nem a társadalom ellenállása

16 Nizsalovszky  i. m. 53. o.
17 Pap Tibor: A magyar családi jog – ELTE-jegyzet, 1976 Budapest, (207 p.) 26. o.
18 Hruscsov: „ A család a kommunizmusban megszilárdul, a családi kapcsolatok végérvényesen

megtisztulnak az anyagi érdekektől, rendkívül tisztává és erőssé válnak.” – idézi Nizsalovszky
53. o.

19 Pap i. m. 26. o.
20 Pap i. m. 26. o.
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miatt, hanem azért mert nem álltak rendelkezésre megfelelő anyagi forrá -
sok.21

Lenin perspektíváját kívánták a mindennapi életben megvalósítani, mely sze -
rint a háztartási munkától elcsigázott nő már csak egy letűnt életforma ma -
radványa, atipikus jelenség lesz.22

A társadalmi munkamegosztás fejlődése még inkább társadalmasítja a család
sok funkcióját, ezzel a családok belső életét is könnyebbé teszi.23

„Az anyaság megbecsülése mellett a család funkciójának és biztonságának
meg erősítésére az is szükséges, hogy kialakuljon a társadalom korszerű szem -
lélete az új típusú családról, melyben az eltűnőben lévő gazdasági függés he -
lyébe a családtagok önként vállalt kölcsönös érzelmeken és megbecsülésen
alapuló kapcsolata lép, s amelyben a családtagok egymás közt megosztva vál -
lalják az eddig csak az anyára hárult háztartási és nevelői munkát. Ennek a
családnak a mai társadalomban betöltött legfontosabb funkciója a gyermek
védelme és felnevelésének felelőssége.”24

A hetvenes évek elejére tehát kialakult az az elképzelés, hogy  a technika és a
termelés rohamos fejlődésével, a nőknek otthon és a gyárban is egyre keve-
sebbet kell majd dolgozni, így mindenkinek, a nőknek is több idejük lesz ma -
gukkal és a családjukkal foglalkozni, ezáltal a születések száma nőni fog.

A jövőre nézve célul tűzték ki egy összefüggő társadalmi tevékenységi rend -
szert kiépítését, amely teljes egészében helyettesíteni képes a családi és ház -
tar tási munkafeladatokat. 

2. Család és családvédelem 1970–1990

A bevezetett intézkedések ellenére a hetvenes évek elejére is megmaradtak a
problémák, a családok továbbra is szétbomlóban voltak, illetve mindinkább
úgy tűnt, hogy ideális család nem létezik és a család egyre kevésbé képes el -
látni azt a funkciót, amit elvárnának tőle.

Az iparosodás, az urbanizáció, a tudományos-technikai forradalom, a tradicio -
nális társadalmi kötelékek átalakulását, a racionális életszemlélet kialaku -
lását, és a vallási hatások háttérbe szorulását eredményezte. Egyúttal a mű -
veltség, az iskolázottság szintjének emelkedése, a tulajdonviszonyok megvál -
to zása, a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a szocialista életfelfogás, és a
tudatos társadalomformáló törekvések – szerintük – az általános életszín -
vonal emelkedését hozták magukkal25

21 Ankét a család helyzetéről. In: Társadalmi Szemle, XIX: évfolyam 1. szám, 1964. január. Burger
Kálmánné 60. o.

22 Katonáné i. m. 62. o.
23 Kulcsár i. m. 67. o.
24 Ortutay i. m. 82. o.
25 Kulcsár Kálmán: A család helye és funkciója a modern társadalomban. In: szerk.: Lőcsei Pál:

Család és házasság a mai magyar társadalomban, KJK 1971 Budapest 15. o.
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Azonban a fent említett társadalmi változások miatt a családi kapcsolatok
egyre labilisabbá váltak. Mivel a nő dolgozik, javul a gazdasági helyzete, nem
függ már a férjétől. Társadalmi kapcsolatai a munka révén kiszélesednek,
nagyobb lesz a mozgástere, a szabadsága és több lehetősége adódik új part -
nerkapcsolat kialakítására is. A hetvenes évek elején az elvált asszony már
nem váltott ki rosszallást vagy elítélést, mint korábban. A válás megköny -
nyítése, a nők iskolázottságának növekedése és javuló gazdasági helyzete
mind formálta a fiatalok házassághoz és családhoz való hozzáállást.

Kialakult egyfajta racionális életfelfogást, ami gyengítette a régi – főleg a val -
lásra alapozó – erkölcsi normák kötőerejét.26 A fogamzásgátlás elterjedése és
az általános kultúrszínvonal emelkedése, „szabad utat engedett az érzelmek -
nek és annak változásának, amely társadalmi mobilitást és átrétegződést
ered ményezett”.27

Ekkorra már egy kicsit más meglátás is felmerült. Medgyes szerint lehetővé
kellene tenni az anyák számára, hogy nevelhessék gyermekeiket.” Szabadít -
suk fel őket – a termelésben igen sokszor csak kényszerűségből végzett – mun -
ka alól és helyette megfelelő családipótlék-rendszerrel biztosítsuk számukra a
megélhetést, mert a család anyagi helyzetének stabilizálása a család stabili -
zálásához vezet.28 Úgy gondolta, a társadalomnak egyenesen be kell avat -
kozni, hogy a családok felbomlását meg tudják akadályozni.29 Jogot kellene
biztosítani bizonyos feddhetetlen szakértőkből álló fórumoknak, hogy indokolt
esetben beavatkozzanak a már létrejött családok életébe is.30

Összefoglalva – a korabeli elgondolások szerint – a korszak problémái a még
élő tudati maradványokra, miszerint a család és a háztartás a nő gondja,
vezethetők vissza. Ezeket az elavult nézeteket fel kellett tehát számolni. To -
vábbá, igen nehéz összeegyeztetni a munkát a gyereknevelést, és a háztar -
tásvezetést, ami sok feszültséget szül a családokon belül. Ezt a családokért
való közös társadalmi felelősségvállalás kiszélesítésével és a családipótlék-
rendszer megreformálásával kívánták megszüntetni.31

Ezt követően konkrét állami intézkedések sora született a hatékony családvé -
delem érdekében.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya is leszögezte, hogy „A Magyar Népköz -
társaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és szocialista nevelésére,
védelmezi az ifjúság érdekeit.”

26 Kulcsár i. m.21. o.
27 Kulcsár i. m. 30–32. o.
28 Medgyes László: A család jelenéről. In: Pedagógiai Szemle XX. évfolyam 5. szám, 1970. 407. o.
29 Többek között megelőzéssel, pl. házasság előtti kötelező orvosi és pszichiátriai vizsgálat elvégzé -

sével. A társadalom feladatának tartotta, hogy megakadályozza, hogy a fiatalok felelőtlenül
beleugorjanak a házasságba.

30 Medgyes i. m. 407. o.
31 Pap i. m. 19. o.
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Az új törvények ennek szellemében születtek. Mindenekelőtt kihirdették az
1971. évi IV. törvényt az ifjúságról,32 majd ezt követően 1974-ben átfogó refor -
mokat hajtottak végre a családjog, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a
munkajog, és a lakásügy területén.

Az intézkedések célja többek között a népesség elöregedése veszélyének elhá -
rítása volt.

Várakozásaik szerint a reformok hatására a társadalmi munkamegosztás fej -
lődik, az iparban az egyre fokozódó automatizáció miatt a termelékenyég
növekszik, ezáltal a munkaidő csökken. Terveik között szerepelt továbbra is a
háztartási munka tényleges beillesztése a társadalmi munkamegosztásba

Az MSZMP X. Kongresszusi határozatát követően született meg az MSZMP
PB 1973. februári határozata, melyben leszögezték, hogy az egészséges és har -
monikus családnak fontos szerepe van a szocialista társadalom jelene és jövője
szempontjából.33

Célként tűzték ki a dolgozó anyák jogvédelmének megteremtését, a gyerme -
kes családok fokozott anyagi támogatását, a nők és a kisgyermekek egészsé -
gének hatékonyabb védelmét, az egészségügyi családtervezési ismeretek szer -
vezett oktatását illetve a gyermeknevelés szociális feltételeinek megterem -
tését. Mindezektől a népesedési helyzet javulását várták.34

A szocialista társadalomnak legfőbb törekvése volt, hogy „szilárdítsa és fej -
lessze a szocializmus viszonyai között alakuló családot, növelje tekintélyét és
jelentőségét”. Úgy tartották, hogy „a házasság és a család nem lehet csak a
családtagok és a házastársak magánügye, hiszen tartalmánál és jelentőségé -
nél fogva, közügynek számít.”35

Az 1974-es családjogi reform egyik fő célja lett tehát, hogy fokozza a házasulók
és a házastársak felelősségét egymás iránt és gyermekeik irányában, ezáltal
fokozza felelősségüket a társadalommal szemben. További céljaik között sze -
repelt a családi kapcsolatok erősítése, jó családi környezet kialakítása, a nő
vé delme a családon belül, a gyermek érdekeinek fokozott védelme.36

32 Rögzítették, hogy a tanulók szocialista nevelése az állam feladata: minden iskolatípus esetén a
megfelelő színvonal biztosítása, mindenki számára azonos módon. Az oktatás költségeit az
állam fedezi, hogy mindenki egyelő feltételekkel lehessen egyenlő. Ennek érdekében pozitív
diszkriminációt is alkalmaztak. Az állam segítette a fizikai dolgozók gyermekeinek tovább -
tanulását, és fokozott figyelmet fordított a hátrányos helyzetben lévő fiatalok zavartalan ta -
nulását akadályozó körülmények felszámolására. 

33 Pap i. m. 10. o.
34 A Minisztertanács 1973. évi határozata – az MSZMP XI. kongresszusi határozata nyomán –  fel -

vázolta a népesedéspolitikai feladatokat, miszerint „ A család a szocialista társadalomban az
emberi együttélés alapvető közössége. A társadalmi és az állami szervek feladata, hogy a családi
együttélés mindinkább a szocialista életmódnak megfelelő tartalommal telítődjék.” (Pap i. m.
10. o.)

35 Pap i. m. 21. o.
36 Bacsó Jenő: Házasság–család–gyermek, Kossuth Kiadó, 1977. Budapest, (155 p.) 5. o.
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1975-ben egészen új szociális ellátásokat vezettek be a családok támogatá -
sára, úgy mint közgyógyellátás, gyermekápolási táppénz,  szoptatási táppénz,
terhességi gyermekágyi segély, anyasági segély, gyermekgondozási segély és
családi pótlék.37 Fokozott állami támogatással olcsó gyermekruházatot, gyer -
meküdültetést, és háztartási szolgáltatásokat is biztosítottak a családok szá -
mára.

Az ingyenes oktatás, egészségügyi ellátás, és szociálpolitika mellett egy haté -
kony családgondozó rendszer kiépítését tűzték ki célul, melynek feladata, az
egyes személyekre irányuló figyelem és egyéni törődés biztosítása.38

Az állam feladatává tették továbbá a következők biztosítását: iskola, szociális
családvédelem, gyermekegészségügy, veszélyeztetett gyermekek védelme, mi -
vel úgy tartották, hogy a szocialista társadalomban minden egyes ember sza -
bad fejlődése az összesség fejlődésének feltétele,39 így a szocialista államban
minden gyermek, megkülönböztetés nélkül a közösség gondoskodásában ré -
szesül. Célként tűzték ki a valódi társadalmi egyenlőség megteremtését, az
osz tálykülönbségek maradványainak eltávolítását, és a hátrányok kiegyen -
lítését.

Ennek nyomán 1984-ben megindult a pártfogó, megelőző és utógondozó fel -
adatok ellátására a családgondozás kiépítése. Speciális igényekre is felfigyel -
tek: cigány családok, alkoholisták, öngyilkosságot megkísérlők, de főleg a hát -
rányos helyzetű és kevésbé iskolázott családokra koncentráltak.40

Társadalmi feladatnak tekintették, hogy biztosítsák a halmozottan hátrányos
helyzetűek számára, hogy örökségüket elhagyva kikerülhessenek rossz hely -
zetükből.41 A társadalmi beilleszkedési zavarok leküzdésére különböző prog -
ra mokat valósítottak meg, de az erőszakos asszimiláció – különösen a cigány
családok esetében – nem hozta meg a várt eredményt, sőt további lemor -
zsolódást eredményezett.

Úgy gondolták, hogy minél több terhet vállal magára a szocialista állam azok
közül, amiket korábban a családok viseltek, a család annál jobban tud a valódi
feladatára koncentrálni, hogy meleg érzelmi közösség és állandó támasz le -
gyen az egyén számára.

A hetvenes évek végére világossá vált, hogy az épülő szocializmusban is va -
gyoni egyenlőtlenséget okoz, ha valakinek több gyereke van. Marx szerint
ugyan ez a kommunizmus alsó fokán sajnos elkerülhetetlen visszásság, azon -
ban igyekeztek az ezzel járó hátrányokat kiküszöbölni.42

37 Gayer Gyuláné: Családgondozás Magyarországon. In: Családvédelem és jogalkalmazás tanul -
mány kötet 9. Igazságügyi Minisztérium.1984. Budapest, 261. o.

38 Gayerné i. m.266. o.
39 Katonáné i. m. 72. o.
40 Gayerné i. m. 261. o.
41 Gayerné i. m. 266. o.
42 Katonáné i. m. 83. o.
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A VI. ötéves tervidőszakban a következő intézkedéseket irányozták elő: a gyer -
mekneveléshez való társadalmi hozzájárulás mértékét emelni, a gyermekvál -
lalási kedvet fokozni, a gyermek centrikus gondolkodást erősíteni kell. Cél -
ként tűzték ki, hogy a családok számára preferált legyen a 3 gyerek vállalása.
Ebben az időszakban annyira fontosnak ítélték a gyermekvállalási hajlandó -
ság fokozását, hogy nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy a gyermek
házasságból vagy élettársi kapcsolatból születik. 

1979-ben újabb családvédelmi intézkedéseket hoztak, felemelték a családi pót-
lék és a gyermekgondozási segély összegét, úgy hogy azt is figyelembe vették,
hogy a nagyobb gyerek többe kerül. Továbbá a gyermekárucikkek ártámoga -
tását is növelték. Meghatározták, hogy az összeg olyan legyen, amelyből a
minimális létszükségleteket ki lehet elégíteni.

A hetvenes évek végén született intézkedések célja tehát a gyermekneve léshez
való társadalmi hozzájárulás mértékének emelése, a gyermekvállalási kedv
fokozása, és a gyermek centrikus gondolkodás erősítése volt. Az 1979-ben
bevezetett intézkedések végre meghozták a várt eredményt. A hetvenes évek
végén és a nyolcvanas évek elején valóban korábban nem tapasztalt mérték -
ben nőtt meg a gyermekvállalási hajlandóság, azonban az állam olyannyira
túlköltekezett, hogy hamar kiderült a rendszer hosszú távon nem lesz fenn -
tartható. 

3. Család és családvédelem 1990–2010

A rendszerváltoztatást követően elmondhatjuk, hogy a család és a házasság
még mindig válságban van, a válások száma növekszik, az új jelenségek – a
tömeges munkanélküliség, a társadalmi elbizonytalanodás és a megélhetési
nehézségek – tovább gyengítették a házasságok stabilitását. A kilencvenes
évek végére mind több a válás és egyre többen, egyre rövidebb ideig tartó há -
zasság után válnak el.43

A jogtudományban kétféle álláspont alakult ki a házassággal és a családdal
kapcsolatosan. A konzervatívabb felfogás képviselői szerint a házasság és a
család fogalmilag és lényegileg is összetartoznak, hiszen az Alkotmány is
egymásra tekintettel védi őket. Álláspontjuk szerint ez tekinthető általános
felfogásnak, miszerint a házasság a család alapja.44

A liberálisabb gondolkodók szerint a család meghatározása nagyon kitágult,
nem tekintik jogi fogalomnak, így nem törekszenek annak meghatározására
sem. Azáltal, hogy sem az Alkotmány, sem a Családjogi törvény nem adta meg

43 Szondi Ildikó: A házasságkötések és válások számának alakulását követő változások a mai
Magyarországon. In: Ius et Legitimatio – Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tisz -
teletére, 2008, Szeged, (22 p.) 279. o.

44 Schanda Balázs: A házasság intézményének védelme a magyar alkotmányjogban. In: Iustum,
aequum, salutare PPKE JÁK Jogtudományi folyóirat IV. 2008/3. Szent István Társulat, Bu -
dapest, 2008. 69. o.
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a család jogi értelemben vett definícióját, a jogalkotás elment a családi jog
közjogiatlanítása és privát szférába sorolása irányába.

Az 1990-től 2010-ig terjedő időszakban jelentős társadalmi változások mentek
végbe, így a házasság szerepének megítélésével kapcsolatosan is.

Elsősorban jelentősen kitolódott az ifjúsági korszak, a fiatalok jelentős hánya -
da évekkel később költözik el a szülői házból és áll munkába, mint 20–30 évvel
ezelőtt, hiszen ma már nem jellemző, hogy valaki a nyolc általános elvégzését
követően ne tanulna tovább, és egyre növekszik a tanulmányaikat főiskolán
vagy egyetemen folytatók száma is. Emiatt lényegesen későbbre tolódott a
családalapítás legkorábbi időpontja is. 

A kitolódó ifjúsági korszak új szerepformákat hozott létre: a szinglit és a min -
glit. A szinglik nem azonosak azokkal, akik valamilyen oknál fogva még nem
találtak párt és ezért magányosak. Ők nem kényszerűségből, hanem önszán -
tukból választják ezt – a külföldön már régóta elterjedt – életformát. Álta -
lában jó anyagi körülmények között élnek, munkájukban nagyon sikeresek és
ezekről az előnyökről nem kívánnak lemondani egy párkapcsolat kialakítása
vagy a gyermekvállalás érdekében. A minglik azok a fiatalok, akik valójában
partnerkapcsolatban élnek, azonban függetlenségük fenntartása érdekében
külön háztartást vezetnek és ebből kifolyólag gyermeket sem vállalnak.

Az elmúlt időszakban a házasságkötések száma ugyan radikálisan csökkent,
de nem a párkapcsolatok hiánya miatt, hanem mert egyre többen az éllettársi
együttélést választják a házasság helyett. Dinamikusan nőtt a házasságon
kívül születettek aránya és egyre gyakoribb az akaratlagos gyermektelenség
is, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző.

Elmondható, hogy az ezredfordulóra a fiatalok házasodási kedve rendkívül
alacsony szintre csökkent, a statisztikák szerint 2008-ban a 15–29 éveseknek
csak 13%-a házas.45

A házassággal kapcsolatos pozitív attitűdök is egyre csökkennek. Egyre több
fiatal tekinti ezt az intézményt csak egy papírnak, amire semmi szükség sin -
csen a boldogsághoz. Előtérbe kerültek és felnagyítódtak a házasság negatívu -
mai. A fiatalok számára a házassággal való elköteleződés – úgy tűnik – több
hátrányt, mint előnyt hordoz. A fiatalok tehát nagyon szkeptikusan és kritiku -
san állnak a házassághoz.

Az erőteljesen konzervatív felfogású Frivaldszky szerint a jelenleg tapasztal -
ható házasságellenességnek gyökerei a kommunista ideológiákban keresen -
dők, jelenleg pedig a baloldali ideológiák tartják fenn, ez ellen küzdeni kell.46

„Csak a házasságon nyugvó család járul hozzá a legteljesebben az ember sze -
mélyi kiteljesedéséhez. A jog pedig konstitutív módon járul hozzá a házasság
létéhez és ezen szerepéhez.”47

45 Szondi i. m. 283. o.
46 Frivaldszky i. m. 12. o.
47 Frivaldszky i. m. 23. o.
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Továbbá erőteljesen fellépett az élettársi kapcsolatok  legalizálása és elisme -
rése ellen. „Ha a jogalkotó egyenlő védelemben részesít természetük szerint
nem egyenlő relációkat, akkor ezzel a természete szerint kiemelkedő védelmet
érdemlő intézményt, a házasságot veszélyezteti. A különböző dolgok egyenlő -
ként kezelése ugyanis nem csupán igazságtalan, hanem jogtalan is, ha tetszik,
természetjog és alkotmányjog ellenes, mivel nem védi immáron azt ami vé -
dendő48.”

Az elmúlt 10 évben a válság felgyorsult: az országos adatok arra utalnak, hogy
átalakultak a családhoz, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi vála -
szok, felbomlottak a hagyományos családformák, egyre divatosabbá és társa -
dal milag elfogadottá váltak az élettársi kapcsolatok.49 A gyermekvállalási haj -
landóság az iskolai végzettség fokával fordítottan arányosan változik.50

Ma már másfél válás jut egy házasságkötésre. Sokan ezen statisztika hallatán
elrettennek és úgy gondolják a probléma elkerülhető, ha nem kötnek házas -
ságot, hanem inkább csak élettársi kapcsolatban élnek. 

Véleményem szerint egyértelműen nem ez a megoldás. 

Sajnos a mai fogyasztói társadalom negatív következménye ez, miszerint a
párok úgy érzik, hogy ha valami már nem működik megfelelően, akkor azt ki
kell dobni, ki kell cserélni, a javítással manapság már senki sem bajlódik, eb -
ben az eldobható termékekre épülő világban alig teszünk valamit annak ér -
dekében, hogy a párkapcsolat tartós legyen.

4. Az új családfogalom és a családok védelme
a 2010-es kormányváltást követően

Az új kormány megfogalmazása szerint 2010-ben még mindig a következő
problémákkal kell szembenézni: csökkenő gyerekszám, instabil családok, nö -
vekvő válás, csökkenő házasságkötés, öregedő társadalom, gyermek nélküli
háztartások szaporodása, házasság nélküli laza együttélési formák terjedése.

A kormány úgy látta, mindezen problémákra megoldást hozhat, ha sikerül az
erkölcsöket és a házasság szentségébe vetett hitet visszaállítani. Még tovább
ment a kormánypárti képviselő: „a családok válsága az erkölcsi tartás válsá -
gával kéz a kézben jár. Az értéksemleges liberalizmus tette tönkre a családi
életet, ezért az értékek rendjére van szükség, hogy a nemzeti együttműködés
kormánya folytatni tudja Európa-formáló nemzetépítő családpolitikáját.” Ál -
láspontja szerint kifejezetten káros jelenségnek tekinthetők  a házasság előtti
szex, az élettársi kapcsolatok és a homoszexualitás elterjedése.51

48 Frivaldszky i. m. 18.o
49 Bauer Béla: Magyarországi fiatalok viszonya a családhoz és a gyermekvállaláshoz. In: Családi

jog folyóirat, VIII. évfolyam, 3. szám. 2010. szeptember (1–15. o.) 7. o.
50 Minél magasabb az iskolai végzettség, a gyermekvállalási hajlandóság annál kisebb.
51 Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve 2011. évi őszi ülésszak december 5–6–7–8–9-ei ülésének

ötödik ülésnapja. 151. szám. Rónaszékiné Keresztes Mónika felszólalása, 27 406. o.
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Az értékválság felszámolás  igényének talaján született meg az Alaptörvény
is, amely L.) cikkben rögzíti: „Magyarország védi a házasság intézményét,
mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget,
valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. Magyarország
támogatja a gyermekvállalást. A családok védelmét sarkalatos törvény szabá -
lyozza.” Az Alkotmány 15 §-a ehhez képest jóval szűkszavúbban fogalmazott:
„a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.” Vélemé -
nyem szerint a házasság és a család intézményének kiemelkedő jelentősége
sem indokolja azt, hogy alaptörvényi szinten deklarálják e két intézmény mi -
benlétét, mert az emberek túl nagy körét rekesztik ki a meghatározásból.52

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény preambuluma az Alap -
törvény által meghatározott irányt viszi tovább, miszerint „a család az emberi
történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló
közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik”. Álláspontom szerint éppen ezért
nem szükséges a család fogalmának jogi meghatározása.

A törvény 7. § (1) bekezdése szakít az eddigi felfogással és pontos definícióját
adja annak, hogy mit tekinthetünk családnak: „E törvény alkalmazásában a
család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító
olyan kapcsolatrendszer, melynek alapja egy férfi és egy nő házassága, vagy
egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság.”

Egyetértek azzal, hogy a házasság alkotmányos érték, a katolikus egyház szá -
mára szentség, tehát több szempontból is kiemelt védelmet érdemel.

Természetesen a családok fokozott védelmére is szükség van, azonban nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az elmúlt fél évszázadban egészen új együtt -
élési formák alakultak ki. Széles körben elterjedtek a házasságkötés nélküli
együttélések. Az úgynevezett élettársi kapcsolatok korábban leginkább az öz -
vegyek körében volt jellemző, akik új partnerükkel az özvegyi jogosultságok és
az özvegyi nyugdíj elvesztésétől való félelem miatt nem kötöttek házasságot.
Később népszerűvé vált az elváltak körében is, akik ily módon kívánták meg -
kímélni magukat egy újabb válás okozta lelki megrázkódtatástól. Manapság
azonban az élettársi kapcsolat a fiatalok körében a legelterjedtebb, akik kife -
jezetten házasságkötés helyett választják az együttélés ezen formáját és elta -
gadhatatlan tény, hogy ma már a gyermekek 40%-a házasságon kívüli kapcso -
latból származik.

Létrejöttek továbbá a mozaikcsaládok és az egyszülős családok a te gyereked –
én gyerekem – mi gyerekünk típusú együttélések, az úgynevezett mozaikcsa -
ládok. Továbbá nagyon gyakoriak az egyszülős családok is, ahol a válást kö -
vetően – többnyire az anya – egyedül neveli gyermekeit és az apa gondosko -
dása mindössze a gyermektartásdíj átutalásában és a kéthetenkénti kapcso -
lat tar tásban merül ki.
52 Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás címet viselő preambuluma továbbá  deklarálja: „ Valljuk, hogy

együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a
hűség, a hit és a szeretet. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatott -
ságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki ere -
jükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”
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Úgy gondolom, hogy ezeket a formákat is családnak kell tekintenünk –
amennyiben ők annak tartják magukat. Ezekhez az új családformákhoz a jogi
szabályozásnak és az Alaptörvénynek kellene alkalmazkodnia, nem pedig for -
dítva.53

A családvédelmi törvény megalkotása során a képviselők több alkalommal
hangsúlyozták, hogy  a nemzet fennmaradásának letéteményese a család, a
család létrejöttének pedig biztos alapja a házasság. Azért nem tesznek emlí -
tést az új törvényben az élettársi kapcsolatokról, mert  a jogalkotók véleménye
szerint az nem elég stabil ahhoz, hogy biztos alapját képezze a családala -
pításnak.54

Álláspontjuk szerint a törvény nem erőszakos, hiszen akik maguk döntenek
úgy, hogy nem akarnak házasságban, családban élni, azokat akaratuk ellené -
re nem minősíti családnak a törvény. A gyermek számára az érzelmi bizton -
ságot a szülők kiegyensúlyozott kapcsolata biztosítja. Ez valóban így van, de
nem gondolom, hogy egyedül a házasság jelenthet kiegyensúlyozott kapcso -
latot.

„Tény, hogy a gyermekek jelentős része házasságon kívül születik, és vannak
fiatalok, akik laza kapcsolatban élnek, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt a
folyamatot nekünk jogalkotói szinten támogatnunk kellene. Éppen ellenke -
zőleg! Nekünk a házasság intézményét kell erősítenünk és népszerűsítenünk,
mert ebben az életközösségben rejlik a biztonság, ami a gyermekvállalásnak
kedvez és a születendő gyermekek jövőjét segíti.”55

Azzal mindenképpen egyetértek, szükség lenne arra, hogy a családok ne bo -
moljanak fel ilyen gyakran, hogy a párok vegyék egy kicsit komolyabban
egymást, a kapcsolatukat és érezzenek nagyobb felelősséget a családjuk és a
gyermekeik iránt, de nem hiszem, hogy ezen egy jogszabály fog változtatni. Az
ideológia egyébként tökéletes, valóban az emberek alapvető hozzáállását kel -
lene megváltoztatni, de azt ilyen módon nem lehetséges. Törvényekkel nem
lehet megváltoztatni az emberek házassághoz való hozzáállását.

A jogalkotók várakozása szerint a stabil, biztonságos és kiszámítható család -
politika a gyermekvállalási kedv erősítését szolgálja, ezáltal a demográfiai és
értékválság megszűnik, a családok élete békésebb és harmonikusabb lesz.
Erősödik a családbarát szemlélet a társadalomban és a gazdasági életben,
melynek következtében kialakul egy új társadalmi tudat és közgondolkodás,
miszerint családban élni jó, a gyermekvállalás nem csak áldozatot, hanem
örömöt is jelent.

53 A családvédelmi törvényhez fűzött indokolás rögzíti: A Javaslat nem értéksemleges módon
kívánja meghatározni a család intézményével kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket, hanem
egyértelműen állást foglal a család, a házasság és a gyermekvállalás, mint követendő és vé -
dendő társadalmi, nemzeti érték fontossága mellett.

54 Egyes politikusok szerint evidencia, hogy házasság csak férfi és nő között jöhet létre, és csak
házasság lehet a család alapja. (Harragh Péter)

55 Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve 2011. évi őszi ülésszak december 5–6–7–8–9-ei ülésének
ötödik ülésnapja. 151. szám. Ékes Ilona felszólalása, 27 403. o.
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Annak érdekében, hogy a normákat mindenki – törvényi szankciók nélkül is-
belső indíttatásból betartsa, a jövőben új tantárgyak oktatását vezetik majd be
az általános iskolákban, ami már egészen kicsi korban a gyermekek tudatába
vési a magyarság legfontosabb értékeit. Így lesz pl. honismeret, helytörténet,
háztartástan, családi élet, felelős párkapcsolat óra az iskolában, ahol megta -
nulják a gyerekek, hogy családban élni jó, illetve, hogy hogyan kell felelős
módon párt választani. Ennek érdekében szükség lenne arra, hogy az iskolák
közvetíteni tudják a diákok számára azokat az értékeket, amiket otthon nem
tapasztalhatnak meg. Az egész társadalomnak egy életformaváltásra van
szüksége, a mostani fiatalokat a felelős párkapcsolatra kell nevelni.56

Álláspontom szerint a jog ugyan a társadalmi együttélést szabályozza, célja az
emberek magatartásának befolyásolása. Ahhoz, hogy az ember családot ala -
pít son elsősorban anyagi és érzelmi biztonságérzetre van szüksége. Ennek
meg teremtése érdekében stabil munkahelyre, anyagi megbecsülésre, kiszá -
mít ható életpályára, gyermekjóléti, szociális, öregségi ellátások biztosítására
lenne szükség.

56 A családvédelmi törvény 3. §-a így rendelkezik ezzel kapcsolatban: „az emberi élet értékéről, az
egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról
és a családi életről szóló ismeretanyag, az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott
oktatás tárgya.
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Új útra kell-e térnie 
a környezethez való jognak?

ÁGOSTON ESZTER ILDIKÓ
PhD hallgató

SZTE-ÁJK Doktori Iskola, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék

1. Bevezető megjegyzések

A tanulmány témaválasztásánál a feltett hipotézis az, hogy az egészséges
környezethez való jog vonatkozásában az új Alaptörvény1 védelmi szintje ala -
csonyabb, mint az Alkotmányé.2
Ennek vizsgálatánál a kiindulópont az Alkotmány környezetvédelemre vo -
natkozó rendelkezései tartalmát meghatározó 28/1994. (V.20.) AB határozat,
melyben az elért védelmi szinttől való visszalépés tilalma fogalmazódott meg.
Az Alkotmánybíróság a fenti számú határozatában az Alkotmány 18. §-ában
megállapított egészséges környezethez való joggal összefüggésben fektette le
azt az elvet, hogy a környezetvédelem jogszabályokkal már elért szintjét az
állam nem csökkentheti szabadon, kivéve, ha az más alapjog vagy alkotmá -
nyos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlenül szükséges, azonban figyelembe
kell venni az arányosság követelményét. Az Alkotmánybíróság ezen rendelke -
zéséből helyesen nyert megállapítás, hogy az egészséges környezethez való jog
alapjog, a jogkorlátozást csak más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesü -
lésének szükségessége igazolhatja. Az Alkotmányunk egészséges környezet -
hez való jog rendelkezése, mely az 1989-es alkotmánymódosítással került
felvételre az Alkotmány szövegébe, túlmutatott az akkori európai átlagnál. Az
erre épülő joggyakorlat, főként az Alkotmánybíróság által lefektetett elvi
tételek meghatározták a szöveg tartalmát, a helyes értelmezését. Azonban az
eltelt húsz év új kihívásai indokolttá tették az Alkotmány mára már elavult
szerkezetének és rendelkezéseinek újraalkotását. 2010 őszétől meg is indult
hazánkban az alkotmányozási folyamat, mely vonatkozásában jogtudósok ta -
nácskozásainak sora kezdődött meg. Az új alkotmány kidolgozásához számos
jogalkotási javaslat született, melyek kiértékelték az akkor hatályos Alkot -
mányunk teljesítményét, megjelölve annak hibáit és javaslatot téve a kor -
szerűsítés, továbbfejlesztés és kijavítás szükségességére, valamint módjára.
Az alkotmányozás során a környezet védelmével kapcsolatos normaszöveg
megalkotásakor kiindulópont kellett, hogy legyen a környezethez való jog
alkotmányos tétele és az Alkotmánybíróság értelmezése során lefektetett
jogértelmezési követelmény.
A tanulmány célja bemutatni, hogy az egészséges környezethez való jog vo -
natkozásában várt szabályozás mennyiben jelent meg az új Alaptörvény ren -
delkezéseiben. Bemutatásra kerül a korábbi, a rendszerváltozást követően
módosított Alkotmányunk környezetre vonatkozó rendelkezései, valamint az

1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), melyet a továbbiakban Alaptörvényként
használok.

2 Az 1949. évi XX. törvény, melyet a továbbiakban Alkotmányként használok.
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új Alaptörvényünk tervezett és elfogadott rendelkezései is, vizsgálva azt, hogy
valóban megfelelő hangsúlyt kapott-e az egészséges környezethez való jog,
valamint érvényesül-e az Alkotmánybíróság által 1994-ben megfogalmazott:
az elért védelmi szinttől való visszalépés tilalma.

2. Alkotmány vs Alaptörvény

Az alkotmány hétköznapi értelmezésben különleges törvényt jelent. A többi
törvénytől eltérő, azok felett álló törvényt. Politikai megközelítésben a társa -
dalom és a közhatalom viszonyát fejezi ki, mely viszonyban meghatározza az
állampolgárok alapvető jogait, valamint a hatalom korlátait, szervezetét. Jogi
megközelítésben az alkotmány norma. Olyan norma, amely még magát a tör -
vényalkotót is köti, ezáltal a legmagasabb szintű jogi norma. Jogrendszerbeli
helyét tekintve alaptörvény, azaz a törvények törvényeként is definiálhatjuk.3
A legújabb kori magyar alkotmánytörténet is hosszú évtizedeket ölel fel, mely -
nek bemutatását jelen tanulmány nem kívánja meg. Ennek a hosszú folya -
matnak a legutóbbi, így legújabb fejezete a 2012. január elsejével hatályba
lépett új alkotmányunk. Száma nincs, elnevezése megváltozott, szerkezete a
korábbi alkotmánytól teljesen eltérő. Politikai, társadalmi megítélése meg -
osztott. Elfogadásának elsősorban politikai okai voltak (melyek részletes elem -
zésével ehelyütt nem foglalkozom), jogi indíttatásról pedig csak másodsorban
beszélhetünk. A felmerült jogi indok, hogy a korábbi Alkotmányunk hatályos
szövegét sokszor már nehezen lehetett megállapítani, az egyes rendelkezések
részletes magyarázatot kívántak, valamint, hogy maga az alkotmány egyfajta
ideiglenességi klauzulával rendelkezett, amely szerint az országgyűlés annak
szövegét „hazánk új Alkotmányának elfogadásáig” állapítja meg.4

2012 januárjától tehát hazánknak új alkotmánya van, melyet Magyarország
Alaptörvényének nevezünk. Az Alaptörvény megalkotása nagy jelentőségű
feladat volt. A kialakult normaszöveg azonban az egészséges környezethez
való jog vonatkozásában hiányérzetet teremt. Annak ellenére, hogy az Alkot -
mányunk környezeti rendelkezései szűkszavúak voltak, így azokhoz az évti -
zedek alatt számtalan alkotmánybírósági értelmezés született, a kialakult ér -
tékes alkotmánybírósági szemléletmód nem érvényesült teljesen az új, mo -
dern Alaptörvényben.

3 Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris, Budapest, 2002. 19–21. o.
4 Trócsányi László: Magyarország alaptörvényének létrejötte és az alaptörvény vitatott rendelke -
zései. In: Kommentár 2011/4. 63. o.
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2.1. Környezetvédelem megjelenése az 1949. évi XX. törvényben
és az Alkotmánybíróság határozataiban

A környezetvédelem az állampolgárokat megillető jog formájában először az
1972-es módosítás során – mely a stockholmi konferencia eredményeként ér -
tékelhető – került bele a magyar alkotmány szövegébe.5 Ezt a normaszöveget
a deklaratív jelleg határozta meg. A legutóbb hatályban lévő alkotmányunk
rendelkezései pedig az 1989-es alkotmánymódosítás eredményei voltak. Eb -
ben két összefüggésben jelent meg a környezetvédelem; a társadalmi-gazda -
sági alapokról szóló fejezetben a 18. § alatt és az alapvető jogokat és kötele -
zettségeket tartalmazó fejezetben a 70/D. § alatt.

„18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egész -
séges környezethez.”

„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető leg -
magasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság
a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszer -
vezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a termé -
szetes környezet védelmével valósítja meg.”

E két szakasz elemzéséről, értékeléséről, valamint a hozzá kapcsolódó alkot -
mánybírósági gyakorlat bemutatásáról számtalan szakirodalom áll rendelke -
zé sünkre. Éppen ezért én most a rövid áttekintést választom, összefoglalóan
csak annyit, amennyi elégséges lehet az új szabályozás értékeléséhez.
Az Alkotmányban való kettős említés ténye a környezetvédelem jelentőségé -
nek kihangsúlyozásaként értékelhető. A két szakasz között azonban – azok
alkotmánybeli elhelyezkedésén kívül – jelentős különbség fedezhető fel. Míg
az elsőt a fenntartható fejlődés megközelítéseként lehet értékelni azzal, hogy a
környezet „egészségét” emeli ki, addig a második rendelkezés jellege antro -
pocentrikus, azaz emberközpontú, az ember egészségéhez viszonyít. Az Alkot -
mány környezetre vonatkozó részeinek pontos tartalmát nehezen lehetett
meghatározni, ezért már a normaszöveg megalkotásakor felmerült az igény
annak megfelelő értelmezésére. Erre a feladatra az Országgyűlés és a kör -
nyezetvédelmi bizottság elnöke az Alkotmánybíróságot kérte fel, azonban a
Testület válaszában nem kívánta értelmezni általánosságban az Alkotmányt.
Álláspontjában kifejtette, hogy értelmezést csak egy konkrét alkotmányjogi
probléma esetén helyénvaló adnia, mivel az általános értelmezés azzal a ve -
széllyel járhat, hogy az Alkotmánybíróság magára vállalja a törvényhozó, sőt a
végrehajtó hatalom felelősségét is.6 Az ezt követő joggyakorlat során az Al -
5 Bándi Gyula: Környezetjog, Osiris, Budapest, 2004. 60. o.: A környezethez való jog nemzetközi
szinten először 1972-ben jelent meg az ENSZ Stockholmban rendezett világkonferenciáján, ahol
a környezetvédelmi szabályozás egyik alapelveként fektették le azt. A konferencián született
dokumentum 1. számú alapelve így fogalmazott: „Az embernek alapvető joga van a szabad -
sághoz, az egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez egy olyan minőségű környezetben,
amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget, ugyanakkor pedig ünnepélyes köte -
lezettsége, hogy e környezetet a jelen és jövő nemzedékek számára megóvja és javítsa”. Ezen ér -
tel mezés alapján a környezethez való jog egyrészt kollektív jog, másrészt pedig az egyének joga.
Az úgynevezett „harmadik generációs emberi jogok” közé tartozik.

6 Bándi Gyula: A környezethez való jog aktualitása, In: Rendészeti Szemle, 2009/1. sz. 23–24. o.,
996/G/1990 AB határozat.
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kotmánybíróság konkrét ügyekben, elsősorban utólagos normakontroll gyakor-
lása során, illetve hatásköri összeütközés feloldása esetén, valamint a mulasz -
tásban megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítása során dolgozta ki az
egészséges környezethez való jog tartalmát, értelmezését és határait. A fo -
lyamatosan születő határozatok komoly tartalommal töltötték meg az Alkot -
mány egészséges környezethez való jog vonatkozó rendelkezéseit.7 Az Alkot -
mánybíróság alapvető és elsődleges jogértelmezése szerint a környezethez
való jogot alapjogként értékelte,8 így azt a legerősebb védelemben részesülő
alapjogok közé helyezte.9 Továbbá elvi tételeiben meghatározta a környezet -
védelmi kötelezettség alapjait, mértéket: a legfontosabbakat kiemelve megfo -
galmazta a megelőzés elvét, az elővigyázatosság elvét, a természeti erőfor rá -
sokkal való ésszerű gazdálkodás elvét, a fenntartható fejlődés elvét és a visz -
szalépés tilalmát.10 Ez utóbbi – az elért védelmi szinttől való visszalépés tilalma,
azaz a non derogation principle – az egyik legfontosabb alkalmazandó elvvé
vált. Lényeges, hogy a tilalom a védelmi szint megváltoztatására, nem pedig a
megválasztására vonatkozik.11 Magyarázata, hogy a „természetben okozott ká -
rok véges javakat pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a vé delem elmu -
lasztása visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg. Emiatt a környezetvéde -
lemhez való jog érvényesülésében nem lehet a gazdasági, tár sadalmi körülmé -
nyektől függő (…) minőségi és mennyiségi hullámzást meg engedni…”.12

Az Alkotmánybíróság kialakult környezetvédelmi szemlélete élő joggá fejlő -
dött, az Alkotmány és a jogalkotás szerves része lett, egyúttal megkövetelve
azt, hogy kiemelkedő fontossággal szerepeljen a későbbi joggyakorlat fejlő -
désében, valamint a további jogalkotás során is.13

2.2. Alkotmányozás

A Testület dogmatikája az elmúlt évtizedekben nem követte a változó társa -
dalmi értékrendet, az új szabályozási tendenciákat. A dogmatika számos ele  me
ugyan továbbra is helytálló maradt, azonban a fejlesztés hiánya érzékelhe tő-

7 Bajor Rita: A környezethez való jog dogmatikája, In: Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus
XXV/1. 2007, 221. o.

8 Bándi Gyula (szerk.): Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység, Környezetvédelmi
Kiskönyvtár 10., KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001. 20–21. o.: Az egészséges környezethez való
jog az úgynevezett „harmadik generációs emberi jogok” közé tartozik. Az idők folyamán három
generációja alakult ki az emberi jogoknak. Míg az első generációs jogok – így például a
tulajdonjog és a vallásszabadság joga – az állami beavatkozás kizárását követelik meg, a
második generációs jogok – mint például a kulturális és szociális jogok – pedig ezzel ellentétesen
az állami beavatkozást igénylik, addig a harmadik generációs jogok az előző kettő meglétén
alapulnak. Ebbe a körbe tartoznak a környezethez való jogon kívül például a betegjogok, a
békéhez való jog és a fejlődéshez való jog is. E jogok érvényesülésének feltétele az államok
fokozott aktivitása, valamint azok lehetőség szerinti együttes cselekvése.

9 996/G/1990 AB határozat, 28/1994 (V.20.) AB határozat.
10 Az Alkotmánybíróság környezetvédelmi határozatainak összegyűjtését és részletes áttekintését

lásd Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban, Gondolat Kiadó-Debreceni Egyetem,
Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2006. 102–163. o.

11 Fodor László:A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében, In: Miskolci Jogi
Szemle 2007/1. sz. 2. évf. 14. o.

12 28/1994. (V.20.) AB határozat.
13 Bajor Rita: Alkotmányos környezetvédelem, In: Ünnepi Tanulmányok Prugberger Tamás pro -

fesszor 70. születésnapjára (szerk. Csák Csilla). Novotni Alapítvány Miskolc, 2007. 18. o.
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vé vált. Annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság ismételten elvi köve tel -
ményeket fogalmazzon meg, egy új normaszöveg kidolgozásának szük sé ges -
sége került előtérbe.14

Az utóbbi évtizedben egyre erőteljesebben jelent meg társadalmunkban az éle tért
való aggódás, a jövő generációk fontossága, a döntési folyamatokban való rész -
vétel szükségessége, az állampolgárok cselekvési igénye; azaz annak el várása,
hogy a demokrácia érvényesüljön a környezetvédelem területén. Ki alakultak a
környezeti demokrácia alkotórészei: a környezeti információkhoz való hozzáférés,
a politikai döntéshozatalokban való részvétel és ennek vonat kozásában a rész -
vételre való képesítés igénye, az igazságszolgáltatás a bizto sítása. Mindezek
érvényesülésének legmegfelelőbb eszköze az alkotmányos alapok megerősítése;
az Alkotmánybíróság és a jogtudomány által több mint húsz éve kialakított kör -
nyezetjogi dogmatika legjelentősebb elemeinek – úgy, mint, az általános környe -
zetvédelmi kötelezettség, mely minden állampolgár ra és az állam minden szer -
vére kiterjed, a megelőzés elve, az elővigyázatosság elve, valamint az elért védel -
mi szinttől való visszalépés tilalma – alkotmányos szintre emelése.15

A 2010-től megindult alkotmányozási folyamatban javaslatok, vélemények,
álláspontok sora született az egészséges környezethez való jog új törvényi
megfogalmazásáról. A mondhatni igen rövid alkotmányozás több szakaszra
tagolható és a folyamat politikai háttere is összetett, melynek értékelésével
mind a napi sajtó, mind pedig a szakma sokat foglalkozott.16

Az új alkotmány vonatkozásában az Országgyűléshez két javaslat17 érkezet, a
részletes vita megtartására azonban már csak az egyik vonatkozásában került

14 Fodor: A környezethez való jog dogmatikája… 19. o.
15 Antal Attila: A környezeti demokrácia Magyarországon – alkotmányos alapok, In: Közjogi

Szemle, 2010/3. sz. 46–49. o.
16 Röviden összefoglalva a kiindulópont a 2010. június 29-én létrehozott Alkotmány-előkészítő

eseti bizottság felállítása volt, mely 2010. 12. 20-án benyújtotta az új Alkotmány elfogadásának
előkészítéséről szóló határozati javaslatát (H/2057, továbbiakban: Javaslat), ami végül határo -
zat formájában 2011. 03. 19-én lett kihirdetve a Magyar Közlönyben (9/2011. (III.9.) OGY hatá -
rozat, továbbiakban: Határozat). Megfogalmazásában mind a Javaslat, mind pedig a kihirdetett
Határozat szélesítette a környezethez való jogot. „Mindenkinek joga van az egészséges környe -
zethez, ezért mindenkinek kötelessége is az élő és élettelen környezet óvása. A testi és lelki
egészség biztosítása érdekében az állam törvény alapján gondoskodik a munkavédelemről, az
egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezéséről, a sportolás és rendszeres
testedzés biztosításáról, valamint az épített és természetes környezet védelméről.” Azonban az
elfogadott Határozat értelmében – ellentétben a korábbi Javaslatban megfogalmazottaktól – a
képviselőcsoportok tagjai, valamint a független képviselők lettek felkérve az új alkotmányról
szóló törvényjavaslataik benyújtására úgy, hogy a Határozat mellékletében foglalt javaslatot
vagy figyelembe veszik, vagy sem. Tehát végül ezen Határozatban foglalt elvek, elképzelések
sem  milyen formában nem kötötték a javaslatot tevőket az új törvény szövegének kidolgozásá -
ban. Forrás: http://www.parlament.hu (2012.03.25.)
H/2057 javaslat az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről.
http://www.parlament.hu/irom39/02057/02057.pdf (2012.03.25)
Az Országgyűlés 9/2011. (III. 9.) OGY határozata az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11024.pdf (2012.03.25.)

17 Antal Attila: Az új Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája, In: Közjogi Szemle 2011/4. sz. 45. o.:
2011. március 14-én ’Magyarország Alaptörvénye’ címmel a Fidesz-KDNP javaslata, valamint
2011. március 15-én ’A Magyar Köztársaság Alkotmánya’ címmel Szili Katalin javaslata. A két
javaslat általános vitája együttesen történt meg, majd mivel mindkét előterjesztéshez módosító
javaslatok születtek, a részletes vitára is sor került, de már csak a Fidesz-KDNP javaslata
vonatkozásában (továbbiakban Tervezet), hiszen az Országgyűlés, az erre vonatkozó szavazás
alapján, így döntött.
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sor (továbbiakban: Tervezet). A Tervezet környezethez való jogra vonatkozó
rendelkezéseinek ismertetése előtt érdemesnek tartok kiemelni szakmai ál -
láspontokat, melyek az alkotmányozás folyamatában születtek és nyertek nyil -
vánosságot. 
Környezetvédelmi szempontból jelentős esemény volt a 2011. február 14–15.
napján elismert külföldi és hazai tudósok részvételével megrendezett konfe -
rencia, mely az alkotmányban megjelenő környezeti jogokra vonatkozó ren -
delkezések lehetéses szerepéről szólt.18 A konzultáción elhangzottakról a jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa elkészített egy javaslatot. Kiemelendő, hogy
a biztos szakmai véleményével, álláspontjaival végig részt vett az alkotmá -
nyozásban, számos javaslatot készített az egészséges környezethez való jog
szakaszával kapcsolatosan.19

A konzultáción előadást tartott hazai tudósok véleményeikben egybehang zó -
an kiemelték az Alkotmánybíróság és a jogtudomány által évtizedek alatt
kialakított fő elvek alkotmányos szintre emelésének szükségességét.

„A környezeti jogok alkotmányba foglalására számos példát találunk az EU-
tagállamok alkotmányaiban. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a magyar al -
kotmány ezekből tanulva magas színvonalon biztosítsa a környezeti jogokat.
Ezek között az egészséges környezethez való jog mellett szerepelnie kell a kör -
nyezet védelmével kapcsolatos állampolgári kötelezettségeknek, az ökosziszté -
mák megőrzési kötelezettségének, a környezeti információkhoz és a döntéshoza -
talban való részvételhez való jognak, a jövő nemzedékekre való utalásoknak,
továbbá hazánk globális felelősségét illető felismerésnek is.” – Jávor Benedek,
országgyűlési képviselő, a Fenntartható fejlődés bizottság elnöke.

„Az új alkotmánynak (…) meg kell alapoznia a jövő nemzedékek érdekeinek ér -
vényesítését, ennek érdekévben biztosítani kell az önálló intézményes képvise -
letüket, továbbá – más alapjogokkal szemben is – ki kell mondania az állam
kötelezettségét, mindannyiunk jogát és felelősségét az egészséges környezethez
való jog védelmére.” – Dr. Babai-Belánszky Tamás, jogi főosztályvezető, a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája.

„Az eredetileg 1958-ban elfogadott francia alkotmányt 2005. március 1-én a
2005/205-ös törvény alapján kiegészítették a környezetvédelmi kartával, amely
ezt a Franciaországban 2004-ben elfogadott, tíz cikkelyből álló dokumentumot
az alkotmány erejével ruházta fel. A karta a Rio Deklaráció elveire épül, így
többek között a szennyező fizet, a megelőzés elve, a társadalmi részvétel és a
környezeti információhoz való jogra. Hasonló konstrukció kialakításán a
magyar alkotmány előkészítése kapcsán is érdemes lenne elgondolkozni.” – Dr.
Szabó Marcel, tanszékvezető egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jog-és Államtudományi Kar, Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék.

18 A konferenciát a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája rendezte a PPKÁ JÁK
Jean Monnet Centre of Excellence közreműködésével.

19 A két napos konferencia téziseiből készített javaslat letölthető:
http://jno.hu/hu/pdf/alkotmanykonz-javaslatok.pdf (2012.03.25.)
A JNO további alkotmányozással kapcsolatos javaslatai letölthetőek:
http://jno.hu/hu/?&menu=alkotmanyozas (2012.03.25.)
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„… az új normaszöveg meghatározásakor a jelenlegi szövegből szükséges kiin dulni.
Talán annál is fontosabb azonban a szöveg értelmezését jelentő, tartal mát meghatá -
rozó eddigi joggyakorlat, azon belül főként a törvényhozás termé kei, az alkotmány -
bírósági határozatokban megfogalmazott elvi tételek, ombuds mani állásfoglalások,
stb. szem előtt tartása.”– Fodor László, tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egye-
tem Állam-és Jogtudományi Kar, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék20

2.3. Az Alkotmány, az Alkotmánytervezet és az új Alaptörvény
rendelkezéseinek összevetése

A Tervezet környezeti rendelkezései több ponton is elfogadhatatlanok, hiá -
nyosak voltak, mely hibákat többé-kevésbé sikerült kiküszöbölnie a jogalkotó -
nak a beérkezett módosító javaslatok hatására. Legnagyobb hiányossága az
volt, hogy a Tervezet az O) cikkében csak államcélként fogalmazta meg a
környezet védelmét – „Magyarország védi és fenntartja az egészséges kör -
nyezetet” –, valamint, hogy nem jelent az meg az alapjogi rendelkezéseket tar -
talmazó Szabadság és felelősség részben. Végül ezt a hibát az alkotmányozás
orvosolta és az Alaptörvény alapjogi szinten deklarálta a környezethez való
jogot.21 Az elfogadott szöveg a következő: „XXI. cikk (1) Magyarország elismeri
és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. (2) Aki a környe -
zetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – hely -
reállítani vagy a helyreállítás költségét viselni. (3) Elhelyezés céljából tilos
Magyarország területére szennyező hulladékot behozni.”
A Tervezet másik nagy hibáját már nem sikerült ennyire egyértelműen kikü -
szöbölni. Az eredetileg elképzelt alapvető jogok biztosának új intézményének
bevezetése –, mellyel a szakombudsmani rendszer teljesen megszűnt volna és
a jövő nemzedékek érdekeinek védelme csak, mint az alapvető jogok biztosá -
nak egyik feladata jelent volna meg – sarkalatos kérdés volt az alkotmányo -
zásban. Az eredeti tervet addig sikerült finomítani, hogy az egybiztosi mo -
dellben két helyettes megválasztása mellett döntöttek, melyek közül az egyik
a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét látja el. Így nem szűnt meg és lé -
nyegesen nem is csorbult a függetlensége az egyébként nemzetközileg is el -
ismert intézményünknek. A tervezett és végül elfogadott rendelkezések között
találunk még példát a pozitív irányban történő változásra. Ilyen pozitív irány -
ban történő módosítás, hogy a Tervezet O) cikk (2) bekezdésében felsorolt
védendő természeti erőforrások köre kiegészítésre, pontosításra került, mely
végül az Alaptörvényben önállóan a P) cikkben22 jelent meg.23 Ez a rendelke -

20 Az előadások kivonata letölthető: http://jno.hu/hu/alk110214/alk110215_kivonatok.pdf
(2012.03.25.)

21 Antal: Az új Alaptörvény… 45–46. o.
22 Tervezet O) cikk: ” (1) Magyarország védi és fenntartja az egészséges környezetet.

(2) A természeti erőforrások, különösen a termőföld és az ivóvízkészlet, valamint a biológiai
sokféleség és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek a jövő nemzedé -
kek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
Alaptörvény P) cikk: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

23 Antal: Az új Alaptörvény… 46–47. o.
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zés nem csak azért érdemel kiemelést, mert az alkotmányozás során a mó -
dosító javaslatoknak sikerült beépülnie az Alaptörvény szövegébe (azzal, hogy
kiegészítették a felsorolást), hanem azért is, mert a korábbi Alkotmányunk
ilyen felsorolással nem rendelkezett. A védendő természeti erőforrások nem
voltak nevesítve. Fontos eredmény továbbá, hogy ennél a cikknél a törvény
megfogalmazza a fenntartható fejlődés elvét azzal, hogy „(…), amelynek
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam
és mindenki kötelessége.” Ezen elv Alaptörvényben való megjelenése maga -
sabb szintre emeli a jövő nemzedékek iránti felelősséget. Szükséges azonban
azt is kiemelni, hogy amellett, hogy a természeti erőforrások Alapvetésben
való védelmének elve előremutató, a felsorolásból kimaradt a levegő, mint
környezeti elem, fontos természeti érték. Az alkotmányozás eredményeként
értékelhető továbbá, hogy a testi és lelki egészséghez való alapjog eszköz -
jogosítványai is kibővültek.24 A Tervezet vonatkozó rendelkezése szinte azo -
nos volt a korábbi Alkotmány rendelkezésével, azonban a módosító javaslatok
hatására két új elemmel szélesítették az eszközjogosítványokat. Az egyik az
„egészséges élelmiszerekhez és ivóvízhez való hozzáférés biztosítása”, a másik
pedig – melynek bekerülése mind a jogászok, mind a mezőgazdálkodással fog -
lalkozó szakemberek és tudósok körében komoly megütközést keltett25 – a
„genetikailag módosított élelmiszerektől mentes mezőgazdaság”. Az egészség -
hez való jog alaptörvényi megfogalmazásánál nem hagyható figyelmen kívül
annak vizsgálata, hogy a korábbi alkotmányunkban szereplő „lehető legmaga -
sabb szintű” jelző kimaradt.26 A jelző pontos jelentését az Alkotmánybíróság
fogalmazta meg egy határozatának (56/1995. (IX. 15.) AB határozat) indokolá -
sában: „A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogosultságként
meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kö -
telezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam
és a társadalom lehetőségeihez igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet
teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges

24 Tervezet XIX. cikk: „(1) Mindenkinek joga van testi és lelki egészségének megőrzéséhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország munkavédelemmel, egészségügy
intézményekkel, orvosi ellátással, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával,
valamint az épített és természeti környezet védelmének biztosításával segíti elő.”
Alaptörvény XX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlé -
nyektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti
elő.”

25 A tudósok elfogadhatatlannak tartják a szigorú szabályozást a génmódosított növényekkel
(GMO) kapcsolatosan. Úgy gondolják, hogy annak eldöntése, hogy ezek a növények valóban
ártalmasak-e az egészségre nem jogi, hanem tudományos kérdés. A GMO Alaptörvényben való
tiltását ellenző jogi szakvélemény álláspontja pedig, hogy  az Alaptörvény ezen rendelkezése
nem csak az uniós joggal, hanem magával az Alaptörvénnyel is ellentétes, miszerint az
Alaptörvény kimondja, hogy tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni.
Márpedig az vitathatatlan, hogy a GMO-k egészségre való veszélyességének kérdése
tudományos kérdés. Forrás: http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/21/gmo/ (2012.03.28.)

26 Bendik Gábor: Mit ér az új Alkotmány a környezetvédelem szempontjából?
http://www.levego.hu/kapcsolodo_anyagok/mit_er_az_uj_alkotmany_a_kornyezetvedelem_
szem  pontjabol (2012.03.26.)
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életmódjához és életviteléhez.” A felmerült kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az
Alaptörvény azzal, hogy kihagyta a jelzőt, szűkíti vagy bővíti az egészséghez
való alkotmányos jog tartalmát. A továbbiakban ugyanis nem áll fenn az Al -
kotmánybíróságnak az a lehetősége, hogy „értelmezési kiskapuként” alkal -
maz za a fentebb említett magyarázatot.27 Az egységes zsinórmérték minden -
képp hiányozni fog a jogértelmezésnél.
A felsorolt rendelkezéseknél az Alaptörvény végleges szövegében valameny -
nyire sikerült érvényre jutnia a környezet-és természetvédő szervezetek mó -
dosító javaslatainak, azonban a legtöbb javaslat nem épült bele az új törvény -
be. Így komoly hiányosság, hogy kimaradt az Alaptörvényből a környezeti
demokrácia alapelemeinek lefektetése, sőt még csökkent is azzal, hogy az
Alkotmányban már szereplő azon utalás, hogy az állam együttműködik az
érdekelt társadalmi és civil szervezetekkel is kikerült a rendelkezések sorából.
Ugyan így komoly hiányosság az is, hogy a végül a pozitív eredménynek el -
könyvelt alapjogként kimondott egészséges környezethez való joggal kapcso -
latos legfontosabb Alkotmányíróság által lefektetett elvi tétel, az elért védelmi
szinttől való visszalépés tilalma, nem fogalmazódott bele a normaszövegbe. De
nem került bele az Alaptörvénybe a többi fontos környezetvédelmi alapelv
sem, mint például a megelőzés, az elővigyázatosság vagy az integráció elve. A
szennyező fizet elve az egyetlen kivétel e sorban, melyet az Alaptörvény üd -
vözlendően rendelkezései közé vett.28

3. Rövid összegzés

A fent összefoglaltak alapján értékelve az új Alaptörvényünket megállapít -
ható, hogy az egészséges környezethez való jog vonatkozásában várt szabá -
lyozás nem következett be. A jogalkotó igen csekély mértékben vette figye -
lembe az Alkotmánybíróság környezetvédelmi dogmatikáját, ezért a környe -
zethez való jog vonatkozásában az alkotmányozás adta lehetőség a korsze -
rűsítésre, valamint a továbbfejlesztésre végül nem teljes mértékben valósult
meg. Az egészséges környezethez való jog Alkotmányban való megjelenése óta
e jog tekintetében jogfejlődés volt tapasztalható, és a jogfejlődés eredmé -
nyeinek teljes mértékben meg kellett volna jelennie az Alaptörvényben. Az
alkotmányos értékek a jogállamiságnak fontos ismérve, így egy alkotmányo -
zás során azok figyelembevétele, illetve érvényesülése elengedhetetlenül szük-
séges. Annak ellenére, hogy az új Alaptörvényünk környezetre vonatkozó ren -
delkezései mennyiségileg és tartalmilag is bővültek, a legfontosabb alap elv, az
elért védelmi szinttől való visszalépés tilalma nem lépett alkotmányos szintre.
Az egészséges környezethez való jog, mint alapjog érvényesülését a védelmi
szint megőrzésének elve biztosítja leginkább, ezért véleményem szerint ennek
az elvnek mindenképpen meg kellett volna jelennie az Alaptörvény szövegé -
ben. Ezen megállapításomat támasztja alá a Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosának 2010. szeptember 30-án készített véleménye és javaslata, melyet 
az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának elnökének a felké-

27 Princzinger Péter: Az egészséghez való jog és a sport az új Alaptörvényben, In: Az új Alap -
törvényről – elfogadás előtt (szerk. Kubovicsné dr. Borbély Anett et al). Budapest, 2011. 170. o.

28 Bendik: i. m.

243



résére tett.29 Néhány gondolatot kiemelve a következő koncepciót fogal mazta
meg az új alkotmány kidolgozásához: „(…) Az 1989. évi XXIII. törvény a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról – figyelemmel az Alkotmánybíróság által
lefektetett alkotmányos alapelvekre és alkotmányértelmezésekre – nemzet -
közi mérföldkőnek bizonyult, (…). Nem üres lap van tehát előttünk, nem
légüres térben állunk a jelen alkotmányozásra készülve. Az alkotmány meg -
újítása korszakos lehetőség – és egyben kötelezettség – hazai és nemzetközi
kitekintésre, a megelőző időszak (esetünkben az 1989–2009 közti húsz év)
felismeréseinek megállapítására, elismerésére és rögzítésére annak érdeké -
ben, hogy azzal a nemzetet a jövő nemzedékek előtt álló kihívásokra is fel -
vértezzük. (…)  Az alapvető jogokat és kötelezettségeket meghatározó, a cé -
lokat és az értékeket rögzítő alkotmányi fejezetbe illesztendő a jelenleg hatá -
lyos magyar alkotmánynak az emberi jogokat és a közjó érintő tartalma. A
szöveg alapját a hatályos Alkotmány, illetve az Alkotmánybíróság alkotmány -
értelmezései kell, hogy adják. Utóbbit különösen hangsúlyozni kívánjuk, nem
csak elvi, hanem igen gyakorlati okokból is, hiszen ezen értelmezések bontják
ki és konkretizálják az Alkotmány rendelkezéseit. (…) Az alkotmányos jogok
és kötelezettségek, értékek és célok vonatkozásában érvényesülnie kell a visz-
szalépés tilalmának, annak az alapelvnek, mely szerint a már elért védettségi
szintet meg kell őrizni. (…) A fentiek alapján a következő javaslatot fogal -
mazzuk meg: „A Magyar Köztársaság – a jelen és jövő nemzedékek létfelté -
teleinek intézményes biztosításával – elismeri és érvényesíti mindenki jogát az
egészséges környezethez. Mindezt a magas szintű védelem és a fenntartható
fejlődés jegyében az elért védelmi szint megőrzése, az elővigyázatosság, a meg -
előzés, valamint a zennyező fizet elve alapján valósítja meg.”.”30

Záró gondolatként megállapítható, hogy az új Alaptörvény hatálybalépésével
és annak környezethez való joggal kapcsolatos hiányosságaival kapcsolatosan
joggal merül fel a kétely, hogy az új normaszöveg gyakorlatban történő alkal -
mazásakor a korábbi Alkotmányunk alapján született alkotmánybírósági
határozatok és az azokban megállapított fontos elvi tételek alkalmazhatóak-e.
Amennyiben nem, úgy sikerül-e a Testületnek újabb, a környezetvédelem
számára kedvező, korszerű elvi követelményeket megfogalmaznia.31

29 http://jno.hu/hu/?&menu=alkotmanyozas&doc=alkotmany-hir–1001 (2012.03.25.)
30 http://jno.hu/hu/?&menu=aktualis&doc=alkotmany–1001 (2012.03.25.)
31 Antal: Az új Alaptörvény… 50. o.
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Felelősségi rendelkezések
a gazdasági társaságok határon átnyúló

átalakulásához kapcsolódóan1

BAKOS KITTI
SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

SZTE ÁJK Doktori Iskola
PhD ösztöndíjas hallgató

1. Bevezetés

Az uniós jogforrásokban megjelenő felelősségi rendelkezések vizsgálata során
jelen tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy vajon az átalakuláshoz
kapcsolódó uniós normaanyag tartalmaz-e a jogutód társaságot terhelő helyt -
állási kötelezettséget megalapozó előírásokat a jogelőd tartozásainak a megté -
rí  tése és kiegyenlítése érdekében. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaságok
határokon belül, illetve több tagállam területét érintő egyesülése esetén nem
jelennek meg speciális rendelkezések az átalakulás szabályanyagát érintő
európai jogforrásokban, így vizsgálódásunkat az uniós alapok bemutatása
után a részvénytársaságok szétválásához rendelt uniós, illetve tagállami
rendelkezésekre redukáljuk. Jogösszehasonlító elemzés keretében (véletlen -
szerű kiválasztás következtében Magyarország, Ausztria és Csehország gya -
korlatát összevetve) rá kívánunk világítani a 82/891/EGK irányelv szabályo -
zási technikája és tagállami implementálása következtében kialakult diver -
gáló nemzeti szabályozásokra, valamint speciális kapcsolóelvek hiányában ha-
táron átnyúló relációban az egyes tagállami rendelkezések ütközése során oko-
zott anomáliákra.

2. A kapcsolódó uniós jogalapok bemutatása

1. A részvénytársaságok egyesüléséről szóló 2011/35/EU irányelv nem rendel -
kezik a jogutód társaságot terhelő helytállási kötelezettséget megalapozó tag -
állami normák közelítéséről, illetve ezzel kapcsolatban minimumstandardok
sem kerültek lefektetésre az uniós normában.2 A helytállási kötelezettséget meg -
alapozó előírások csak a vezető tisztségviselőket, illetve a könyvvizsgálókat,
szakértőket terhelő felelősségi rendelkezések keretében jelennek meg az
irányelv rendszerében. Ehhez kapcsolódóan az uniós jogalkotó igen tág teret
hagy a nemzeti szabályok érvényesülésének, egyedüli kritériumként csak azt 
követeli meg, hogy a tagállamok legalább azokat a felelősségi alakzatokat

1 Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Támogatásával.
2 Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Európai társasági jog. KJK-Kerszöv, Budapest, 2004. 192. o.;
Szűk körben jelentkezik az érvénytelenség esetében az a rendelkezés, amely az egyesülés ha -
tályosulása és az érvénytelenség bírói megállapítása közötti időszakban keletkező kötelezett -
ségek vonatkozásában az egyesülésben érintett gazdasági társaságok egyetemleges felelősségét
deklarálja [2011/35/EU irányelv 22. cikk (1) bek. h) pont; Miskolczi Bodnár: i. m. 291. o.]
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építsék be a szabályozásba, amelyek ezen szervek vagy személyek felróható
kötelezettségszegése esetén hívhatóak fel a részvényesek által. Az imple men -
tációs kötelezettség tehát ebben az esetben nem a jogutód gazdasági társaság
és a tagok felelősségéhez kapcsolódik a jogelőd tartozásai vonatko zásá  ban,
hanem a vezető tisztségviselők, könyvvizsgálók, független szakértők polgári
jogi felelősségét megalapozó előírások beépítésére irányul.3
2. Az átalakuláshoz kapcsolt felelősségi rendelkezések harmonizációja csak a
részvénytársaságok határokon belül zajló szétválásával kapcsolatban merült
fel az uniós színtéren. Az irányelv a jogutód gazdasági társaságok helytállási
kötelezettségét megalapozó tagállami rendelkezések összehangolására több -
lép csős választási lehetőséget enged a nemzeti jogalkotónak:
a) A 82/891/EGK irányelv 12. cikkének (3) bekezdése szerint abban az esetben, ha
az a társaság, amelyre a jogelőd adott vagyoni eszközeit a szétválási szer ződésben
átruházták, a hitelező követelését nem tudja kielégíteni, a többi jog utód társaság
egyetemleges felelőssége állapítható meg. Elsődlegesen tehát annak a társaság -
nak kell helytállnia a követelés kiegyenlítéséért, amelyhez az adott tartozást a
szétválási szerződés telepítette, míg mögöttesen lép csak be a többi jogutód má -
sodlagos felelőssége.4 Az irányelv szövegezése kógens rendelkezésre utal abban a
tekintetben, hogy a tagállamok nem mérlegelhet nek, hogy előírják-e a jogutód
gazdasági társaságok egyetemleges felelősségét vagy sem, hanem kötelező imp -
lementálniuk az uniós norma azon előírását, amely szerint a hitelező a sikertelen
kielégítést követően bármelyik jogutód gazdasági társasághoz fordulhat a telje -
sítés végett (1. variáns)5. A nemzeti jogalkotó választási lehetősége csak a kár -
térítés mértékének a megállapítá sával összefüggésben marad fenn: a tagállamok
saját hatáskörükben dönthet nek arról, hogy ezt a felelősséget pro viribus helyt-
állási kötelezettségként szabályozzák-e vagy sem. Ennek keretében a tagállami
rendelkezések a meg té rítési kötelezettséget a társasághoz rendelt aktív vagyon
mértékéig mérsé kelhetik,6 amely nem a gazdasági társaság teljes vagyonával
történő helytál lási kötelezettséget, hanem valódi értelemben vett korlátozott fe -
lelősséget takar a szétválási szerződésben megnevezett jogutódon kívüli gazda -
sági tár sa ságok vonatkozásában (az irányelv rendszerében ehhez kapcsolódóan
kor lát lan megtérítési kötelezettség esetén 1/a variánsról, míg pro viribus fele -
lősség esetén 1/b variánsról beszélhetünk). A kártérítés mértékének a korlátozása
ezzel szemben nem jelenhet meg azon jogutód esetében, amelyhez a szétválási
szerződés az adott kötelezettséget telepítette, hiszen ez a társaság kivétel nélkül
korlátlanul, a teljes társasági vagyonnal köteles helytállni a jogelőd gazdasági
társaság nevezett kötelezettségéért.7
3 2011/35/EU irányelv 20–21. cikk; Miskolczi Bodnár: i. m. 192. o.
4 Hülya Costan: Subsidiäre solidarische Haftung der an einer Spaltung beteiligten Gesellschaften.
In: RIW, 2010/4. sz. 193. o.; Alfons Grünwald: Umwandlung – Verschmelzung – Spaltung – Der
Rechtsübergang der unternehmensrechtlichen Strukturmaßnahmen. Ueberreuter, Wien, 1996.
185. o.; Vékás Lajos (szerk.): Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jog -
ban. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001. 241. o.; Mathias Habersack: Europäisches Gesellschafts -
recht. Beck, München, 2006. 219. o.; Günter Christian Schwarz: Europäisches Gesellschaftsrecht.
Nomos, Baden-Baden, 2000. 438–439. o.

5 Nem érvényesül azonban az egyetemleges felelősséget megállapító rendelkezés, ha a szétválás
az adott tagállamban bírói kontroll alatt áll vagy a hitelezők legalább háromnegyede beleegye -
zett az egyetemleges felelősség mellett történő igényérvényesítés lemondásába. [82/891/EGK
irányelv 12. cikk (3) bek.; Miskolczi Bodnár: i. m. 115., 199., 292. o.; Vékás: i. m. 241. o.]

6 Vékás: i. m. 241. o.; Grünwald: i. m. 185. o.; Schwarz: i. m. 438–439. o.
7 82/891/EGK irányelv 12. cikk (3) bek.; Costan: i. m. 193–194. o.
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b)A felelősségi rendelkezések ilyen irányú szabályozásától csak akkor térhet -
nek el a tagállamok, ha a szétváló gazdasági társaság kötelezettségeiért – a
szét válási terv rendelkezéseitől függetlenül – eredendően valamennyi jogutód
gaz dasági társaság egyetemleges felelősségét írja elő a nemzeti jogalkotó.8 A
szabályozás ezen megvalósulási alternatívájánál az előző esetkörhöz képest
abban mutatkozik különbség, hogy itt valamennyi jogutód gazdasági társaság
felelőssége elsődleges lesz függetlenül attól, hogy a szétválási szerződésben
melyik társasághoz rendelték az adott tartozás kiegyenlítését (2. variáns).9 A
kártérítés mértékét tekintve az irányelv a belső jogok számára itt is enged
választást, hiszen felveti annak a lehetőségét, hogy a tagállami rendelkezések
ezt a helytállási kötelezettséget csak annak a vagyonnak az értékére korlá -
tozzák, amely a jogutódlás következtében az adott gazdasági társaságra át -
szállt.10 E kártérítés mértékét korlátozó rendelkezés azon jogutód esetében is
előírható, amelyhez a szétválási szerződés az adott tartozást telepítette, hi -
szen ebben az esetben az összes jogutód elsődleges felelősségéhez kapcsolódó
egyetemlegesség válik a hitelezők védelmének fő bástyájává (összességében
te hát minden jogutód korlátlan megtérítési kötelezettsége az irányelv rend -
sze rében 2/a variánsként, minden jogutód korlátozott felelőssége pedig 2/b
variánsként jelenik meg, és lehetőség van a két rezsim vegyítésére is 2/a+b
variáns keretében).11

3. Az SE-rendelet az európai részvénytársaság alapítási formái között nem
szentel figyelmet a kapcsolódó felelősségi rendelkezéseknek abban az esetben,
ha az SE létrehozására egyesüléssel vagy formaváltással kerül sor. Ennek
mögöttes indoka az, hogy az európai részvénytársaság fúzió útján történő lét -
rehozása a jogutódlás dogmájára épül, ahol a vagyoni jogok és kötelezettségek
átszállnak az átalakulás következtében létrehozott új európai részvénytársa -
ságra, míg a formaváltás esetében pedig nem beszélhetünk a jogalany meg -
változásáról, hanem a gazdasági társaság identitását megőrizve működik to -
vább európai részvénytársaságként. 
4. Hasonlóan a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó tagállami rendelke zé-
sek jogharmonizációját célzó uniós normához a tőkeegyesítő társaságok határon
átnyúló egyesüléséről szóló 2005/56/EK irányelv sem tartalmaz irány mutatá -
sokat a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettsége vonatko zá sában. 

3. Az egyes tagállamok szabályozása

Tekintettel arra, hogy az egyesülési formációkhoz kapcsolódóan az irányelvi
rendelkezések nem tartalmaznak harmonizációs előírásokat, valamint a szét -
válás esetében az uniós jogalkotó opcionális választási lehetőséget enged a
8 82/891/EGK irányelv 12. cikk (6) bek.; Gerhard Kohlegger – Heinz Knoflach: Gemeinschafts -
rechtliche Auslegungs- und Umsetzungsprobleme am Beispiel von Fusions- sowie Spaltungs-RL
und EU-GesRÄG. In: RdW, 1996/3. sz. 99. o.; Clemens Grossmayer: Gläubigerschutz bei Ap -
spaltungen. NWV Verlag, Wien–Graz, 2010. 111., 118. o.; Habersack: i. m. 219. o.; Vékás: i. m.
241. o.; Grünwald: i. m. 185. o.; Costan: i. m. 194. o.

9 Miskolczi Bodnár: i. m. 115., 292. o.; Susanne Kalss: Kommentar zur Veschmelzung – Spaltung –
Umwandlung. Manzsche, Wien, 2010. SpaltG, § 15, Rn 13.

10 Kalss: i. m. SpaltG, § 15, Rn 13.; Grossmayer: i. m. 111. o.; Habersack: i. m. 219. o.; Kohlegger  –
Knoflach: i. m. 99. o.

11 82/891/EGK irányelv 12. cikk (3) bek.
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tagállamoknak, a határon átnyúló átalakulási formációk esetében több jog -
rend érintettsége miatt nem mellőzhető a jogutód gazdasági társaság helyt -
állási kötelezettségére vonatkozó nemzeti rendelkezések összehasonlító elem -
zése. Az átalakulás esetében tehát a társaságot terhelő felelősségi rendel -
kezések alapjainak a lefektetése tagállami hatáskörben maradt, amely kap -
csolódva ahhoz a problematikához is, hogy a nemzeti előírások mely társasági
formák számára teszik lehetővé az átalakulásban történő részvételt (például
megjelenik-e a korlátlan tagi felelősség vagy sem), ellentmondásokat okozhat
határokon átívelő kontextusban. Jelen fejezetrészben nem térünk ki az SE
alapítási módjainál esetlegesen alkalmazandó tagállami rendelkezésekre,
hiszen az SE-rendelet 9. cikkében foglalt utaló norma folytán az európai rész -
vénytársaságra a tagállami részvénytársaságokra irányadó szabályokat kell
alkalmazni, így a helytállási kötelezettség vonatkozásában nem találunk elté -
rést a részvénytársaságok egyesüléséhez kapcsolódó jogszabályi előírásokhoz
képest. Mindemellett az SE átalakuláshoz kapcsolódó keletkeztetési módjai
csak részvénytársaságok számára állnak nyitva (más társasági forma nem
jelenhet meg az átalakulási folyamatban), amely szintén a részvénytársasá -
gokkal történő azonos megítélés irányába tolja el az SE alapítása során fel -
hívható jogszabályok körét. A továbbiakban az uniós alapok hiányában nem
foglalkozunk az egyesülés esetkörével sem, hiszen a részvénytársaságok egye -
süléséhez kapcsolódóan megjelenő felelősségi rendelkezések vonatkozásában
elmondható, hogy sem az irányelv normaszövege, sem pedig a tagállami jogok
nem nevesítik kifejezetten a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezett -
ségét, hanem azt az univerzális jogutódlás folyományának, az egyesülés jog -
hatásának tekintik.12 Az átalakulás esetében tehát a jogutód felelőssége a
jogutódlás tényéből fakadó követelményként jelenik meg, és nem minősíthető
külön tipizált vagy nevesített felelősségi alakzatnak.13

3.1. Magyarország

A részvénytársaságok szétválására vonatkozó különös előírások között a Gt.
nem nevesíti a jogutód gazdasági társaságokat terhelő felelősségi alakzatokat.
Ebből fakadóan abban az esetben, ha a szétválás folyamatában csak részvény -
tár saságok érintettek, az alkalmazandó jogszabályok következő lépcsőjét, a
szétválásra vonatkozó speciális rendelkezéseket kell az elemzés tárgyává ten -
ni. A jogelőd tartozásaiért való megtérítési kötelezettség sorrendje a szét válás
esetén az egyesülés szabályaihoz képest lényeges eltéréseket mutat:
Első lépcsőben a Gt. 85. § (1) bekezdése értelmében szétválás esetén a jogelőd
tartozásaiért a szétváló gazdasági társaság jogutódai a szétválási szerződés
rendelkezései szerint kötelesek helytállni. Ennek megfelelően az adott köte -
lezettség kiegyenlítésére az a jogutód köteles, amelyhez a szétválási szerződés
az adott tartozást telepítette, megtérítési kötelezettségének mértéke pedig
korlátlan.

12 Petró Éva: Felelősség a társasági jogban. In: Acta Conventus de Iure Civili Tomus VI. – SZTE
ÁJTK Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének kiadványa (szerk. Papp Tekla). Lectum
Kiadó, Szeged, 2007. 68. o.; Kalss: i. m. SpaltG, § 15, Rn 7.

13 Georg Eckert: Internationales Gesellschaftsrecht. Manzsche, Wien, 2010. 686. o.
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Ha valamely kötelezettség teljesítésének az a jogutód, amelyhez a tartozást a
szétválási szerződés telepítette, nem tesz eleget, vagy a tartozás kiegyenlí té sére
nem kerül sor, akkor valamennyi jogutód gazdasági társaság – bele értve kiválás
esetén a fennmaradó jogelődöt is – egyetemleges felelőssége ál lapít ható meg. A
jogutód gazdasági társaságok szintén teljes társasági vagyo nuk kal kötelesek
helytállni a tartozás kiegyenlítéséért; a jogutódok egymás kö zötti viszonyában
pedig az elszámolás alapja a szétválási szerződésbe foglalt vagyonmegosztási
rendelkezés lesz, ennek hiányában a vagyonmegosztás ará nya.14

Speciális rendelkezést tartalmaz a Gt. azon követelések megtérítésére, ame -
lyekről a szétválási szerződésben nem rendelkeztek, akár ismert volt az átala -
kulás idején, akár utóbb válik csak ismertté. Ilyen kötelezettségek teljesíté séért
valamennyi jogutód gazdasági társaság egyetemlegesen köteles helyt állni.

3.2. Ausztria

A SpaltG 15. §-a a részvénytársaságok szétválása esetén minden jogutód el -
sődleges és egyetemleges felelősségét deklarálja a jogelőd gazdasági társaság
tartozásaiért.15 A hitelező tehát választása szerint szabadon követelheti a
teljes tartozás kiegyenlítését bármelyik jogutód társaságtól, különbség köztük
csak a kártérítés mértékének a korlátozott voltában, annak limitálásában
rejlik. Az a jogutód, amelyhez a szétválási szerződés az adott tartozást tele -
pítette, korlátlanul és a teljes társasági vagyonnal köteles helytállni, míg a
többi jogutód felelőssége korlátozott, azaz a megtérítési kötelezettség csak a
részükre juttatott nettó aktív vagyon értékéig terjed.16 A kártérítés mértéké -
nek a korlátozása az igényérvényesítés szempontjából releváns: a hitelező
mindaddig bármelyik gazdasági társaságtól kérheti a teljes tartozás megté -
rítését, ameddig a kötelezettség összege nem lépi túl az adott gazdasági tár -
saság esetében a kártérítés limitált mértékét.17 Tekintettel arra, hogy a tör -
vény nem tartalmaz előírásokat a jogutódokkal szemben a felelősségi rendel -
kezésekre alapított igényérvényesítés határidejére, így speciális norma hiá -
nyá ban az általános elévülési időre irányadó rendelkezéseket kell figyelembe
venni.18 Az osztrák szabályozásban nem találunk kifejezett törvényi előírást
arra nézve, hogy hogyan alakul a jogutód gazdasági társaságok felelőssége
abban az esetben, ha az adott tartozásról a szétválási szerződésben nem ren -

14 Gt. 85. § (4) bek.
15 SpaltG 15. § (1) bek. [Bundesgesetz über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG) (StF:

BGBl. Nr. 304/1996., zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 53/2011.)]
16 SpaltG 15. § (1) bek.; Hans Georg Koppensteine –Friedrich Rüffler: Kommentar zum GmbHG.

LexisNexis ARD Orac, Wien, 2007. zu § 96 GmbHG, Rn 39.; Susanne Kalss: Ausgewählte Fragen
der Haftung der sonstigen Gesellschaften gem § 15 SpaltG. In: wbl, 2003/2. sz. 50. o.; Peter
Stockenhuber: Das österreichische Spaltungsgesetz. In: RIW, 1994/4. sz. 286. o.; Grossmayer: i.
m. 118., 140–141. o.; Kalss: i. m. SpaltG, § 15, Rn 6., 9., 30.; A nettó aktív vagyon értéke az az
összeg, amelyet az átszervezési folyamat következtében átszállt jogok (aktívák) és kötelezett -
ségek (passzívák) különbsége képez.

17 Kalss: i. m. SpaltG, § 15, Rn 11.; Kalss:Haftung… 51. o.
18 alss: i. m. SpaltG, § 15, Rn 24.; Lásd még a szétváláshoz kapcsolt felelősségi rendelkezésekre

vonatkozóan: Klaus Hirschler: Neuerungen im Gesellschafter- und Gläubigerschutz bei Spal -
tun gen nach dem neuen SpaltG. In: GesRZ, 1997/1. sz. 10. o.; Matthias Schimka: Zur Gel -
tendmachung von Gläubigeransprüchen nach § 15 SpaltG. In: GesRZ, 2008/6. sz. 284–291. o.
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delkeztek. A SpaltG 15. §-ának a megfogalmazásából azonban, miszerint min -
den jogutód gazdasági társaság felelőssége egyetemleges a jogelőd gazdasági
társaság kötelezettségeiért, az következik, hogy ebben az esetben is az egye -
temleges helytállási kötelezettség megállapításának van helye.19

3.3. Csehország

A szétválásra vonatkozó nemzeti rendelkezések felépítése eltér az egyesülésre
irányadó normaanyagtól, hiszen a cseh szabályozás a jogutód gazdasági társa -
ságok helytállási kötelezettségére vonatkozó előírások alkalmazását nem teszi
függővé attól, hogy a szétválás mely formája valósul meg vagy az átalakulási
folyamatban milyen gazdasági társaság vesz részt. A szétváláshoz kapcsolt
felelősségi rendelkezéseket a cseh jogalkotó egyértelműen a hitelezővédelem
területére sorolta be, külön cím alatt szabályozva a kapcsolódó előírásokat. A
szétválás esetén elsődlegesen minden jogutód gazdasági társaság egyetemle -
ges helytállási kötelezettsége állapítható meg, így a hitelező nem köteles elő -
ször azzal a társasággal szemben érvényesíteni az igényét, amelyhez az adott
tartozást a szétválási szerződés telepítette, hanem választása szerint bár -
melyik jogutóddal szemben felléphet a követelés teljesítése végett. A kár -
térítés mértékének a korlátozása minden jogutód gazdasági társaság esetében
fennáll, így minden jogutód – beleértve a továbbműködő jogelődöt is – csak a
neki jutatott aktív vagyon értékéig felel.20 Ha a szétválási szerződés valamely
tartozásról nem rendelkezett, akkor ezért a kötelezettségért a jogutódok szin -
tén egyetemlegesen kötelesek helytállni; ebben az esetben a társaságok egy -
más közötti belső viszonyában az elszámolás alapját a szétválási szerződésben
lefektetett vagyonmegosztás aránya határozza meg.21 Amennyiben azonban a
szervezeti változás olyan formája valósul meg az átalakulás során, ahol a
jogelőd gazdasági társaság a továbbiakban is folytatja a tevékenységét, a szét -
válási szerződés kapcsolódó rendelkezésének a hiányában azt kell vélelmezni,
hogy a be nem sorolt és a fel nem tüntetett követelés átszállására nem került
sor.22

19 Grossmayer: i. m. 116. o.
20 czUmwG 257. § (1)-(2) bek. [Nr. 125/2008. Sb. Gesetz über die Umwandlung von Handels ge -

sellschaften und Genossenschaften (Vom 19 März 2008., In der Fassung: der Gesetze Nr.
15/2009. Sb. und Nr. 227/2009. Sb.; In: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa Band 1.
Verlag C.H. Beck, München, 2006.; mit Ergänguzngslieferungen)].

21 czUmwG 261. §
22 czUmwG 261. § (3) bek.; Jana Skálová: Tschechien: Spaltung aus gesellschafts- und steuer -

rechtlicher Sicht. In: eastlex, 2008/3. sz. 109. o.
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4. A tagállami rendelkezések összevetése

Az irányelv által nyitva hagyott választási lehetőséggel élve a vizsgált tagálla -
mok szabályozási gyakorlata igen különböző a jogutód gazdasági társaságok
helytállási kötelezettségére, illetve a kártérítés mértékére vonatkozóan. Az
egyetlen közös pont az irányelv kógens előírása révén akként jelenik meg az
implementáló nemzeti rendelkezésekben, hogy a jogutód gazdasági társasá -
gok egyetemleges kötelezettségét az elsődleges vagy a másodlagos felelősség
szintjén az elemzett tagországok mindegyike nevesíti és deklarálja. A belső
jogok előírásában testet öltő differenciák a jogutódok felelősségének a jellegé -
hez, illetve a kártérítés limitált vagy korlátlan voltához kapcsolódnak az aláb -
biak szerint:

82/891/EGK Magyar- Ausztria Cseh-
irányelv ország ország

1. variáns 2. variáns 1/a variáns 2/a+b variáns 2/b variáns

kapcsolódó 82/891/EGK irányelv Gt. 85. § SpaltG 15. § czUmwG 
jogszabályhely 12. cikk (3)–(6) bek. 257. § 

(1)–(2) bek.

a JU felelőssége elsődleges: elsődleges: 
(…) minden JU (…) minden JU minden JU
telepítette elsődleges telepítette elsődleges elsődleges
másodlagos: másodlagos:
többi JU többi JU

egyetemlegesség � � � � �

a kártérítés elsődleges: bármely minden JU (…) telepítette: minden JU
mértékének mindig JU esetén: k.tlan k.tlan k.tt 
a limitálása k.tlan k.tlan/k.tt többi JU:

másodlagos: (a)/(b) k.tt
k.tlan/k.tt
(a)/(b) 

1. Magyarország: Az irányelv szabályozási rendszerét vizsgálva a hazai jog -
alkotó az uniós norma opcionális lehetőségei közül az 1/a variánst követi. Itt a
jogutódok helytállási kötelezettsége között különbség mutatkozik abban, hogy
az a jogutód köteles elsődlegesen helytállni, amelyhez a tartozást a szét válási
szerződést telepítette, míg a többi jogutód felelőssége ehhez képest csak má -
sodlagos lehet abban az esetben, ha a teljesítésre a főadós részéről nem ke rül
sor. A magyar szabályozás nem enged teret a kártérítés limitálásának; min -
den jogutód gazdasági társaság teljes vagyonával, korlátlanul köteles helyt -
állni a jogelőd tartozásaiért.
2. Ausztria: Az osztrák rendszer az irányelv 2/a+b variánsára épül. Ennek
keretében szemben a magyar szabályozással minden jogutód helytállási köte -
lezettsége elsődleges, és bár azon jogutód korlátlanul felel a jogelőd tartozá -
saiért, amelyhez az adott követelést a szétválási szerződés telepítette, a többi
jogutód vonatkozásában azonban ez a mérce csak limitált, korlátozott megtérí -
tési kötelezettséget takar.
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3. Csehország: A cseh előírások az uniós norma 2/b variánsába illeszkednek.
Hasonlóan az osztrák megoldáshoz minden jogutód gazdasági társaság elsőd -
le ges felelőssége kerül lefektetésre az átalakulási törvényben, azonban szem -
ben a hazánkban és az Ausztriában megvalósuló modellel, itt minden jogutód
társaság helytállási kötelezettsége korlátozott.

A fentieket egybevetve megállapítható, hogy a vizsgált tagországok három
különféle módon implementálták a kapcsolódó uniós norma rendelkezéseit
élve az irányelv nyújtotta választási alternatívával. Az egyes opciók szerinti
eltérés lehetősége tehát azt eredményezte, hogy a jogharmonizáció ellenére is
divergáló irányba hat a tagállamok gyakorlata a szétváláshoz kapcsolt és a
jogutód gazdasági társaságot terhelő helytállási kötelezettséget előíró normák
vonatkozásában.

5. Az alkalmazandó jog kérdése
a határon átnyúló szétválások esetén

Az alkalmazandó jog kérdése az átalakuláshoz kapcsolódóan az uniós szín -
téren eddig még csak a formaváltással járó székhelyáthelyezéssel és a határon
átnyúló egyesülési folyamatokkal összefüggésben merült fel abban az aspek -
tusban, hogy az átalakulás lebonyolítására, annak társaságon belül és azon
kívül zajló szakaszára milyen eljárásjogi szabályok tekinthetőek irányadónak.
A felelősségi rendelkezések kapcsán az alkalmazandó jog problematikája
azon ban nem került a vizsgálódás fókuszába arra tekintettel, hogy a határon
átnyúló egyesülési folyamatok végkimenetén az univerzális jogutódlás követ -
keztében csak egy jogutód gazdasági társaság szerepel. A több tagállam terü -
letét érintő szétválások esetében23 azonban több jogutód jön létre vagy műkö -
dik tovább több nemzeti jogrendet is érintve, amely az eltérő tagállami fel -
tételekre tekintettel a helytállási kötelezettséget megalapozó normák vonat -
ko zásában is felveti a belső jogi előírások kollízióját.24

A Róma I. és II. rendelet25 hatálya – függetlenül felek között fennálló szerző -
déses vagy szerződésen kívüli jogviszony jogcímétől – a helytállási kötelezett 
séggel kapcsolatban nem terjed ki azokra a kérdésekre, amelyeket a társasági
jog szabályozási köre átfog. A rendelet a kivételek között kifejezetten nevesíti 

23Kapcsolódó jogharmonizációs rendelkezések hiányában a határon átnyúló szétválás megen -
gedhetősége levezethető a letelepedés szabadsága által megkívánt előfeltételekből, valamint a
nemzeti elbánás elvéből abban az esetben, ha a szétválás adott formájának a megvalósulását az
érintett tagállamok joga határokon belüli relációban ismeri és lehetővé teszi a saját gazdasági
társaságai számára. Az átalakulási folyamat elé gördített akadály vagy korlátozás csak a
Gebhard-formulában megfogalmazott feltételek fennállása esetén igazolható.

24 V. ö. Harald Kallmeyer (Hrsg.): Umwandlungsgesetz – Kommentar. Verlag Dr. Otto Schmidt,
Köln, 2010. zu Vor §§ 122a–122l (dUmwG), Rn 11–12.; Harald Kallmeyer – Stephan Kappes:
Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach Sevic Systems und EU-Ver -
schmelzungsrichtlinie. In: AG, 2006/7. sz. 235. o.

25 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses köte -
lezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.); Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007EK
rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma
II.).
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a tag mögöttes felelősségének a kérdését,26 valamint mindazon helytállási kö-
telezettséget megalapozó normák is beilleszthetőek ebbe a körbe, melyeket a
tagállami rendelkezések a törvény erejénél fogva telepítenek a jogutód gaz -
dasági társaságra vagy a jogelőd volt tagjaira. A társasági jog hatálya alá
tartozó anyagi jogi kérdések megítélésére (beleértve az átalakuláshoz kapcsolt
felelősségi rendelkezéseket is) minden esetben a gazdasági társaság szemé -
lyes joga, honossága az irányadó.27 A kapcsolóelvet a határon átnyúló szét -
válási folyamatokra transzformálva az a kérdés merül fel, hogy több tagállam
érintettségére tekintettel, valamint figyelemmel arra, hogy a jogelőd, illetve a
jogutód gazdasági társaságok honosságát más-más személyes jog alapján kell
megítélni, a jogutód társaságok felelősségére melyik társaság honosságát meg-
határozó jog előírásai alkalmazandóak. A jogutódok helytállási kötelezettsé -
gére irányadó szabályok kiválasztása két lehetséges alternatíva mentén ar -
tikulálódhat: vagy a jogelőd államának a jogát, vagy pedig minden jogutód
vonatkozásában a saját személyes jogot kell irányadónak tekinteni a felelős -
ségi rendelkezések feltérképezése során. Mindkét megoldási javaslat érvekkel
és ellenérvekkel is alátámasztható:

1. A jogelőd államának joga mellett szól az, hogy ebben az esetben – figye-
lemmel arra, hogy nem jogi előzmények nélküli alapításról van szó – nem lehet
eltekinteni attól a ténytől, hogy a szétválás esetén tulajdonképpen egy koráb-
biakban egységes vagyontömeg feldarabolása történik meg, melynek egyes
részei az átalakulást követően határon átnyúló kontextusban sem függet -
leníthetőek teljes mértékben egymástól.28 Emellett egy lehetséges kapcsolóelv
meghatározása során vizsgálni kell azt is, hogy a jogilag releváns tény idő-
pontjában (ez jelen esetben a szétválás bejegyzésének az időpontja lesz), mely
állam joga határozza meg a korábban keletkezett jogviszonyokból fakadó tar -
tozások jogi sorsát. Ennek értelmében a jogutód gazdasági társaságok fele -
lősségét a jogelőd tartozásai vonatkozásában a jogelőd állama szerint kell
megítélni.
2. A jogutódok személyes jogának alkalmazási lehetősége – az érintett államok
belső jogi előírásainak a megsokszorozódása mellett – azért nyújt reális
alternatívát ebben az esetben, mert a társasági jogban szabályozott, kógens
jelleggel előírt mögöttes felelősségi alakzatokat a gazdasági társaság szemé -
lyes joga alapján kell megítélni. A határon átnyúló szétválás esetében a jog -
utód gazdasági társaságok új jogi entitásként, jogalanyként kerülnek létre -
hozásra adott esetben egy, a jogelőd államától eltérő tagállamban.29 Ezen
társaságok létrejötte azonban már – függetlenedve a jogelőd államától – a cél -
ország joga és követelményei által meghatározott; a jogutód gazdasági tár -
saság léte a célországban történő bejegyzéstől és állami elismeréstől függ.

26 Róma I. rendelet 1. cikk (2) bek. f) pont; Róma II. rendelet 1. cikk (2) bek. d) pont; Czigler Dezső Ta -
más: Az európai nemzetközi (kollíziós) magánjog és a családjog főbb kérdései. PhD értekezés,
témavezető: Prof. Dr. Vörös Imre, Győr, 2011. 241., 245–246. o.; Georg Eckert: Internationales
Gesellschaftsrecht. Manzsche, Wien, 2010. 790. o.

27 Czigler: i. m. 243. o.; Eckert: i. m. 29., 699., 792. o.
28 Kallmeyer – Kappes: i. m. 235. o.
29 Kallmeyer – Kappes: i. m. 235. o.
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A szétváláshoz kapcsolt felelősségi rendelkezések különbözőségéből fakadóan
a helytállási kötelezettség megítélésére irányadó jogok lehetséges száma ha-
tárokon átnyúló aspektusban az átalakulásban érintett társaságok és tagálla -
mok száma szerint sokszorozódik meg különféle eredményekre vezetve. En -
nek szemléltetésére a vizsgált tagállamok relációjában csupán két példát sze -
retnénk kiragadni arra tekintettel, hogy a jogelőd állama, a jogutódok honos-
sága, valamint az, hogy a szétválási szerződés mely társasághoz telepítette az
adott tartozást, az egyes megvalósulási esetkörök igen sokféle és széles va -
riációjának teremthet alapot.
1. Az első példa szerint egy magyar jogelőd társaság egy cseh és egy osztrák
jogutód társaságra vált szét;30 a hitelező által érvényesített követelést a szét -
válási szerződésben a cseh jogutód társasághoz telepítették. Ha összevetjük az
érintett tagállamokban szabályozott felelősségi előírásokat, akkor abból a
nézőpontból, hogy mely állam jogát alkalmazzuk a jogutód gazdasági társa -
ságok helytállási kötelezettségének az elbírálására, az alábbi megoldási lehe -
tő ségek jöhetnek számításba:
a) Ha a jogelőd államának a jogát, tehát a magyar jogot tekintjük irányadónak a
jog utódok felelősségének a megítélésére, akkor a cseh társaság köteles elsőd lege -
sen helytállni az adott tartozás kiegyenlítéséért, mivel a szétválási szerző dés eh -
hez a társasághoz rendelte a kérdéses követelést. Amennyiben a cseh társasággal
szem ben lefolytatott végrehajtás eredménytelenül zárult, akkor fordulhat a hite -
le ző az osztrák jogutód társasággal szemben. Az együttes per lés lehetősége a belső
jogi szabályozás konstrukciója miatt (az elsődleges és a másodlagos helytállásra
kö telezett megkülönböztetése következtében) ebben az esetben nem lehetséges. A
magyar jog szerint a kártérítés mértékét tekint ve minden jogutód gazdasági
társaság korlátlanul köteles helytállni az adott tartozás kiegyenlítéséért.
b) Amennyiben a jogutód gazdasági társaság felelősségét saját honosságuk, te hát
a jogutód személyes joga szerint bíráljuk el, akkor a cseh társaság szem szögéből
nézve minden jogutód elsődleges helytállása állapítható meg, amely viszont már
lehetővé teszi az osztrák társasággal történő együttes helytállás lehetőségét. A
másik nagy különbség emellett a kártérítés mértékében mutat kozik: míg a ma -
gyar jog alkalmazása következtében korlátlanul felelne a cseh társaság, addig a
cseh szabályozás minden jogutód társaság vonatkozásában csak korlátozott meg -
térítési kötelezettséget ír elő. Amennyiben a másik jog utód, tehát az osztrák
társaság nézőpontjából vizsgáljuk a felelősségi szabá lyo kat, akkor abból faka -
dóan, hogy minden jogutód elsődlegesen köteles helyt állni, szintén lehetősége van
a hitelezőnek arra, hogy az osztrák és a cseh tár sasággal szemben együttesen
érvényesítse igényét. Tekintettel azonban arra, hogy a szétválási szerződés nem
ehhez a jogutódhoz telepítette az adott követelést, így az osztrák jog szemszögéből
nézve a cseh társaság korlátlanul felel (szemben a cseh rendszerrel), míg az oszt -
rák jogutód pedig korlátozottan (szemben a magyar szabályozás előírásaival).
2. A második példa tényállása szerint egy cseh jogelőd társaság az átalakulás
következtében egy magyar és egy osztrák jogutód társaságra vált szét; a szét -
válási szerződés a kérdéses követelést az osztrák társasághoz telepítette. A
jogelőd és a jogutód társaságok eltérő személyes joga következtében az alábbi
eltérések figyelhetőek meg ebben az esetben:

30 Az alkalmazandó jog kérdése és a kapcsolóelv megítélése független attól a ténytől, hogy a szét -
válás milyen módon, különválás vagy kiválás útján megy végbe.
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a) Ha a jogelőd államának a jogát, jelen esetben a cseh jogot alkalmazzuk, akkor
minden jogutód társaság (beleértve a magyar jogutódot is) elsődlegesen felel. 
b) A kártérítés mértéke mind az osztrák társaság esetében, mind pedig a ma -
gyar jogutód esetében korlátozott.
Ha a jogutódok államának a jogát alkalmazzuk, akkor az osztrák szabályozás
szerint tekintettel arra, hogy a szétválási szerződés ehhez a társasághoz
rendelte a követelést, korlátlanul, teljes társasági vagyonával felel. Az előb -
biekkel szemben azonban a magyar jog előírásai szerint a magyar jogutód
(arra figyelemmel, hogy csak másodlagosan köteles helytállni) mindaddig él -
het a sortartás kifogásával, amíg az elsődleges kötelezettel, tehát az osztrák
jogutóddal szemben lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre, mert
az átalakulás esetén a törvény nem tartalmaz megengedő klauzulát az el -
sődleges és a mögöttes helytállásra kötelezettek együttes perlésének a lehető -
ségére. A magyar jog szerint pedig a magyar társaság szintén korlátlanul kö -
teles helytállni az adott tartozás kiegyenlítéséért.
Összességében tehát megállapítható, hogy a hiányzó kapcsolóelvek követ keztében a
határokon átnyúló szétválás vonatkozásában jelentős rizikófaktor ként jelenik meg a
hitelezői igények megtérülése tekintetében a felelősségi ren delkezések és az igényér -
vényesítés területén jelentkező jogbizonytalanság. A fenti két példával jól szemléltet -
hető tehát, hogy az alkalmazandó jog kér dése a határon átnyúló szétvá lások esetében
olyan releváns tényezőként jele nik meg a jogutód gazdasági tár saságok felelősségéhez
kapcsolódóan, amely attól függően, hogy mely társaság honossága szerinti belső jog
előírásait alkal mazzuk, eltérő eredményekre vezet az igényérvényesítés, illetve a kár -
térítés mértékének a megítélése vonatkozásában. A problematika további jelentősége
ott is felfedezhető, hogy az együttes perlés kérdésköre kihat a joghatósági sza bályok
alkalmazására, valamint a kártérítés mértékének a limitálása szintén gátolja a haté -
kony igényérvényesítést abból az aspektusból, hogy meghatá rozza azt a maximális
értéket, amelyet a hitelező az adott jogutód társaságtól követelhet. Az ehhez kap -
csolódó igényérvényesítési nehézségek abban az eset ben is megjelennek, ha a szétvá -
lás esetében egyébként tőkekivonás nem kö vetkezik be, hanem a vagyon a jogutódok
körében változatlan értékben kerül megtartásra, vagy a limitált kártérítési mérce elő -
nyét a nemzeti jogalkotó az elsődleges felelősség deklarálásával kívánja kiegyenlíteni.

6. Összegzés

Szűk körű uniós harmonizáció mellett a nemzeti jogokban eltérően szabályo zot -
tak a szétválás különféle formáihoz kapcsolt és a jogutód gazdasági tár saságok
helytállási kötelezettségét előíró felelősségi rendelkezések. És hatá ron átnyúló
kontextusban speciális rendezőelvek hiányában ezek a különb ségek jelentős
prob lémákat okozhatnak. A részvénytársaságok szétválása ese tében az összeha-
sonlító elemzés arra az eredményre vezetett, hogy a vizsgált tagországok vo -
natkozásában a nemzeti jogalkotók – élve az irányelv által fel kínált opcionális
lehetősségekkel – differenciált szabályozás keretében imple mentálták a jogutó -
dok helytállási kötelezettségét megalapozó normákat a fe lelősség elsődleges
vagy másodlagos jellegére, illetve a kártérítés mértékére nézve. Megoldási al -
ternatívánkban a jogbiztonság követelményét is előtérbe helyezve a jogelőd sze -
mélyes jogának a továbbhatását javasoljuk mind a jog utód gazdasági társasá -
gok, mint pedig a volt tagok helytállási kötelezettsé gére nézve.
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A gazdaság társaságok átalakulása
az egyes társasági törvényekben
és az új Polgári Törvénykönyv

Tervezetében
DOBOS ISTVÁN

PhD hallgató
Széchenyi István Egyetem, Kereskedelmi, Agrár -és Munkajogi Tanszék

1. Bevezető

E tanulmány célja bemutatni a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó
joganyag szabályozási koncepcióját, illetve a jogintézmény sarokpontjainak
kiemelése útján vázolni történeti fejlődését a gazdasági társaságokról szóló
1988. évi VI. törvénytől1 a jelenleg hatályos társasági törvényen keresztül az
új Polgári Törvénykönyv átalakulásra vonatkozó szabályozásáig. 
Az átalakulás fogalmát szűkebb és tágabb vonatkozásban is értelmezhetjük.
Tágabb értelemben az átalakulásra, mint főfogalomra tekinthetünk, amely
magában foglalja a társasági formaváltást, egyesülést és szétválást. Szűkebb
értelemben az átalakulás a társasági formaváltás szinonimájaként értelme -
zendő, amely értelemben az egyesüléssel és a szétválással mellérendelt vi -
szonyban áll. A tanulmányban főszabály szerint, a jelenleg hatályos társasági
törvény fogalomhasználatának megfelelően, az átalakulást tágabb értelem -
ben használjuk.
Az átalakulás a gazdasági társaságok egyes létszakaszai2 közül a legkomp -
lexebbnek tekinthető, hiszen átalakulás során új jogalany létrejötte, a jogelőd
tekintetében megszűnés, illetve a gazdasági társaság tagjainak létszámában
változás is bekövetkezhet. A jogutódlás során a gazdasági társaság az esetek
többségében változatlanul üzletszerű gazdasági tevékenységet végez, amely –
tekintettel a változó jogalanyiságra – különböző számviteli problémák kiin -
dulópontja is lehet.
Mint minden társasági jogi jogintézmény esetén, a szabályozásnak különböző,
gyakran ellentétes érdekeket kell összeegyeztetnie. Így az átalakulás szabá -
lyo zása során figyelembe kell venni a gazdasági társaság, illetve a tulajdo -
nosok érdekeit, a hitelezővédelmi szempontokat, illetve az átalakuló gazdasá -
gi társaságon belül, az átalakulás szándékával esetleg egyet nem értő, és az
átalakulás során a gazdasági társaságból kilépni kívánó kisebbség érdekeit is.
Ennek megfelelően az átalakulás jogintézményét egy, a versenyszféra és a
piaci szereplők igényeit kielégítő (vagy legalábbis kielégíteni próbáló) társa -
sági jognak cizelláltan, részletekbe menően kell szabályoznia, illetve kellően
rugalmas szabályokkal kell kitöltenie annak érdekében, hogy a gazdasági
társaságok átstrukturálása reális lehetőség legyen. 
Az átalakulás által esetlegesen igénybe vehető illetékelkerülési technikák

1 A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény a továbbiakban: „1988-as Gt.”
2 Az egyes létszakaszok alatt a társaságalapítást, átalakulást és megszűnést értjük.
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miatt az állami, fiskális érdekek is jelentősek. Különösen fontos ezen utóbbi
szempont, ha figyelembe vesszük, hogy bizonyos időszakokban a gazdasági
társaságok átalakulását sok esetben visszaélésszerűen használták különböző
adóelkerülési technikákra, különösen az ingatlantulajdon megszerzése esetén
fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték esetében.
Ezen egymásnak gyakran ellentmondó érdekek mellett tekintettel kell lenni
arra is, hogy az átalakulásra vonatkozó szabályanyag bonyolultságát, cizel -
láltságát a jogintézmény komplexitása is meghatározza. Sor kerül(het) az ala -
pítási szabályok alkalmazására, illetve egy (vagy több) jogalany megszűnése is
megtörténhet az átalakulás során. Ezen kívül átalakulás szabályainak bizto -
sítani kell az egyes létszakaszok vonatkozásában a pontos számviteli nyilván -
tartások vezetését, illetve az egyéb pénzügyi jogi rendelkezések és a társasági
jog összhangját.
Az 1988-as Gt. indokolása, a gyakorlati igények és tapasztalatok alapján meg -
állapíthatjuk, hogy egy modern társasági jogban a gazdasági társaságok át -
alakulására a jogalkotónak lehetőséget kell biztosítania, és az anyagi és
eljárásjogi szabályokat kellő részletességgel, a piaci szereplők igényeinek fi -
gyelembevételével kell kialakítania: „A társasági jog rendeltetésszerű érvé -
nye süléséhez hozzátartozik a társasági formák egymásba való gyors és rugal -
mas átalakulásának rendezése.”3

Elképzelhető azonban olyan helyzet is, amikor a jog nem biztosít lehetőséget a
gazdasági társaságok átalakulására, így nem lehetséges a társasági forma -
váltás, egyesülés vagy szétválás.4 Ebben az esetben a szervezeti struktúra
átalakításához a gazdasági társaságok tulajdonosainak először a megszűnést,
majd új gazdasági társaság alapítását kell választaniuk. Az 1988-as Gt.
hatálybalépésétől, tehát 1989. január 1-től 1989. július 1-jéig terjedő időszak -
ban ez a helyzet állt fenn, ám rövidesen megalkotásra került a gazdasági tár -
sa ságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény5, amely innentől törvé -
nyes lehetőséget biztosított a gazdasági társaságok átalakulására. 
Az átalakulás jogintézményének létét a belső jogban azonban nem csupán a
piaci szereplők igényeivel lehet alátámasztani. Magyarországnak, mint az
Európai Unió tagjának jogalkotási kötelezettsége is volt e tekintetben, hiszen
több irányelv is érinti a gazdasági társaságok átalakulását. 
A harmadik társasági jogi irányelv szól a részvénytársaságok egyesüléséről6,
míg a hatodik társasági jogi irányelv7 foglalkozik a részvénytársaságok szét -
válásával. Szintén fontos megemlíteni a határokon átnyúló egyesülésekről
szóló irányelvet8. A belső jogban tehát az átalakulási szabályanyag léte indo -
kolható egyrészről a piaci szereplők igényeivel, másrészről az Európai Unió
vonatkozó irányelveivel is. Előbbi indok meggyőzőbb, mint az irányelvek által
a tagállamokra rótt jogalkotási kötelezettség, hiszen az Európai Unióhoz való 

3 1988-as Gt. indokolása.
4 „A társasági törvény természetesen működőképes átalakulási törvény nélkül is.”; Sárközy

Tamás: Átalakulási törvény – mint a gazdasági társaságokról szóló törvény szerves folytatása. In:
Jogtudományi Közlöny, 1989/5. szám 233. o.

5 A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról 1989. évi XIII. törvény, a
továbbiakban: „átalakulási törvény”.

6 A Tanács 78/855/EGK irányelve.
7 A Tanács 82/891/EGK irányelve.
8 A Tanács 2004/56/EK irányelve.
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csatlakozást jóval megelőz ve kimunkálásra kerültek a magyar jogban az át -
alakulás részletes szabályai. Az irányelvek hatására azonban e szabályok
további részletezésre, pontosításra szorultak.

2. Az átalakulás helye a társasági jogon belül

Az egyes társasági törvények kodifikációja, illetve az új Ptk. megalkotása so -
rán első sorban az a kérdés merült fel, hogy az átalakulás a gazdasági társa -
ságokról szóló törvényben (abban az esetben, ha a társasági jog a Polgári
Törvénykönyv része, akkor a társasági jogi könyvben), vagy külön törvényben
kerüljön szabályozásra. Különösen lényeges kérdés ez, ha figyelembe vesszük
a többi magánjogi jogterülethez viszonyítva a társasági jog alacsony abszt -
rakciós szintjét.9 Az alacsony absztrakciós szint különösen igaz az átalaku -
lásra, amelynek szabályai kifejezetten részletes, technikai szabályozást10 igé -
nyelnek. Az átalakulás jogintézményének elhelyezésére 1988-tól alapvetően
kétféle megoldást alkalmazott a jogalkotó.
Az 1988-as Gt. nem tartalmazta az átalakulás szabályait, azt az átalakulási
törvény rendezte. 1992-ben az átalakulás joganyaga azonban beemelésre ke -
rült a Gt.-be. Ezt a koncepciót, amely szerint az átalakulásra vonatkozó sza -
bályanyag a Gt. része, követte a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi
CXLIV. törvény11 és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény12 is.
Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával kapcsolatban azonban újra fel -
merült az átalakulás (és a társasági jog) helyének kérdése. Jelen álláspont
szerint a társasági jog az új Polgári Törvénykönyvben fog helyet kapni13, az
átalakulásnak azonban csak a legfontosabb szabályai kerülnek bele a társa -
sági jogi könyvbe, a részletkérdések külön törvényi szabályozást nyernek.14

E példákon keresztül látható, hogy az átalakulási normák jogrendszerben való
elhelyezése alapvetően kétféleképpen történhet.15 Mód van arra, hogy egyet -
len, mindent felölelő átalakulási kódexben valamennyi cégforma átalakulási
előírásait, és – az adott helyzettől és szükségletektől függően – a privatizációs,
és más speciális átalakulások intézményrendszereit is meghatározzák.
Megtörténhet úgy is az átalakulási jogalkotás, hogy az átalakulás egyes sza -
bályait a különböző anyagi jogok törvényeibe telepítik, azaz önálló, átalaku -
lási szabályok találhatók a gazdasági társaságok, a szövetkezetek és egyéb
gazdálkodó szervezetek jogszabályaiban, s emellett szükség szerint külön pri -
vatizációs törvények is létezhetnek. A jelenleg hatályos magyar szabályozás is

9 Miskolczi Bodnár Péter: Társasági jog a Ptk.-ban. In: Gazdaság és Jog. 2001/1. szám 4. o.;
Sárközy Tamás: A gazdasági jog és az új Polgári Törvénykönyv. In: Gazdaság és Jog, 2012/3.
szám 5. o.

10 Sárközy Tamás: A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945
– 2005. Budapest, HVG Orac Kiadó, 2007. 218. o

11 A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény a továbbiakban: „1997-es Gt.”
12 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a továbbiakban: „2006-os Gt.”
13 Lásd: Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok közös szabályairól. In: Gazdaság és Jog, 2011/7–

8. szám. 3. o.
14 Török Gábor: Átalakulás, egyesülés, szétválás – jogutód nélküli megszűnés. In: Gazdaság és Jog,

2011/7–8. szám 8. o., A Ptk. tervezetet lásd: http://www.kormany.hu letöltés ideje: 2012.
március 16.

15 Gál Judit–Adorján Csaba: A gazdasági társaságok átalakulása. Budapest, HVG Orac Kiadó,
2010. 23. o.
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ezt a megoldást követi. Így a gazdasági társaságok átalakulása a 2006-os Gt.-
ben, a szövetkezetek átalakulásának szabályanyaga a 2006. évi X. törvényben
található. Külön törvény szól az egyéni cégről is. a 2009. évi CXV. törvény,
amely más gazdasági társasággá szintén átalakulhat. E törvény átalakulási
szabályai azonban csupán továbbutalnak a 2006-os Gt. szabályaira.16

3. Az átalakulás szabályozásának főbb kérdései 
az átalakulási törvényben és az egyes társasági törvényekben

3.1. Átalakulás az 1988-as Gt.-ben, illetve az átalakulási törvényben

A volt szocialista országok közül először Magyarországon alkottak átfogó tár -
sasági törvényt, még a szocializmus társadalmi-gazdasági viszonyai között, a
politikai rendszerváltozás előtt. Az 1988-as Gt. húzótörvénynek bizonyult az
egész jogrendszer átalakulása szempontjából, illetve a joggyakorlat szempont -
jából is.
Az 1988-as Gt. csupán egy szakaszban foglalkozott a gazdasági társaságok
átalakulásával. A 339. § szerint a gazdasági társaságoknak egymás közötti át -
alakulását, továbbá gazdálkodó szervezeteknek gazdasági társasággá alaku -
lá sát külön törvény szabályozza. A bevezetőben vázolt koncepciók közül tehát
az első Gt. azt a megoldást választotta, amely szerint a többi anyagi társasági
jogi szabályozástól elkülönülten megalkotásra került egy átalakulási kódex,
amely valamennyi átalakulási típusra vonatkozott.
Az átalakulás szabályai tehát az 1988-as Gt.-ben nem kerültek szabályozásra,
a törvényben „csak” a gazdasági társaságok alapításáról, működéséről és jog -
utód nélküli megszűnéséről szóló szabályok szerepeltek. Az egyetemes jog -
utód lással való társasági formaváltást a német Umwandlungsgesetz mintá -
jára főleg Sárközy Tamás szerette volna szabályozni, különös tekintettel a
gazdasági munkaközösség és a korlátolt felelősségű társaság közötti forma -
váltás lehetőségére.17

Az átalakulás jogintézményére ebben az időszakban leginkább a kezdődő pri -
vatizáció miatt volt szükség, így logikus döntés volt a jogalkotó részéről, hogy
az átalakulásra vonatkozó szabályok nem a társasági törvényben kerültek el -
helyezésre, hiszen, figyelemmel a privatizációs szabályok jellegére, ezek nem
illeszkedtek volna koherensen az 1988-as Gt.-be.
Az 1988-as Gt. indokolása szerint: „A gazdálkodó szervezetek társasággá való
átalakulását, illetve a társaságok egymásba való átalakulását – mivel ez a
kérdéskör meghaladja a társasági jog hatókörét – külön törvény szabályozza.
Annak érdekében, hogy a társasági törvény ne váljon áttekinthetetlenné, a
gazdasági társaságok fúzióját, egymással való egyesülését, társaság más tár -
saságba való beolvadását stb. ugyancsak az átalakulási törvény rendezi.”
16 Szintén külön törvény vonatkozik a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülésére. A

vonatkozó szabályokat a 2007. évi 140. törvény tartalmazza. Utóbbihoz lásd: Bakos Kitti: A
fordulónap és az átalakulás bejegyzése a határon átnyúló egyesülések esetén. In: Céghírnök,
2012/2. szám 11–13. o., Bakos Kitti: A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó jogi
szabályozás anomáliái. In: Szabó Béla – Szemesi Sándor (szerk): Előadások a 7. debreceni
állam-és jogtudományi doktorandusz-konferencián  2010. május 21. 37–44. o.

17 Sárközy Tamás: A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945
– 2005. Budapest, HVG Orac Kiadó, 2007. 202. o.
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Ahogy már fentebb említésre került, az 1988-as Gt. 1989. január 1-jei ha -
tálybalépésétől kezdve az átalakulási törvény 1989. július 1-jei hatálybalé -
péséig a gazdasági társaságok átalakulására nem volt törvényes lehetőség. Ha
egy gazdasági társaság más társasági formában kívánta folytatni a gazdál -
kodó tevékenységét, két lehetősége volt: a jogutód nélküli megszűnés és új cég
alapítása, vagy megvárták az akkor már készülő átalakulási törvényt.
Az átalakulási törvénnyel az átalakulási és privatizációs szabályozás terén az
egyetlen átalakulási kódexként funkcionáló kodifikációt választotta tehát a
jogalkotó. Hatálya alá tartoztak az állami vállalatok, egyéb állami gazdálkodó
szervezetek, az egyes jogi személyek vállalatai, a leányvállalatok, a szövetke -
zetek, a gazdasági társaságok, a kisiparosok, és a magánkereskedők egyaránt.
A törvény a közös szabályok meghatározása után, külön fejezetben szabá -
lyozta az állami vállalatok gazdasági társasággá való átalakulását, a szövet -
kezetek gazdasági társasággá való átalakulását, illetve a gazdasági társa -
ságok egymás közötti átalakulását, illetve tartalmazta az átalakulások vo -
natkozásában a cégbírósági eljárás szabályait is.
Az átalakulási törvény szinte előzmény nélküli volt a magyar jogrendszer -
ben.18 Az átalakulási törvény szellemi atyja, Sárközy Tamás úgy foglalt állást
a készülő átalakulási törvénnyel kapcsolatban, hogy az „…valójában sötétbe
ugrás volt”.19

Az átalakulási törvény megalkotásakor a gazdasági társaságok részéről még
csekély igény jelentkezett csupán, azonban a kezdődő privatizáció miatt
egyértelműen szükség volt az átalakulás jogintézményének szabályozására.20

Az átalakulási törvény, ahogy fentebb említésre került, az állami vállalatok és
szövetkezetek gazdasági társasággá való átalakulásról, illetve a gazdasági
társaságok egymásba való átmenetéről és egyesüléséről rendelkezett. Felme -
rült, hogy az állami vállalatok társasággá való átalakulását az állami vállalati
törvényben, a szövetkezetek átalakulását a szövetkezeti törvényben rendezze
a jogalkotó. Technikailag ez a megoldás is lehetséges lett volna, azonban –
tekintettel a versenysemlegesség elvére – mégsem lett volna helyes, mert ezen
elv egységes alapokon nyugvó elvi megoldást igényel.21

Az átalakulási törvény elsődleges jelentőségét azonban nem is az a tény adta,
hogy az átalakulás, mint társasági jogi jogintézmény szabályozásra került,

18 Fontos azonban megemlíteni, hogy az 1875. évi XXXVII. törvény, a Kereskedelmi törvény már
tartalmazta az egyesülés jogintézményét a részvénytársaságok és a szövetkezete esetében. A
208. § határozta meg az egyesülésre irányadó feltételeket a részvénytársaságok vonatkozásá -
ban, a 253. § a szövetkezetek egyesülésével kapcsolatban a részvénytársaságok szabályaira
utalt. A korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. törvény
szintén tartalmazott a tágan értelmezett átalakulás körébe vonható szabályokat, hiszen szabá -
lyozza azt az esetet, amikor a részvénytársaság formaváltással korlátolt felelősségű társasággá
alakul át. 

19 Szegediné dr. Sebestyén Katalin: Az átalakulási törvény kérdőjeleiről. In: Magyar Jog, 1991/8.
szám, 474. o.

20 „Gazdaságunk működésében régi hiányosság, hogy a gazdasági szervezetek formaváltása nem
kielégítően szabályozott. Az állami vállalati és a szövetkezeti törvény csak e vállalatok, illetve a
szövetkezetek különböző altípusai közötti átalakulást szabályozza, a szektorok közötti átmenet,
összefüggésben a tulajdoni formák eddigi túlzott elkülönítésével – tisztázatlan.”; Sárközy, 1989:
i. m. 14. o.; „Az átalakulási törvény jelentőségét nem is a gazdasági társaságok átalakulásának
szabályozása jelentette, hanem az a körülmény, hogy az állami tulajdon privatizálásának ko -
reográfiáját határozta meg.”; Gál, 2010, 19.

21 Sárközy, 1989: i. m. 234. o.
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hanem az a körülmény, hogy az állami tulajdon privatizálásának módját,
tech nikai eljárási rendjét határozta meg. A rendszerváltásukat élő közép-
euró pai országok jogrendszereiben az átalakulási jogalkotás a tulajdonosi
struk túra átalakításának egyik fontos segédeszköze volt, és a szabályok meg -
alkotásában elsődlegesen e feladatra voltak figyelemmel. Ennek megfelelőn a
privatizációs átalakulások szabályainak megalkotására került a hangsúly,
ezeket a szabályokat tartalmazta az átalakulási törvény III. és IV. fejezete.
Meglehetősen hézagos, szinte „odavetett” módon foglalkozott az V–IX. fejezet
a gazdasági társaságok egymás közötti átalakulásával és egyesülésével. Ezek
soványka szabályok, s még inkább az alig néhány szakaszból álló eljárási
normák mutatják a szabályozás elnagyoltságát, s azt, hogy a gazdasági tár -
saságok átalakulása ebben az időszakban másodrangú kérdés volt, a gyakor -
latban még jó ideig alig-alig merült fel az alkalmazás igénye. Ennek az oka
volt, hogy 1989–90-ben sokkal olcsóbb és egyszerűbb volt, ha az eredeti társa -
sági forma megszűnésével a kívánt társasági formát új alapítású társaságként
hozták létre a tagok.22

Az átalakulási törvény tartalmazta a formaváltásos átalakulás, illetve az
egye sülés szabályait, azonban a szétválásról még csak annyiban rendelkezett,
hogy a szétválásra az egyesülés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A
törvény még szűken értelmezte az átalakulás fogalmát, tehát csupán a tár -
sasági formaváltást értette alatta, az egyesülést még nem vonta be az átala -
kulás főfogalma alá. Az „átalakulás” fogalmát nem definiálta a törvény, azon -
ban ez a fogalom az átalakulás közös és különös szabályainak az összefüg -
géseiből mégis félreérthetetlen módon meghatározható volt.
Az említett jogszabályi rendelkezésekből kiolvashatóan tehát az átalakulás a
társaságok működési kellékeit érintő cégforma változását jelentette. Mégpe -
dig olyan módon, hogy az átalakulással létrejövő jogutód társaság általános
jogutódja lesz az átalakulással megszűnő jogelőd társaságnak.23 Annak, hogy
az átalakulási törvény még szűken értelmezte az átalakulás fogalmát, több
oka is volt. Az átalakulás szabályainak megalkotásakor mintaként szolgált a
német Umwandlungsgesetz, amely szintén szűken értelmezi az átalakulás
fogalmát, így megkülönbözteti az átalakulást, vagyis a társasági formaváltást
(Umwandlung), szétválást (Spaltung) és az egyesülést (Verschmelzung). Az
átalakulás fogalmának szűk értelmezéséhez vezetett az a tény is, hogy az át -
alakulási törvény megalkotásakor az igény szinte még csupán a formaváltás -
ra volt, bonyolultabb szervezeti átstrukturálásokra csak később jelentkezett.
Fontos kiemelni, hogy az átalakulási törvény azért rendelkezett az álta lános
jogutódlásról, mint alapelvről, mert az átalakulás fogalmát itt még a forma -
váltás szinonimájaként értelmezte a jogalkotó.
Az átalakulási törvényben az átalakulások közös szabályainak jó része a mai
napig fennmaradt az időközbeni társasági jogi kodifikációk ellenére. Ilyenként
említhető például az a megállapítás, hogy az átalakulás az átalakuló szerve -
zettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, a hirdetményi kö -
telezettség, vagy a felszámolás, a végelszámolás alatt álló szervezetek átala -
kulási tilalma, vagy az általános jogutódlást kimondó generálklauzula. Ezen

22 Gál, 2010: i. m. 25. o.
23 Complex kommentár, általános jogutódlásra való utalás az átalakulási törvény 1. §-ban talál -

ható.
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szabályok fennmaradása dicséretes, hiszen egyértelműen a jogintézmény sa -
rok pontjainak stabilitását, időtállóságát támasztja alá.
Az általános jogutódlás tekintetében a generálklauzula „továbbélése” vélemé -
nyem szerint jogalkotási és dogmatikai hibának tekinthető, hiszen ezzel egy
olyan átalakulási alapelv továbbéléséről beszélhetünk, amely akkor került
megalkotásra, amikor a hatályos törvény még nem rendelkezett az átalakulás
egyik típusáról, a szétválásról, illetve amikor a jogalkotó az átalakulás fogal -
mát még szűken értelmezte, tehát kizárólag a társasági formaváltás szino -
nimájaként használta és nem átfogó kategóriaként, mint a jelenleg hatályos
Gt. Tekintettel arra, hogy szétválás esetén a jogelőd társaság és jogutód társa -
ságok között különös jogutódlás megy végbe, az általános jogutódlást kimondó
alapelv továbbélése nem tekinthető véleményem szerint pozitívumnak.24

Az átalakulások iránt jelentős igény 1991-től vált általánossá, s bár az át -
alakulási törvény szabályozásában megjelentek a privatizációs átalakulási
szabályok hibái is, mégis elvitathatatlan érdeme a törvénynek, hogy hatályba -
lépésétől kezdődően a társaságok nem voltak többé elzárva az átalakulás le -
hetőségétől.25

A jogalkotási koncepció gyökeresen változott meg az állam vállalkozói vagyo -
nára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992.
évi LV. törvény megalkotásával, amely törvény beemelte a gazdasági társa -
ságok egymás közötti átalakulására vonatkozó szabályokat az akkor hatályos,
1988-as Gt.-be, megalkotva így a Gt. VIII. fejezetét, amely a gazdasági társa -
ságok egymás közötti átalakulásának teljes szabályozását tartalmazta, azzal
a furcsasággal, hogy az anyagi jogszabályba tetemes mennyiségű eljárási nor -
mát is beültetett.
E törvény indokolás szerint: „A gyakorlatban felmerült problémákra figye -
lemmel a módosításokkal beépülnek az 1988-as Gt.-be a gazdasági társaságok
átalakulásának jelenleg a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok
átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvényben megfogalmazott szabályai. Az
egyes gazdálkodó szervezetek átalakulására vonatkozó szabályozást a gazdál -
kodó szervezetekre vonatkozó külön törvények tartalmazzák, így az átalaku -
lási törvény kiürült és hatályon kívül helyezhetővé vált.”

3.2. Az átalakulás szabályainak beépítése a társasági törvénybe

Ahogy fentebb említésre került, a gazdasági társaságok egymás közötti átala -
kulásának szabályai az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel

24 Különösen nem tekinthető pozitívumnak az általános jogutódlást kimondó generálklauzula
továbbélése abból a szempontból, hogy az illetéktörvény az átalakulások illetékmentességére
vonatkozó szabálya tekintetében is az általános jogutódlás számított húsz éven át a szabályozás
alapkövének, tévesen, hiszen szétválás esetében egyértelmű a különös jogutódlás ténye. Ennek
ellenére a valamennyi átalakulásra vonatkoztatott általános jogutódlás elfogadottá vált a
jogirodalom egy részében, illetve 458/B/1991. alkotmánybírósági határozatban is megjelenik.
Egyes szerzők utalnak azonban a különös jogutódlás tényére: Harsányi Gyöngyi – Újvári
Andorné – Miskolczi Bodnár Péter: A jogutódlás, mint sajátos szerződést módosító jogi tény a tár-
saságokban. In: Magyar Jog, 1991/4. szám 223–231. o.; Vékás Lajos: Szakértői Javaslat az új
Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez. Budapest, Complex Kiadó, 2008. 108. o.; Gál, 2010: i. m. 35.;
Kisfaludi András: A társasági jog. Budapest, Complex Kiadó, 2007. 71. o.

25 Gál, 2010: i. m. 25. o.
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összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvénnyel kerültek
beépítésre az 1988-as Gt.-be. Ekkor tehát szakított a jogalkotó az átalakulási
törvény által alkalmazott megoldással, és az átalakulás szabályait a társasági
törvényben helyezte el. Az átalakulás Gt.-ben történő beemelésével párhuza -
mosan a szétválás részletszabályainak megalkotására is sor került. 
E törvény érdeme, hogy az átalakulási törvényben jóformán csak vázlatosan
szabályozott átalakulási procedúra helyett logikusan követhető jogi előíráso -
kat adott, melyek nyomán a magánszféra átalakulási igényei kielégíthetőek
voltak, jóllehet a szabályozásnak még mindig voltak gyenge pontjai, eljárási
téren és lényegi kérdésekben is.
Gál Judit a következő hibákra utal: Nem tartalmazott a törvény világos fo -
galommeghatározást az átalakulás tekintetében, ex tunc hatályú volt az át -
ala kulás bejegyzése és mód volt a jogutód társaság(ok) vonatkozásában elő -
társasági működésre, ami a kérelem esetleges elutasítását követően rendkívül
bonyolult visszarendezőst tett szükségessé, illetve a szétválás szabályai, bár
ezek megalkotásra kerültek, mégis rendkívül elnagyoltak voltak.26

Véleményem szerint a szétválás részletszabályainak megalkotása pozitívum -
ként értékelhető, azonban az átalakulás dogmatikai rendszerét tekintve ne -
gatív hatása is volt. Pozitívum volt annyiban, hogy az átalakulás egyik fő tí -
pusának, a szétválásnak megszülettek az anyagi jogi szabályai. Az addig ha -
tályos szabályozás, amely szerint a szétválásra az egyesülés szabályait kell
alkalmazni, egyértelműen elnagyoltnak tekinthető. Ezt támasztják mind a
kül földi átalakulás szabályozásával kapcsolatos példák, illetve az Európai
Unió irányelvei is, amelyek szintén élesen megkülönböztetik (külön irány -
elvbe foglalták) az egyesülés és a szétválás szabályait.
A szabályalkotás negatív vetülete az általános jogutódlást kimondó alapelvvel
van összefüggésben. A szétválásokra vonatkozó részletes szabályok megalko -
tásakor nem volt a jogalkotó tekintettel arra, hogy az addig alapelvként té -
telezett általános jogutódlás a szétválások tekintetében nem állja meg a he -
lyét. Annyiban még védhető volt ekkor az átalakulások tekintetében az álta -
lános jogutódlást kimondó alapelv, hogy a jogalkotó még változatlanul szűken
értelmezte az átalakulás fogalmát e törvény hatálybalépésekor, tehát az egye -
sülés és a szétválás ekkor még az átalakulás fogalmával mellérendelt viszony -
ban álltak.

3.3. Az 1997-es Gt. átalakulási szabályai

Az 1997-es Gt. követte az 1992. évi LV. törvény által alkalmazott megoldást,
amely szerint a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó normák a tár -
sasági törvényben kerültek elhelyezésre. Ezen kodifikációs megoldás abszolút
racionálisnak tekinthető, hiszen az átalakulás szabályai ekkora elveszítették
a privatizációs eljárásokat meghatározó karakterüket, ezzel párhuzamosan
meg nőtt a piaci szereplők igénye a különböző típusú átalakulások levezény -
lésére.
Az 1997-es Gt. a társasági jogi szabályozás 6–8 évenkénti felülvizsgálatának
volt a terméke. A törvény koncepcionálisan új átalakulási szabályozást hozott,

26 Gál, 2010: i. m. 7. o.
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amely döntően azzal a körülménnyel állt összefüggésben, hogy a cégbíróságok
ügyhátralékait időközben ledolgozták, naprakésszé váltak, és nem volt többé
akadálya olyan szabályozásnak, amely az átalakulás bejegyzését ex nunc
hatályúvá tette27 Az ex tunc hatályú átalakulás-bejegyzés rengeteg bonyodal -
mat okozott28, így az 1997-es Gt. egyik legnagyobb érdeme a szabályozás e
vonatkozásban történő megváltoztatása volt. 
Az új szabályozás fogalmi pontosítással is járt, hiszen egyértelművé vált, hogy az
átalakulás fogalmára a jogalkotó átfogó fogalomként tekint, amely magá ban fog -
lalja a társasági formaváltást, az egyesülést és a szétválást is. Ekkor tehát az át -
alakulás már nem csupán a társasági formaváltás szinonimájaként volt értelme -
zendő. Ezzel párhuzamosan, helyesen, a jogalkotó el is hagyta az általános jog -
utódlást kimondó generálklauzulából az „általános” kifejezést, így az 1997-es Gt.
csupán annyit tartalmazott a jogutódlás tekintetében, hogy „az átalakulással lét -
rejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.” Az „álta -
lános” kifejezés elhagyása véleményem szerint dogmati kai lag koherens megol -
dást nyújtott, hiszen ha az átalakulás fogalmába a szét válás is beletartozik, akkor
az általános jogutódlást kimondó alapelv fenntar tása nem lett volna helyes.
Megállapítható, hogy az 1997-es Gt. átalakulási szabályai, bár a szabályozás
struktúrája még bonyolultnak mondható, már valóban képesek voltak a piaci
szereplők átalakulás iránti igényeinek rugalmas kielégítésére, mindezt úgy,
hogy a törvény az átalakulások típusainak rendszerezésénél és a jogutódlási
alapelv tekintetében is koherens megoldást nyújtott.

3.4. A 2006-os Gt. átalakulási szabályai

2006-ra újra befejeződött a társasági és a cégjogi szabályozás 6–8 évenkénti
esedékes felülvizsgálata. Ennek eredményeként az 1997-es Gt.-t 2006. június
30-ával hatályon kívül helyezték, és 2006. július 1. napjával hatályba lépett az
újrafogalmazott, számos helyen modernizált társági törvény, a 2006. évi IV.
törvény, valamint eljárási szabálya, a 2006. évi V. törvény, a cégtörvény.
A Gt. és a cégtörvény szabályaival megkísérelte a jogalkotó a tapasztalható
hiányosságok kiküszöbölését, egyúttal az új előírásokkal figyelemmel volt a
jogalkalmazók és a gazdaság szereplőinek igényeire is.
A Gt. 67. §-a az addiginál világosabban rendezte az átalakulás fogalmi kérdé -
seit, és igyekezett pontosabb definíciókat adni. Általában véve egy kellően rész-
letező, összefüggéseiben jól átlátható szabályrendszert hozott létre a jogalko -
tó, amely alapjában véve már kifejezetten jól használható.29

Az átalakulásra vonatkozó szabályozás struktúrája lényegesen átláthatóbb
rendszerbe került összefoglalásra, mint az 1997-es Gt.-ben. Az átalakulás nor -
maanyaga egy általános és egy különös szabályozási szintre tagozódik, továb -
bá a speciális rendelkezéseken túlmenően mögöttes szabályanyaggal is kiegé -
szül.30 Az átalakulás közös szabályai elsődlegesen a formaváltás szempont -

27 Gál, 2010: i. m. 28. o.
28 Gál Judit: A gazdasági társaságok átalakulásának egyes kérdései. In: Gazdaság és Jog, 1999/7–

8. szám 6. o.
29 Gál, 2010: i. m. 29. o
30 Auer Ádám–Bakos Kitti–Buzási Barnabás–Farkas Csaba–Nótári Tamás–Papp Tekla: Társasá -

gi jog. Szeged, Lectum Kiadó, 2011. 107. o.
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jából kerülnek meghatározásra, azonban e szabályok alkalmazandók az egye -
sülésre és szétválásra is. A különös szabályokat az egyesülésre és szétválásra,
illetve a részvénytársaságok átalakulására vonatkozó szabályok alkotják.
A törvény, követve az 1997-es Gt. megoldását, szintén tágan értelmezi az át -
alakulás fogalmát, így az egyesülést és a szétválást is érti alatta, nem kizá -
rólag a társasági formaváltást. Véleményem szerint dogmatikai hibaként ér -
té kelhető, hogy a törvényalkotó a 70. §-ban visszatért az általános jogutódlási
alapelvhez. Így a jelenleg hatályos törvényben ötvöződik az 1988-as Gt. által
alkalmazott általános jogutódlási alapelv és az 1997-es Gt. által alkalmazott
átfogó átalakulási fogalom, amely magában foglalja a társasági formaváltást,
az egyesülést és a szétválást. Ez a megoldás azonban dogmatikailag pontatlan
szabályozáshoz vezet, amely gyakorlati problémák gyökere is a gazdasági tár -
saság átalakulása és a visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség vonat -
kozásában.
A 2006-os Gt.-ben rendezésre került az átalakulásról döntő legfőbb szervi
ülések számának problémája. Az 1997-es Gt. átalakulási szabályainak egyik
nagy problémája volt, hogy a törvény 62. § (1) bekezdése úgy rendelkezett,
hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulásról két alkalommal határoz. A két
legfőbb szervi ülést így akkor is meg kellett tartani, ha kis létszámú
társaságoknál az érdemi döntéshozatal informális előkészítése ezt nem tette
szükségessé. Nagyobb problémát jelentett a két (nem több!) ülés kívánalma
akkor, ha az átalakulási folyamatban valamely utóbb felmerült bonyodalom
miatt a döntés előkészítéséhez újabb adatok voltak szükségesek.31

A 2006-os Gt. az átalakulásról döntő legfőbb szervi ülések számának megha -
tározásánál szintén a két üléses döntéshozatalt tekinti az átalakulás „alaptí -
pusának”, azonban azzal a kitétellel, hogy ha a társasági szerződés eltérően
nem rendelkezik. Ezzel a megoldással az 1997-es Gt. esetében vázolt probléma
megoldottnak tekinthető. Szintén lehetőséget biztosít a törvény az egylépcsős
döntéshozatalra, amely az átalakuló gazdasági társaság(ok) érdekeinek egy -
értelmű figyelembevételét jelzi. 
Fontos újdonsága volt a 2006-os Gt.-nek, hogy bevezetésre került az 1988-as
Gt. által már ismert átalakulási terv. Azonban míg az 1988-as Gt.-ben az át -
alakulási terv elkészítésének kötelezettsége minden átalakulás esetében fenn -
állt, a 2006-os Gt. már racionálisabb módon csak bizonyos esetekben32 állapít -
ja meg az átalakulási terv készítésének kötelezettségét. Az átalakulási terv
jogintézménye kettős célt szolgál: egyrészt megkönnyíti a társaság tagjai szá -
mára a döntéshozatalt, hiszen jobban átlátják az ehhez vezető utat és a szük -
séges teendőket, másrészt az átalakulás bejegyzése iránti kérelmet vizsgáló
cégbírónak az átalakulási dokumentációban való könnyebb eligazodást is se -
gíti, ami mindenképpen felgyorsítja az elbírálás folyamatát.
Véleményem szerint a 2006-os Gt. az átalakuló gazdasági társaságok részére
kellően rugalmas szabályozást biztosít és a hat év alatt felhalmozódott  ta -
pasz talatok alapján kiállta a gyakorlat próbáját. A jogutódlási alapelv dog -
matikai hibája, illetve az ezen az elven nyugvó illetékszabályozás az átalaku -

31 Gál Judit: A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli való megszűnésének vitás
elvi kérdéseiről. In: Gazdaság és Jog, 2003/9. szám 23. o.

32 2006-os Gt. 71. § (5) és 72. § (2)

265



lás visszaélésszerű használatára adott lehetőséget, így az átalakulás fogalmá -
nak pontosítása és a jogutódlási alapelv újragondolása az új Polgári Törvény -
könyv, illetve a jövőben megalkotandó átalakulási törvény feladata lesz.

3.5. Az átalakulás szabályai az új Polgári Törvénykönyvben

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete szerint a társasági jog joganyaga a Pol -
gári Törvénykönyv részét fogja alkotni. A jelenleg hatályos Gt. tartalmazza az
átalakulás részletszabályait, azonban a társasági jog Polgári Törvénykönyvbe
való beépítése során nagy valószínűséggel csak az átalakulás legfontosabb sza-
bályai kerülnek majd elhelyezésre a magánjogi kódexben, a részletszabályo -
kat külön törvény fogja tartalmazni.
Véleményem szerint ezen megoldás helyesnek tekinthető, különösen, ha a fi -
gyelembe vesszük, hogy a magánjog egyes területei eltérő részletességgel sza -
bályozzák a hatályuk alá tartozó életviszonyokat, tehát az egyes területek
absztrakciós szintje különböző. A polgári jog absztrakciós szintje általában
lényegesen magasabb, mint a gazdasági társaságokra vonatkozó joganyagé. A
társasági jog terrénumából a részletes szabályozás és az alacsony absztrakciós
szint egyik legjobb példája a gazdasági társaságok átalakulása. 
Tekintettel e tényre, illetve a technikai jellegű részletszabályokra, vélemé -
nyem szerint megalapozott az a döntés, hogy az átalakulás szabályai közül
kizárólag a legfontosabb szabályok kerüljenek be az új Polgári Törvénykönyv
társasági jogi részébe, a részletszabályokat pedig külön törvény tartalmazza
majd.
Úgy tűnik tehát, hogy az átalakulás szabályozási koncepciója visszatér ahhoz
a megoldáshoz, hogy e jogintézmény külön törvény keretében kerül szabályo -
zásra. Az ide vezető okok, a koncepció indokai azonban mások, mint 1988-ban.
Akkor elsődlegesen az állami vállalatok léte, illetve a privatizációs szabályok
miatt tartalmazta külön törvény az átalakulás szabályait, jelenleg pedig az
átalakulás jogintézményének alacsony absztrakciós szintje, illetve a társasági
jog Polgári Törvénykönyvbe történő beépítése vezet hasonló kodifikációs meg -
oldáshoz.
A társasági jog Polgári Törvénykönyvbe való beépítése természetesen nem
csupán annyit jelent, hogy a társasági jog anyagi jogi normarendszerét ezt
követően a kódexben lehet megtalálni, hanem e lét óhatatlanul bizonyos szem -
léletváltozással kell, hogy járjon.33

Az átalakulás fogalmával kapcsolatban alapvetően a változás talajára helyez -
kedik a tervezet, hiszen visszatér a korábbi, az átalakulási törvény, illetve az
1988-as Gt. által már alkalmazott szűk értelmezéshez, vagyis az átalakulás
újra a társasági formaváltás szinonimájaként értendő, az egyesülés és szét -
válás így nem tartoznak az átalakulás fogalma alá. E csoportosítás már a ter -
vezet alcímeiben alkalmazott szóhasználatnál megmutatkozik, hiszen a XXI.
Fejezet címe A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése, majd a 3:118. §
úgy rendelkezik, hogy gazdasági társaság más társasági formába tartozó gaz -
dasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. Az egyesülés
lehetőségét külön szakasz, a 3:122. § említi.

33 Török, 2011: i. m. 8. o.
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Az átalakulás szűk értelmezéséhez való visszatérés a jelenleg hatályos Gt.
rendszeréből kiindulva váratlan fordulatként értékelhető, hiszen az 1997-es
Gt. óta a jogalkotó a tág fogalom-meghatározáshoz ragaszkodott, illetve a
német terminológiának is az átalakulás (Umwandlung) tág értelmezése felel
meg, amely főfogalom alá tartozik a társasági formaváltás (Formwechsel), a
szétválás (Spaltung) és az egyesülés (Verschmelzung). Az új Polgári Törvény -
könyv tervezete azonban szakított ezen csoportosítással és fogalomhaszná -
lattal, ami a jogutódlás meghatározásának szempontjából véleményem sze -
rint üdvözölendő, hiszen így összhangba kerül az általános jogutódlást kimon -
dó generálklauzula és a tágan értelmezett átalakulás egyes típusainak a fo -
galma.
A továbbiakban így kizárólag azon eset minősül átalakulásnak, vagyis társasá-
gi formaváltásnak, amikor a gazdasági társaság általános jogutódlással más
típusú jogi személlyé alakul át.34

4. Záró gondolatok

Ahogy fentebb kifejtésre került, eltérő időszakokban az átalakulás jogintéz -
ményének más – más szerepet kellett betöltenie a jogrendszerben és a gazda -
sági életben. Míg az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején az átalakulás
lényegében a privatizáció koreográfiáját határozta meg, addig ebben az idő -
szak ban társaságok átstrukturálása iránti igény nagyon csekély mértékben
jelentkezett. Manapság, a privatizáció befejezése után az átalakulás joganya -
ga lényegében elvesztette a privatizációhoz kapcsolódó karakterét, helyette
viszont a piaci szereplők gazdasági társaságok átalakulása iránti egyre növek -
vő keresletét kell kiszolgálnia.
Mint a legtöbb társasági jogintézményhez, az átalakuláshoz is jelentős számú
számviteli, illetve adójogi tárgyú rendelkezés kapcsolódik. Ebből fakadóan
számos, az átalakulás, illetve a társasági jog szempontjából dogmatikai kér -
dés nek látszó probléma, a számviteli, illetve pénzügyi jog szempontjából ko -
moly gyakorlati kérdésként merül fel. A társasági jogra „rétegződő” pénzügyi
jogi rendelkezések létéből kifolyólag tehát az átalakulás jogintézményével
kapcsolatban az egyes, fentebb említett dogmatikai35, illetve gyakorlati társa -
sági jogi kérdéseket pontosítani kell, amelyre jó lehetőséget biztosít az új Pol -
gári Törvénykönyv kodifikációja.
Fontos megemlíteni, hogy egy-egy nagyobb, egyesüléssel vagy szétválással
kapcsolatos tranzakciót általában hosszas előkészítő munka előz meg az át -
alakulási folyamatban részt vevő gazdasági társaságok részéről. Ezen gazda -
sági társaságok számára pedig a rugalmas, piaci igényeket maximálisan ki -
szolgáló szabályozás mellett szintén nagyon lényeges, hogy a jogintézmény
anya gi és eljárásjogi szabályai viszonylagos állandóságot mutassanak, bizto -
sít va így a gazdasági társaságok működési hátterét jelentő társasági és pénz -
ügyi jogi szabályozás stabilitását.

34 Uo. 8.
35 Így különösen a társasági formaváltás, egyesülés, szétválás során bekövetkező általános, illetve

különös jogutódlás kérdése szorul pontosításra.
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Szintén nem lehet elhaladni azon tény mellett, hogy az átalakulás szabályai
az elmúlt húsz évben alapvetően beváltak, tehát a dogmatikai pontosítás, il -
letve az egyes gyakorlati kérdések tisztázásán kívül véleményem szerint a
jogintézmény szabályozási sarokpontjait jelentő szabályokhoz továbbra is ér -
de mes lesz ragaszkodni az átalakulási törvény megalkotása során.
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Magánjogias közszolgálat?
NAGYNÉ DORKA DÓRA

PhD. I. évfolyam, nappali tagozat
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. Bevezető gondolatok

A magánjogias közszolgálat terminológiája első ránézésre kissé paradoxnak
tűnhet az olvasó számára. A tanulmányom címének megválasztását minde -
nekelőtt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénnyel ho-
zott alapvető koncepcionális és dogmatikai áttörés implikálta. Az új jogszabá-
lyt felütve azzal szembesültem, hogy a közszolgálat jogi apparátusában eddig
nem szabályozott jogintézmények tűntek fel. E jogintézmények egy része ide-
gennek tűnik, másik része pedig nem. Idegennek tűnik, mert eddig nem lé -
tezett írott jogi szabályozása a közszolgálatban, és nem idegen, mert alkal -
mazására eddig is sor került a gyakorlatban.

Azt is meg kell jegyeznem, hogy a téma felvetése mögött vitaindítási okok is
meghúzódnak.

A tanulmányomban a közszolgálat jogi szabályozásának azon törekvéseit ra-
gadom meg, amelyek magánjogias jelleget mutatnak fel. E körben kitérek a
hazai közszolgálati szabályozás egyes állomásaira, és ezek közé jól illeszthető
módon a 2012. március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényre, hangsúlyozva annak aktualitását és azt a töretlenül változó utat,
amelyet a hazai közszolgálati szabályozás bejárt.

2. Érvénytelenség a közszolgálatban?

Mindenekelőtt a megítélésem szerint legáttörőbbnek tekinthető módosítással
kívánok foglalkozni, nevezetesen az érvénytelenség jogintézményének megje-
lenésével. Az érvénytelenség jogintézménye alapvetően a polgári jog kötelmi
joganyagából ismeretes, amely a gazdasági munkajog világában is relevanciá-
val bír. Ennek egyszerű oka az, hogy a gazdasági munkajogviszony hasonlóan
a polgári joghoz, kontraktuális alapokon nyugszik, ezért indokolt a szerző -
dések érvénytelenségét rendezni. Erre tekintettel 2012. július 1-től az új Mun -
ka Törvénykönyve is bevezeti ezt a jogintézményt oly módon, hogy a nem sza -
bályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását teszi
lehetővé. Ez a fordulat a jogalkalmazói munkát megkönnyíti a jövőben, hiszen
világossá válik a Ptk. és az Mt. viszonya valamint alkalmazási köre. 2012.
március 1-jétől a Kttv. is rendelkezik az érvénytelenségről, méghozzá majd-
nem az új Munka Törvénykönyvével egyező módon. Kérdésként vetődik fel,
hogy vajon e jogintézménynek van-e létjogosultsága az alapvetően nem kont -
raktuális lábon álló közszolgálat rendszerében. A Kttv. a megállapodások és
egyoldalú jognyilatkozatok érvénytelenség címén történő megtámadását teszi
lehetővé. Vagyis olyan esetekben lehet rá hivatkozni, mint: ha a felek három
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hónapnál rövidebb idejű kinevezés esetén megállapodnak a próbaidő kiköté -
séről azzal, hogy a próbaidő legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtar-
tamának a fele lehet.1 A felek megállapodhatnak a kormánytisztviselőnek a
másik közigazgatási szervhez történő végleges vagy határozott idejű áthe-
lyezésében.2 A munkáltató a felek megállapodása alapján a napi munkaidőt
legfeljebb két részletben is beoszthatja (osztott napi munkaidő).3 Nem minősül
rendkívüli munkaidőnek, ha a kormánytisztviselő az engedélyezett távollét
idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza.4 A kormány -
tisztviselőt, ha a munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavég zés alól,
a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.5 Mindezek
mellett a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és a tanul-
mányi szerződés, valamint az egyoldalú jognyilatkozatok érvénytelenségére
való hivatkozás is elképzelhető, e körbe sorolható az egyoldalúan közölt jogvis-
zony megszüntetésére irányuló nyilatkozat.

Megítélésem szerint az érvénytelenség, mint abszolút magánjogi jogintéz -
mény bevezetése csak látszólag hozza egy tető alá a közszolgálatot és a magán-
jogot. Hiszen a Kttv. alaposabb vizsgálata arra enged következtetni, hogy a sza-
bályozás alapvetően a közszolgálathoz igazodik. Ezt láttatja például az, ami -
kor ajogalkotó az alaki kötöttség alapelvét a közszolgálathoz igazította, mely
alapján minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglal-
ni.

A fentieket figyelembe véve nem tartom indokolatlannak az érvénytelenség
jogintézményének megjelenését. Alaposabb vizsgálat után bebizonyítottam,
hogy a közszolgálatban is léteznek megállapodások és egyoldalú jognyilat -
kozatok, amelyek akár szándékosan akár gondatlanságból nem jönnek létre
érvényesen. A jogállamiság eszméjéből kifolyólag pedig nem engedhető meg,
hogy a közszolgákat másokkal szemben indokolatlanul elzárjunk az érvényte-
lenségre való hivatkozás lehetőségétől.

3. Szerződéskötés a közszolgálati tisztviselővel?

Jól ismert a germán jogrendszerből a közszolgálati szerződés jogintézménye.
Ausztriában az 1948. évi törvény alapján a közalkalmazotti jogviszony magán-
jogi szerződéssel jön létre. Persze ez nem azt jelenti, hogy e jogviszonyt magán-
jogi elemek határozzák meg, hanem nagyrészt közjogi alapokon nyugszik. Az
azonban már kevéssé ismeretes, hogy hazánkban is voltak olyan törekvések,
amelyek a közszolgák egy részének jogviszonyát magánjogi elemekkel ru -
házták volna föl. Nevezetesen 2006 november 10-én, a volt szociális- és mun -
kaügyi minisztérium összeállított egy munkaanyagot.  Ebben felvázolta, hogy
léteznek olyan feladatok, amelyek a közintézmény döntésétől függően, saját
alkalmazott helyett, „kiszervezés” alapján külső, harmadik személlyel kötött
1 Kttv. 46. § (4).
2 Kttv. 56. § (1), 59. § (2).
3 Kttv 92. § (8).
4 Kttv 96. § (3).
5 Kttv. 144. § (2).
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polgári jogi szerződéssel elláthatóak. Ilyen feladatként látható el pél dául az
étkeztetés, az intézmények őrzése, a szállítás, ügykezelői tevékenység. Éppen
ezért a mai német közszolgálati munkajogi felosztáshoz hasonlóan e feladat el-
látható az ügykezelői és fizikai tevékenységet végző, nem a közintézmény
alap- és funkcionális érdemi6 tevékenységét ellátó, szakmai életpályával nem
rendelkező közalkalmazottaival. E közalkalmazottak jogviszonya magánjogi
közszolgálati szerződéssel létesülne, jogviszonyukat azonban to vábbra is a
közjog által felállított garanciák bástyáznák körül. Ez a mun kaanyag javaslat
szintjén maradt, mely sohasem valósult meg. Ha sikerült volna véghez vinni
ezt a koncepciót, akkor azt a veszélyt rejtette volna ma gában, hogy a közszol-
gálati jogviszonyokat duplikálta volna. Igaz, hogy ezt a koncepciót tovább
lehetett volna fejleszteni azzal, hogy az érdemi tevé keny séget ellátó közalka-
lmazottakat pedig a köztisztviselőkkel egy kategóriába lehetett volna sorolni.
A közszolgálatban működő szakszervezetek által rendezett konferenciákon is
visszatérő gondolatként jelenik meg a közszolgálati szerződés. A szaksz-
ervezetek azonban nem a közalkalmazottak egy részét kívánják „kiszervezni”,
hanem épp az Mt. hatálya alatt álló, közszolgáltatásokat végző fizikai mun -
kavállalókat kívánják „beszervezni”.7

A Koncepció elevetése mellett szól az is, hogy hazánkban a közszolgálati és
közalkalmazotti jogviszony megkülönböztetése erős szakszervezeti ellenállás-
ba ütközik, melyet híven tükröznek a Szakszervezetk Együttműködési Fóru -
ma (SZEF) által szervezett konferenciák is.

A közszolgálati jogviszony 1992-ben visszanyerte a két világháború között
létező közjogi jellegét, mely megmutatkozik a jogviszony létesítését fémjelző
kinevezésben vagy éppen a köztisztviselőt megillető széles körű felmondási
védelemben. E közjogi jelleget azonban nem tekinthetjük a közszolgált tipikus
jegyének, hiszen más nyugat-európai államokban magánjogi vonásokkal is
ren delkeznek e jogviszonyok. Ahogy már utaltam a germán jogrendszerekre, a
köztisztviselői és a közalkalmazotti jogviszony alapjaiban eltérően nyer szabá-
lyozást. Olyan differentia specifikákra gondolok, mint az 1979-es köztiszt -
viselői szolgálati jogról szóló törvény 631. §-a a kinevezést közhatalmi aktusok
közé sorolja. Az áthelyezési védelem erőteljesen érvényesül, elbocsátást csak
súlyos kihágás/szabálysértés esetén lehet alkalmazni, önálló társadalombiz-
tosítási rendszer vonatkozik rájuk. Ettől a közalkalmazotti jogviszony nem -
csak a jogviszony létesítését illetően különbözik. Az az érdekessége, hogy nem
érvényesül az áthelyezési védelem és elkülönült társadalombiztosítási rend-
szerbe sem tartoznak. Ettől függetlenül erősebb a közjogi kötődésük, mint a
gazdasági munkavállalóknak.

6 A közszolgálati szerződéses foglalkoztatás bevezetéséről a közszférában.
http://www.fbvszosz.hu/kozszolgalati_szerzodes.pdf (2012. április 3.)
Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszeréről, 2001. de-
cember 10.

7 Kttv. 160. § (1).
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4. Polgári jogi felelősségi alakzat a közszolgálatban?

A közszolgálati tisztviselőt terhelő felelősségi rendszerben alapvető változást
hoz a Kttv. 2012. március 1-jét megelőzően a köztisztviselő és kormánytiszt -
viselő kárfelelősségét a jogviszonyával összefüggő vétkes kötelezettségszegés
alapozta meg. A Kttv. azonban e felelősségi alakzattal szemben úgy fogalmaz,
hogy „a kormánytisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben ál-
talában elvárható, a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő kötelezett -
ség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik”.8 E mó-
dosításból világosan kitűnik, hogy a tisztviselő kárfelelőssége a vétkes felelős -
ségi alakzat helyett a felróhatóságon alapuló felelősségi alakzatban merül ki.
Ebből az is egyértelműen következik, hogy a kötelmi jog általános kárfelelős -
ségi alakzata érhető tetten a kormányzati és közszolgálati jogviszonyban. E je-
lentős módosítás mellett szól a szakirodalom leghangoztatottabb álláspontja,
miszerint a vétkesség alapú felelősség nagy hátránya az, hogy erőteljes hason-
lóságot mutat a büntetőjogban alkalmazott vétkességi kategóriával. Ez a sz-
abályozás pedig azért nem tartható fenn, mert a büntetőjog és a közszolgálati-
és magánmunkajogviszony eltérő célokat juttat kifejezésre. A vétkességi fele -
lősségi alakzat mellett szól azonban az, hogy a gondossági mércéjét megtes -
tesítő vétkesség az egyén értékelését széleskörűvé teszi. Ezzel szemben a fel-
róhatóságon alapuló felelősségi alakzat a szubjektum értékelését már jóval ko-
rlátozottabban valósítja meg. A Kttv. végső soron a kormánytisztviselővel és a
köztisztviselővel szemben a „bonus et diligens paterfamilias” mércéjét állítja
fel. Annak megítélése kapcsán, hogy mennyire tekinthető helyesnek a korábbi
általános kárfelelősségi alakzat kiiktatása, megítélésem szerint azt kell meg -
állapítani, hogy az adott jogviszonyban a kártérítés milyen célt töltsön be. A
vétkességi alapú felelősség a jogsértő magatartástól való tartózkodásra ösztö -
nöz, míg a felróhatóságon alapuló kárfelelősség a bekövetkezett jogsértésért
való helytállást preferálja. A polgári jogi általános kártérítési cél tehát a be -
következett jogsértés helyreállítása. Ezzel azonban a közszolgálatban annyi a
probléma, hogy az in integrum restitutio nehezen képzelhető le, tekintve hogy
fogalmilag kizárt. A Kttv. éppen ezért a kártérítés mértékét már nem az általa
felállított felróhatósági rendszerhez igazítja, hanem ennek ellentmondva a
következőképpen fogalmaz: „A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kor-
mánytisztviselő négyhavi illetményét vagy a tartósan külföldön foglalkozta-
tott kormánytisztviselő négyhavi ellátmányát. Szándékos és súlyosan gondat-
lan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.” Ugyan a Miniszteri Indo -
kolás úgy fogalmaz, hogy a közszolgálati törvény megtartotta a korábbi vét -
kes ségi felelősségi alakzatot, számomra úgy tűnik, hogy a két kárfelelősségi
alakzat keveredik.

Néhány szomszédos állam, nevezetesen Szerbia és Románia közszolgálati kár-
felelősségét is megvizsgáltam annak megállapítása végett, hogy vajon a hazai
jogalkotási úvonal illeszkedik-e a közép – európai szabályozáshoz. Szerbiában
a köztisztviselő a harmadik személynek és az állami hatóságnak okozott
károkért tartozik felelősséggel. Az állami hatósággal szemben a jogviszonyá-
val összefüggésben vagy szándékos és súlyosan hanyag munkavégzéssel ösz -

8 Kttv. 160. § (1).
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szefüggésben okozott kárt köteles megtéríteni. A harmadik személyeknek pe -
dig a jogellenes és szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkat köteles meg -
téríteni.9 Romániában a köztisztviselővel szemben károkozás esetén polgári
jogi igény terjeszthető elő.10 Jól látható, hogy az említett államokban a köz -
tisztviselő kárfelelőssége egységesen vétkességi alapú.

A kártérítés maximumának meghatározásában a korábbi szabályoktól elté rően
szigorítás figyelhető meg, mert a tisztviselő már nemcsak a szándékos, hanem a
súlyosan gondatlan károkozás esetén is teljes kártérítésre kötelezen dő. Az is
érdekes, hogy a magánmunkajogviszonnyal párhuzam vonható, hi szen a mun -
kavállaló általános kárfelelősségével teljes egyezőség mutatko zik.11 A munka -
vállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének meg sze gé sé vel okozott
kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben álta -
lában elvárható. A bizonyítási teher mindkét esetben ugyan -úgy alakul, aminek
kritikájaként a munkajogászok azt hangoztatják, hogy a munkáltatót indoko-
latlanul terheli a felelősség és a kár megelőzését sem szolgálja.12

A közszolgálati tisztviselőt a kárfelelősség mellett fegyelmi felelősség is terhe-
li. Hazánkban sokáig a Munka Törvénykönyvében is létezett ez a felelősségi
forma, mely a közszolgálathoz hasonló funkciót töltött be, nevezetesen az
eljárás alá vont vétkes kötelezettségszegésének megállapítása célozta meg. Az
Mt. fegyelmi büntetésként az eljárás alá vont áthelyezését vagy a személyi
alapbér csökkentését helyezte kilátásba. E büntetések következményét tek-
intve hasonlóak a Kttv.-ban szabályozott előmeneteli rendszerben egy fizetési
fokozattal vagy egy besorolási fokozattal történő visszavetéshez. Megítélésem
szerint a munkavállalóval szemben kiszabható büntetések pozitívuma abban
rejlett, hogy jelentős nevelő-visszatartó hatást váltott ki. A fegyelmi eljárás
alá vont közalkalmazottal szemben a kiszabott fegyelmi büntetés végreha-
jtása felfüggeszthető.13 A fegyelmi „büntetés végrehajtását legfeljebb egyévi
próbaidőre fel lehet függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a közalkalma-
zott nem követett el olyan fegyelmi vétséget, melyért jogerős fegyelmi bün-
tetést szabtak ki, úgy kell tekinteni, mintha a fegyelmi büntetésben nem ré -
sze sült volna. Ha viszont ez idő alatt elkövetett cselekmény miatt újabb jog -
erős büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is végre kell hajtani.”
Meglátásom szerint a Kttv-ben is indokolt lett volna ezen eljárásjogi intéz -
mény beiktatása, hiszen lehetőséget ad arra, hogy az eljárás alá vont cselek-
ményét megbánva hátrány nélkül kerülhet vissza eredeti munkakörébe. A fe-
gyelmi felelősség vétkességi alakzata 2012. március 1-je után is megmaradt.
Érdekességként megjegyzem, hogy a vizsgált államok közül Romániában a
köztisztviselő fegyelmi felelősségét csak a szándékos kötelezettségszegés ala -
pozza meg, melyet megalapozó tényállásokat is nevesíti a törvény.14 Szerbiá -

9 79/05. sz. törvény 121. és 124. Cikk.
10 188/1999. sz. törvény 77. Cikk a) pont.
11 Új Mt. 179. § (1).
12 Kenderes György–Prugberger Tamás: Jogelméleti és jogalkotási problémák a munkajogi kárté -

rí tési felelősség körében. In: Magyar Jog, 2009/12. sz. 705–716. o.
13 Kjt. 45. § (4).
14 188/1999. sz. törvény 69. és 70. Cikkek alapján a fegyelmi felelősséget megalapozza a rendszeres

késés, tiszteletlen magatartás.
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ban is vétkességi alapú fegyelmi felelősségi rendszer létezik, méghozzá az eny-
he és a súlyos kötelezettségszegést megalapozó tényállásokat nevesíti.15 Ez a
törvényi rendezés a jogalkalmazást megkönnyíti és jogbiztonságot is mega-
lapozza. A szerb tisztviselő fegyelmi felelősségi rendszere tisztán vétkességi
alapú. Ily módon a kiszabható fegyelmi büntetések is a két tényálláshoz igazít-
va taxatíve vannak meghatározva.16 A köztisztviselői fegyelmi felelősségi rend-
szereket összehasonlítva megállapítható, hogy valamennyi esetben vétkessé-
gen alapulnak. Szerbiában a pénzbeli megtérítés domináns, a legenyhébb meg -
rovás büntetését pedig a törvény nem is tartalmazza. Romániában a fegyelmi
büntetések rendszere hazánkhoz hasonlóan a legenyhébbtől, a figyelmeztetés -
től indul és a legsúlyosabbig, az elbocsátásig halad.

A Kttv. fegyelmi felelősségi rendszerét tekintve problémaként azt látom, hogy
a fegyelmi eljárás részletszabályait külön Kormányrendelet határozza meg.
Ez a szabályozási metódus nemcsak a fegyelmi eljárásnál figyelhető meg, ha -
nem számos egyéb intézménynél is, így a teljesítményértékelés, a munkaidők-
eret és a távmunka vonatkozásában is. Álláspontom szerint a kormányzati és
közszolgálati jogviszony szabályozása ezzel is veszít egységéből, a jogalkal -
mazói tevékenységet pedig megnehezíti. Helyesebbnek tartom az Európai
Unió Tisztviselői Szabályzatban megfigyelhető azon jogalkotási technikát,
amely a rendelethez fűzi egyes intézmények részletrendelkezéseit melléklet -
ként.17

5. A megszüntetett illetménytábla

Jelentős fordulat érhető tetten a közszolgálati alkalmazottak díjazási rendsz-
erében. Az új jogszabály eltörölte az ügykezelők illetménytábláját. Az ügyke -
ze lők illetményét a munkáltató a garantált bérminimum és az illetményalap
hatszorosa körüli mértékben meghatározott maximum korlát keretei között
állapíthatja meg. Ez az intézkedés harmonizálni látszik a 2011-ben meghirde-
tett Magyary program egyik elemével, nevezetesen a rugalmassággal. A mun -
káltató saját gazdasági teljesítménye alapján, diszkrecionális jogkörébe tar-
tozóan határozhatja meg az illetményt. Ez a rendelkezés jól mutatja az érem
két oldalát, nevezetesen az ügykezelők egyik életpálya eleme elvész, ami az ál-
lásrendszer betörését fémjelzi, ugyanakkor a munkáltató rugalmasan hatá -
rozhatja meg a díjazást. Ezzel a magánjogiasítási törekvéssel az ügykezelők
díjazási rendszerében megszűnik a kiszámíthatóság és nem biztos, hogy lesz,
ami ösztönözze őket a jobb teljesítményű munka elvégzésére. Másrészről, in-
dokolatlannak tartom az illetmény terminológia használatát is, hiszen gyako-
rlatilag a munkabérhez hasonlóan kerül meghatározásra és kifizetésre. Nyu -
gat-európai államokban az ügykezelők díjazására vonatkozó rendelkezések is

15 79/05. sz. törvény 107. és 108. Cikkek alapján enyhe kötelezettségszegés a gyakori késés mun -
kából, az etikai kódex megsértése, az igazolatlan távolmaradás, 109. Cikk alapján súlyos köte -
lezettségszegé a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, a munkavállalói jogok megsértése, a
munkaköri kötelezettségek megszegése.

16 79/05. sz. törvény 110. és 111. Cikk.
17 Tisztviselői Személyzeti Szabályzat III. Melléklet a versenyvizsgáról, V. Melléklet a szabadság -

ról, IX. Melléklet a fegyelmi eljárásokról.
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karrier elvűek, hiszen a köztisztviselőkhöz hasonlóan jogviszonyban eltöltött
idejükkel arányosan emelkedik illetményük összege.
A díjazási rendelkezésekből kitűnik, hogy valamilyen szintű rugalmasságot
kívánt megteremteni a jogalkotó. Így a közjogiasításssal szemben inkább a
magánjogiasítás irányába történő elmozdulás tükröződik vissza. Ez az irány
gyakorlatilag harmonizálni látszik az Európai Unió és az OECD országok re-
formjával, melyeknek része a kötött illetményrendszer rugalmassá tétele.18 A
rugalmasítás mellett számos okot fel lehet sorolni: ösztönözni kell a fiatalokat
a közigazgatásban való elhelyezkedésre, a versenyszférával fennálló bérver -
senyben jól kell teljesíteni, ösztönözni kell a tisztviselőket a jobb teljesítményű
munkavégzésre. Ezen célok eléréséhez vajon kölcsönözhetők-e a ma gánszfé -
rában ismert módszerek és eljárások? 

A szakirodalom a közszolgálat magánjogiasításának korlátját a pártpolitika-
mentességen túlmenően a centralizáció biztosításában látja megvalósulni. E
tekintetben a közszolgálati munkajogi szabályokat megkerülhetetlenül a köz -
igazgatási joggal együtt kell értelmeznem. A centralizáció – decentralizáció a
közszolgálatban legalább három fajta értelemben ragadható meg. Szabályozá -
si centralizáció-decentralizáció: a jogszabályok milyen mértékű kógenciával
határozzák meg a személyzeti igazgatási hatáskörök telepítésének szintjét,
mennyire engednek eltérést a jogszabályi rendelkezések. Az intézményi cen-
tralizáció-decentralizáció a személyzeti hatáskörök tényleges telepítésére vo -
natkozik, milyen szerepe van a közszolgálat központi kormányzati szervének,
az ágazatoknak, illetve az egyes szerveknek a hatáskörök gyakorlásában. A
szervezeti centralizáció-decentralizáció a szerven belüli hatáskör telepítésre
vonatkozik.

Feltehető a kérdés, hogy a fentiek tükrében milyen irányt vett az utóbbi évek
jogalkotási folyamata?

Az látható, hogy tavaly, 2011. január 1-től átfogó intézményi-szervezeti áta-
lakítás valósult meg. Alapvetően a regionális közigazgatási szint elhalványult
és helyette megyei szintű kormányhivatali rendszert hívott életre. Hazánk
közigazgatásában több évtizede viaskodik egymással a regionális és a megyei
szint előtérbe kerülése. Én a jelenlegi rendszer és a XVIII. század első felében
létező közigazgatási rendszer között vontam párhuzamot. Tettem ezt azért is,
mert megítélésem szerint hazánkban erre a korra tehető a mai közszolgálati
tisztviselői kar körvonalazódása. A XVIII. század első felében a bécsi birodal-
mi központban működő udvari kormányszervek hatásköre tovább ágazódott
általános és területi szakhatóságokba, illetékességük szerint pedig felső, kö -
zép és alsó szintű kormányszervek léteztek aszerint tagolódva, hogy modern
kifejezéssel élve a munkáltatói jogokat ki gyakorolja (uralkodói vagy királyi és
rendi közigazgatási szervek). Feltűnő a hasonlóság a jelenlegi kormányhi-
vatali rendszer és a kormányszervek között, azonban ez az archaizálás látható
módon nagyon is kedvelt a jelenlegi jogalkotási folyamatban. Mi bizonyítja a
hasonlóságot? A kormányszervek különös hatáskörű szerveit a szakhatóságok

18 Lóczy Péter: A teljesítményértékelés közjogi rendszere, az integrált teljesítményértékelési rend -
szer (ITR) megteremtésének lehetőségei. In: Új Magyar Közigazgatás, 2010/2. sz. 2–15. o.
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képezték, amelyek a szakigazgatási udvari kormányszervek valamely szak-
terület ügyeivel foglalkoztak a birodalom egészére kiterjedő illetékességgel,
pl.: pénzügyekkel foglalkozó udvari kamara, igazságszolgáltatási ügyekke fog  -
lakozó szerv. E kormányzati szervek hatalmi eszközként funkcionáltak, a
tisztviselőkkel szemben támasztott kettős mérceként pedig a servitium re -
gium (uralkodói szolgálat) és bonum publicum követelményét állították fel.
Vajon ma a kormányhivatalok milyen célok betöltésére alkalmasak?

A központi kormányszervek uralkodói tisztviselőket alkalmaztak, akik a ren -
diség tagjai voltak és egyben nemesi jogokat és kiváltságokat is élveztek. 1690.
július 30-án az uralkodó utasítást adott ki a tisztviselők számára, amelyekben
egyfajta tisztviselői besorolás érhető tetten, így fogalmazó, irattáros, segédi-
rattáros, kamarai számvevő, irodisták (jegyző, juratus jegyző, cancellista), ka-
pus, fűtő… létezett. Az egyes tisztviselői beosztások összeolvadtak, így pél-
daként említhető az 1727-i utasítás, mely a tanácsoson belül elkülöníti a refer-
endariust, aki az ügyet érdemi tárgyalásra előkészítette, majd az 1746-i uta -
sítás már nem rendelkezik referendariusokról, ebből következik, hogy a taná -
csosokat is bevonták az ügyek érdemi tárgyalásába és az előkészítésébe is. Jól
mutatja a közigazgatási és hatósági jelleg erősödését, következésképpen a
közjogiasság erősödését. A centralizáció – decentralizáció probléma körét a
mai körre levetítve elmondható, hogy a decentralizáció irányába hatnak a je-
lenlegi törekvések. Következésképpen a normatív közjogi szabályozást, illetve
a közvetlen beavatkozást ez elvileg csökkentenie kellene. 

6. Atipikus jogviszony térhódítása

A munkavégzésre irányuló jogviszony atipizálását elsősorban az adott gaz-
dasági környezete hívta életre. A legelterjedtebb atipikus munkavállalási for-
ma a munkaerő-kölcsönzés, a részmunkaidő kikötése, a távmunka-végzés és a
határozott idejű foglalkoztatás. Hazánkban a munkáltatók e formákban a gaz-
dasági munkavállalókat foglalkoztatták. Az atipikus foglalkoztatási formákra
egyesek úgy tekintenek, mint amely átmenetet jelent a stabilabb foglalkozta -
tás felé, mások szerint a hátrányosabb helyzetűek számára teremt lehetőséget
munkavállalásra.19 2008-as statisztikák támasztják alá azt, hogy Közép –
Európában általában igen alacsony az e formákban történő foglalkoztatás
aránya. 2008-ban a határozott idejű foglalkoztatás Nyugat- és Dél – Euró -
pában, a részmunkaidő és az otthonról történő munkavállalás Nyugat – Euró -
pában volt a legmagasabb.20 A gazdasági munkajogviszonyok mellett a Kttv.
2012. március 1-től in concreto deklarálja a határozott idejű kinevezést, a táv-
munka-végzést és a kötelező részmunkaidő kikötését. Egy kicsit vegyítve, a
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet rendelkezik a távmunka-végzésről és emellett
a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről,
a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről

19 Koltai Luca: A nagyon atipikus foglalkoztatási formák jellemzői és lehetséges szerepük a foglal -
koztatásban. In: Munkaügyi Szemle, 2011/3. 74–84. o.

20 Hárs Ágnes: Atipikus foglalkoztatási formák nemzetközi összehasonlítása statisztikák alapján.
elorejelzes.mtakti.hu/_downloaddoc.php?docid=28&mode=articles (2012. április 20.)
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A kötelező részmunkaidő kikötéséről és a határozott idejű foglalkoztatásról
maga a törvény rendelkezik.

A Kormányrendeletből az látható, hogy a közszolgálati tisztviselő távmunka-
végzése gyakorlatilag a gazdasági munkavállalókhoz hasonlóan alakul. Nem
is a konkrét rendelkezéseket tartom nagy előrelépésnek, hanem a kifejezett
deklarálását e munkavállalási formának. Hazánkban üdvözölendő e fogla l -
koz ta tási forma bevezetése a közszolgálatban, hiszen más országokban már
régen alkalmazott módszer és megmutatkoztak előnyei. Németországban
1996-ban  vezették be a távmunka-vállalást az egyik minisztériumba, majd
2000-től általánosan elfogadottá vált. A távmunka-vállalásnak nagy előnye
az, hogy a tisztviselő munkáját és családját össze tudja hangolni.21 A fentebb
hivatkozott statisztikák azt is tükrözik, hogy a nyugat-európai államokban
egyelőre a tisztviselők körében még alacsonyabb az atipikus foglalkoztatás,
mint a gazdasági munkavállalók körében.

A munkaerő-kölcsönzés felvetése a közszolgálatban a kisegítő feladatok vonat -
kozásában el is képzelhető. A közhatalom gyakorlásával járó munkakörökben
azonban, tekintettel a közszolgálatban érvényesülő szigorú kiválasztási és al-
kalmazási feltételekre, fenn kell tartani a kölcsönzési tilalmat.22

A részmunkaidős foglalkoztatást a jogalkotó nem pusztán lehetőségként vá-
zolta fel, hanem bevezette egy kötelező esetét is. A kötelező részmunkaidő
kikötésének konjunktív feltételei: a teljes munkaidőben foglalkoztatott kor-
mánytisztviselő írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti
húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a kormánytisztviselő a kérelem benyújtá -
sakor fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a gyermeke gondozása céljából
a gyermeke harmadik életéve betöltéséig.23 A törvény Indokolása meglepően a
kötelező részmunkaidő kikötését azzal indokolja, hogy a többi jogállási tör -
vényhez hasonlóan a Kttv. is tartalmazni fogja. A kérdés pusztán az, hogy me -
lyik jogállási törvényre gondolt a jogalkotó? Mindenesetre előrelépésként érté -
kelhető e jogviszony lehetővé tétele, hiszen a közszolgálati alkalmazott számá -
ra mindenképpen előnyös.

21 Csekei László: Atipikus foglalkoztatási formák a német közigazgatásban. In: Magyar Közigazga -
tás, 2005/10. sz. 636–637. o.

22 Kártyás Gábor: Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bqg-04UK7pcJ:ajkol.elte.hu/doktoriiskola/ajk/
hirdetmenyek/vedesek/Kartyas%2520Gabor%2520-%2520Tezisek.pdf+&hl=hu&gl=hu&pid=
bl&srcid=ADGEESioDzwX5hQfkfI1QDvbgLv4TGdfXWIcQUiNi8bBgit36nwROzPgzWC848t1
KEMszrEoAccy-ZyOlJFV5DuRX-2g8tmUHPmxOZ-V_L2Yf-Mukp_nWsuUYo2mzE5gFRZ8h
D7Ggpr2&sig=AHIEtbQdSofiZzQL7sP7w6P3vK3Yw61HJw (2012. május 1.)

23 Kttv. 50. §.
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7. Summa summarum

A dolgozatom témájával nem pusztán a „megújult” közszolgálat közjogias sz-
abályozásában megbújó magánjogias vonásokra kívántam ráirányítani a fi-
gyelmet. A közszolgálat abszolút közjogias voltát valló szerzők számára kíván-
tam megmutatni, hogy a magánjogias törekvések felszínre hozása nem biztos,
hogy a közszolgálatot negatív irányba sodorják. Álláspontom az, hogy a közs-
zolgálatban a magánjogi törekvések térhódítása nem feltétlenül jelent rossz
irányt. Bebizonyítottam, hogy az érvénytelenség jogintézménye nemcsak a
gazdasági munkajogviszonyban alkalmazható. Az atipikus munkavállalási
formákat illetően utaltam arra, hogy az info-kommunikáció világában nem
szükséges erőltetni a tipikus foglalkoztatási formákat. Ez pusztán rugalmassá
teszi a munkát, de nem jelenti a közszolgálat stabilitásának megbomlását. A
közszolgálati tisztviselők felelősségi rendszere vonatkozásában kifejtettem,
hogy a szabályozás kissé ellentmondásos és homályos, és kevéssé illeszkedik
az európai trendekhez. Az azonban, hogy az új törvény be fogja-e váltani a hoz-
zá fűzött reményeket, majd az alkalmazása során fog kiderülni.
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A munkajog, azon belül a munkajogi kárfelelősség szabályrendszere napjaink -
ban megújul. Az új Munka Törvénykönyve1 elfogadásával nem csupán egysé -
ges, átláthatóbb szerkezetbe foglalták a többször módosított 1992. évi XXII.
törvényt (Mt.), hanem több ponton is paradigmaváltással felérő változtatá -
sokat eszközölt a jogalkotó. Különösen igaz ez a kártérítési felelősség kér -
désére, amely olyan forradalmi változáson ment keresztül, amely nehéz fel -
adat elé állítja a munkaviszonyok jogkereső résztvevőit, de a jogalkalmazó
szerveket is.

A munkajogi jogviták jelentős részét manapság a kártérítéssel kapcsolatos
perek alkotják. A változtatás oka a húsz éves tapasztalaton túl nyilvánvalóan
az volt, hogy a polgári jogi felelősséghez, mint minden magánjogi jellegű fe -
lelősség anyajogához közelítsék a munkajogi kárfelelősség szabályait is. Egy
ponton azonban mégis megkérdőjelezhető a polgári jogi és a munkajogi kár -
felelősség dogmatikai összetartozása. A polgári jogi kárfelelősség alapvetően
két nagyobb területet szabályoz: a szerződésen kívüli és a szerződésszegésből
adódó felelősséget. A Ptk. csupán a deliktuális felelősség szabályait részletezi,
a kontraktuális felelősség szabályaira csak utal. Megfigyelhetők jellegbeli el -
térések is: ugyanis míg a kontraktuális felelősségnek mindig előfeltétele egy
érvényes szerződés, addig a deliktuális felelősség esetében a károkozó és a
károsult közötti kapcsolatot csupán a károkozás ténye alapozza meg. Mind -
ezek ellenére megállapítható a kárfelelősség két rendszere közti elvi azonos -
ság. A munkajogi kárfelelősségi jogviszony esetében azonban csak kontrak -
tuá lis felelősségről beszélhetünk, hiszen ez a felelősségi rendszer a munkajog -
viszony alanyaira korlátozódik. A kontraktuális jelleg a törvény szövegezé -
séből is kiolvasható. Az Mt. 166. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a mun -
kavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik”, valamint 174. § (1) bekez -
déséből ugyanez a jelleg tükröződik a munkáltató oldalán is: „a munkáltató a
munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkes -
ségére tekintet nélkül, teljes mértékében felel”.2

1 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.)
2 Kiss György: Munkajog. Osiris, Bp., 2005. 265. o.
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A munkajogi kárfelelősségi szabályoknak is egészen speciális területe a mun -
káltató kártérítési felelősségét szabályozó normarendszer. Nemcsak az álta -
lános munkáltatói kárfelelősségi szabályok különböznek a munkaválla lóitól,3
hanem a kimentési szabályok is.4

Természetesen, mielőtt a munkáltatói kárfelelősség részletes taglalására rá -
tér nénk, szükséges megjegyezni, hogy a szándékos károkozás szankciója nem
különbözik a munkáltatók és munkavállalók esetében, ez esetben a károsult
másik fél teljes kárát köteles megtéríteni a károkozó. 

1. Objektív felelősség

A magyar munkajog kártérítési felelősségi rendszerét 1992-ben úgy alkották
meg, hogy az figyelemmel van a munkaviszony alanyainak eltérő pozíciójára.
Míg főszabályként a munkavállaló kártérítési felelőssége vétkessége esetén
állapítható meg, addig a munkáltató objektív, vétkességre tekintet nélküli
felelőssége érvényesül.

A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelességének vétkes megszegé -
sével okozott károkért tartozik felelősséggel. A bizonyítási teher a munkál -
tatón van a vétkességet, a kár bekövetkeztét, mértékét és a vétkes magatartás
és a kár bekövetkezte közti okozati összefüggést illetően is.5

Ezzel szemben a munkáltató a munkavállalónak okozott kárért vétkességre
tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Tehát nem szükséges, hogy a mun -
káltató a munkavállaló kárát szándékosan, vagy akár csak vétkesen okozza
ahhoz, hogy kártérítési felelősséggel tartozzon. Ennek a meglehetősen szigorú
– bár Európában korántsem példátlan – szabályozásnak természetesen akcep -
tálható indokai vannak. A Munka Törvénykönyvében a munkavégzés sza -
bályai közt találjuk a munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos fő kötele -
zettségeit, amelyek közt a törvényalkotó egyértelműen a munkáltató kötele -
zettségévé teszi az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meg -
teremtését és biztosítását.6
Mint arra a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma állásfoglalásában rá -
mutatott, „a munkavállalók egészségének és testi épségének védelmét a mun -
kavédelem intézményes megszervezése, a biztonságos munkakörülmények
megteremtése és az állandó egészségügyi gondozás szolgálja. E téren különö -
sen jelentős a munkaviszonnyal összefüggésben történt balesetek és megbe -
tegedések megelőzésére irányuló tevékenység. Az ilyen balesetnek és megbe -
tegedésnek egyrészt társadalombiztosítási, másrészt munkajogi következmé -

3 V. ö.: Marencsák Zsolt: A munkavállaló általános vétkességi felelőssége, különös tekintettel a
felelősség mértékére. In: Opuscula Szegediensia 4., Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2011. 137–
145. o.

4 Ferencz Jácint: A munkáltató által okozott károk típusai és köre. In: Munkaügyi Tanácsadó,
Budapest, 2007/5. 6. o.

5 Mt. 166. §.
6 Mt. 102. § (2) bekezdés.
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nyei vannak. A munkajogi szabályozás terén jelentős lépés az a rendelkezés,
amely megszigorította a munkáltató felelősségét a munkavállalónak a mun -
kaviszonyával összefüggésben okozott balesetből és megbetegedésből szárma -
zó kárért is.

A szabályozás elsődleges indoka az, hogy mind a munkáltatókat, mind a mun -
kavállalókat a balesetek és megbetegedések megelőzésére késztesse. Ennek
érdekében fokozott követelményeket támaszt a munkáltatókkal szem ben a
biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, a mun ka -
védelem szabályainak megtartása terén.”7

A kár megtérítésének elvi alapja tehát az, hogy a munkavállalót a munkavi -
szonyával összefüggésben érte baleset, megbetegedés vagy anyagi károsodás.8

Az új Mt. a munkáltatói kártérítési felelősség körében megtartja a munkál -
tatói kárfelelősség jogalapjára vonatkozó általános szabályt, az ún. objektív
(vétkességtől független) kárfelelősséget. E rendelkezésből, illetve a polgári jog
szabályainak alkalmazásából folyik az, hogy a munkavállaló köteles bizonyí -
tani a károkozásnak a munkaviszonnyal fennálló okozati összefüggését, ugyan-
így a keletkezett kárt, illetve annak összegét is.

2. A munkáltató kártérítési felelősségének feltételei

2.1. Munkaviszony

A munkajogi kártérítési felelősség bármely típusánál alapvető feltétel a mun -
kaviszony fennállása. A munkaviszony fennállásának vizsgálata során figye -
lemmel kell lenni az Mt. 78. § (1) bekezdésére, miszerint a munkaviszony
kezdete a munkába lépés napja. Ha a felek a munkaszerződésben nem ha -
tározzák meg a munkába lépés napját, akkor a munkaszerződés megkötését
követő munkanapon kell a munkavállalót munkába állítani. A munkába lépés
napját megelőzően történt károkozás esetén nincs helye az Mt. szabályainak
alkalmazásának, ilyenkor a Ptk. szabályai alapján lehet helye a kárigény
érvényesítésének.9

Megtévesztő lehet azonban, hogy sokan azért nem indítanak keresetet kárté -
rítés megfizetése iránt, mert a kár bekövetkezésekor már nem áll fenn a
munkaviszony. Pedig ez nem is megkívánt a felelősség szempontjából, ugyanis
a munkaviszonynak a kár okozásakor és nem a bekövetkezésekor kell fenn -
állni. Különösen a foglalkozási megbetegedéseknél jellemző, hogy egy tipikus
betegségtől azért szenved a munkavállaló, mert foglalkoztatására huzamo -
sabb időn keresztül a vonatkozó jogszabályban meghatározott egészségkáro -
sító kockázatok között került sor. Elképzelhető, hogy a megbetegedés tünetei 

7 MK 29.
8 V. ö.: Tálné Molnár Erika: Munkáltató kártérítési felelőssége. CompLex Kiadó Budapest, 2009.
143. o.

9 Kertész István–Pál Lajos–Radnay József: Munkajogi kézikönyv. HVG-ORAC, Bp., 2002. 238. o.
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már csak a munkaviszony megszűnése után jelentkeznek, ez azonban nem
jelenti az igény érvényesíthetetlenségét.10

A munkaviszony kezdete tehát a munkába lépés napja. A megítélés szem -
pontjából lényegtelen, hogy főállásról vagy mellékállásról van szó, teljes vagy
részmunkaidős foglalkoztatásról. A polgári jogi szerződéssel színlelt mun -
kaszerződés is létrehozhat munkaviszonyt, tehát adott esetben nem kizárt a
munkajogi kártérítési szabályok alkalmazása, amely természetesen a mun -
kavállalónak lényegesen nagyobb biztonságot nyújt, mint a polgári jogi kár -
térítés. A munkába lépés napja előtt is előfordulhat, hogy a munkáltató a tár -
gyalt szabályok szerint felel, például ha a munkavállaló egy kötelezően előírt
orvosi vizsgálaton megjelenve elcsúszik és lábát töri stb. Ugyanígy a mun -
kaviszonnyal összefüggésben keletkezik a kár, ha az a munkaviszony jogelle -
nes megszűntetéséből fakad. Egyebekben a munkaszerződés megkötése előtti
károkozásért a munkáltató a polgári jog vonatkozó szabályai szerint felel (lásd
pl. bíztatási kár, ha a károsult a munkáltató ígéretében alappal bízva szünteti
meg előző munkaviszonyát, alkalmazására azonban mégsem kerül sor, stb.).

2.2. Okozati összefüggés

A munkaviszony fennállásán túl a felelősség megállapításának további felté -
tele, hogy a kár a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggésben érje. Ez
nem csak munkakört jelent, annál sokkal szélesebb kategória. Ide tartoznak
például 

– a munkavégzés során,
– a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenységek közben,
– a személyes szükségletekkel (étkezés, tisztálkodás…) kapcsolatban,
– és a kiküldetés folyamán bekövetkezett károk is.  

Megállapítható a munkáltató felelőssége, ha a munkavégzést követő tisztálko -
dás során a munkavállaló elcsúszik a zuhanyzóban, vagy ha munkáltatói
utasításra munkaidejében sportrendezvényen vesz részt és megsérül.11

A munkáltató működési köre nem korlátozódik a munkáltató telephelyére, a
telephelyen kívül végzett munka során keletkezett kár esetében is fennállhat
a működési kör és a kárt előidéző ok közötti összefüggés. Ilyen esetben azon az
alapon állapítható meg az okozati összefüggés, hogy a munkavállaló a munkát
a számára adott körülmények között köteles végezni, ezért az ezzel összefüggő
baleseti veszélyhelyzettel a munkáltatónak számolnia kell.12

10 Mivel egy sérelemből a munkavállalót különböző időpontokban különböző károk érhetik, a bírói
gyakorlat kialakította az úgynevezett „szakaszos elévülés” intézményét. Ez azt jelenti, hogy az
ugyanazon károsodásból származó különböző jövedelemkiesések önállóan évülnek el, vagyis
valamely korábban megnyílt igény érvényesítésének elmulasztása nem hat ki a másik igény
érvényesíthetőségére. Forrás:  – 2012. április 28.

11 BH2005.368.
12 EBH2000.253.
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Konzekvensen nem állapítja meg a munkaügyi bíróság a munkáltató felelős -
ségét – a kár és a munkaviszony összefüggésének hiányából kifolyólag – abban
az esetben, ha a munkavállaló engedély nélküli magánmunka („fusizás”) köz -
ben szenved kárt.13

Nem megállapítható tehát a munkáltató felelőssége, amikor a munkavállaló
egy barátja kérésére annak gépkocsiját engedély nélkül javítja az autó szerelő-
műhelyben, és eközben éri baleset.

2.3. Kár bekövetkezése

És végül, de nem utolsósorban nyilvánvaló feltétele a felelősség megállapítá -
sá nak kár bekövetkezése. A kár pénzben kifejezhető vagyoni – kivételesen
nem vagyoni – hátrány, a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés. Kár be -
következése nélkül – legyen szó bármely, a munkaviszonnyal összefüggő, akár
súlyosan vétkes magatartásról is – kártérítési felelősség megállapításának
nincs helye. A kár bekövetkezése a következő feltétel, kár nélkül nem be -
szélhetünk kártérítési felelősségről. A magatartás következtében előállott kár
lehet vagyoni vagy nem vagyoni kár. A vagyoni kár a vagyonban bekövetke -
zett értékcsökkenés pénzbeli kifejezése, amely áll egyrészt a felmerült, tény -
leges kárból (damnum emergens), másrészt az elmaradt haszonból (lucrum
cessans), azonban ez utóbbi már nem tartozik a felelősség közös előfeltételei -
hez, hiszen e tekintetben eltér a munkavállalóra és a munkáltatóra vonatkozó
szabály,14 továbbá ez nem az előfeltételek, hanem inkább a felelősség terje -
delmének kérdése.15

A nem vagyoni kár egyes személyiségi értékek megvalósulásának, érvényesí -
tésének közvetlen vagy közvetett akadályoztatásából származik, tehát a sé -
relem nem a károsult vagyonában következik be, hanem annak személyhez
fűződő jogaiban, személyiségi értékeiben. Ilyenek például az egészséghez, tes -
ti épséghez, emberi méltósághoz, jó hírnévhez való jog.16

A nem vagyoni károk pontos kiszámítása objektív módon lehetetlen, esetről
esetre kell megállapítani – számos körülményt figyelembe véve – azt az össze -
get, amely az elszenvedett sérelemből fakadó súlyos, illetve tartós hátrá -
nyokat megpróbálja kiküszöbölni.17

13 BH2002.331.
14 Az Mt. 177. § (2) bek. alapján a munkáltató megtéríteni köteles a munkavállaló nem vagyoni

kárát is, az új Mt. 167. § (1) bek. alappján a munkáltató a teljes kárt köteles megtéríteni. A nem
vagyoni kártérítésre a polgári jog szabályait kell alkalmazni.

15 Lehoczkyné Kollonay Csilla (szerk.): A magyar munkajog II. Kulturtrade, 2005. Bp. 37. o.
16 Lásd: 34/1992. (VI. 1.) AB határozat.
17 Petrovics Zoltán: Munkajog. L’HARMATTAN, Bp., 2006. 157. o.
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3. A munkavállaló közrehatása

Mit sem ér természetesen a szabályok betartása és betartatása, ha a mun -
káltatónak nem partnerei a munkavállalók a káresemények megelőzésében. A
hanyag, nemtörődöm magatartás ugyanúgy eredményezhet balesetet, megbe -
te gedést vagy egyéb káreseményt, mint a tevékeny, akár szándékos szabály -
szegés vagy az előírások figyelmen kívül hagyása. Épp ezért a munkáltató
nem kell, hogy megtérítse a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vét -
kes magatartása idézett elő.18

Ezek szerint a szabályozás a munkavállalótól is körültekintést vár el a mun -
kavégzés során, még ha ugyanezt a körültekintést a jogszabály munkáltatói
oldalon fokozottabban követeli is. A szabályozás tehát a munkavállalót is a
munkavégzés szabályainak, a munkavédelmi előírásoknak a betartására kész-
teti. 

A közrehatás azt jelenti, hogy a kárnak részbeni okozója a munkavállaló. E
vétkes közrehatás következménye a kármegosztás.19

A kármegosztás alkalmazásának három feltétele van: 

a) A munkavállaló saját kárának maga is okozója.
b) A kár okozásában a munkavállaló vétkes.
c) kár okozása nem kizárólag, csak részben felróható a károsult

munkavállalónak.

Fontos tehát, hogy a kár felmerüléséért legalább részben felelőssé tehető le -
gyen a munkáltató, különben kártérítési felelőssége nem megállapítható. A
károsult munkavállaló közreható magatartását azonban a bírói gyakorlat
akkor veszi figyelembe, ha elvárható lett volna tőle más magatartás, tehát ha
előre látta, vagy kellő körültekintéssel előre láthatta volna magatartásának
következményeit. Tehát a munkavállaló részéről legalábbis vétkes magatar -
tás kell fennáljon.20

A munkavállaló vétkességéhez igazodó kárviselés arányának meghatározásá -
nál az eset összes körülményeit tekintetbe kell venni. Nem hagyható tehát
figyelmen kívül az sem, hogy a munkáltató a kár bekövetkezésében vétkes
magatartásával (az óvórendszabályok megsértésével, az ellenőrzés elmulasz -
tá sával, a munka szervezetlenségével, alkalmasabb védőberendezések hiá -
nyá val stb.) maga is közrehatott. A munkáltató ilyen magatartása lényegesen
csökkenti a munkavállaló vétkes magatartásának súlyát, és így – az eset
összes körülménye mellett – kihat a kárviselés arányára is. Nem értékelhető a
munkavállaló terhére a munkavégzésre kialakított és a munkáltató által
eltűrt olyan gyakorlat, amely a munkahelyi balesetet előidézte.21

18 Mt. 174. § (3) bekezdés
19 Ferencz Jácint: A munkáltató kártérítési felelőssége. In: Munkaügyi Tanácsadó, Budapest,

2007/4. 8. p.
20 MK 31.
21 BH2003.170.

284



A károsult közrehatását azonban a mindennapi élettapasztalatot kirívóan fi -
gyelmen kívül hagyó gondatlan munkavégzése megalapozhatja.22

A munkaügyi bíróság a kármegosztást százalékos arányban állapítja meg (pl.:
50–50%, 30–70% stb.). A munkáltató kártérítési felelősségét aszerint kell
meghatározni, amilyen arányban a munkavállaló munkaviszonyával össze -
füg gő tényleges egészségkárosodása a kár bekövetkezéséhez hozzájárult.23

Az új Mt.24 szerint nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a
munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy
a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A szabályozás
második fordulata mindenképp nóvum, a korábbi kármegosztási szabályok
nem nevesítették konkrétan a felek kárenyhítési kötelezettségét. A fenti sza -
bály alapján nem kell a munkáltatónak megtérítenie az elmaradt munkabér
azon részét, amelyet azáltal kereshetett volna meg a dolgozó, hogy elfogadja a
munkáltatónak az egészségi állapotának megfelelő munkakör betöltésére irá -
nyuló ajánlatát. 25

További újdonság a törvényben és egyértelmű elmozdulás a polgári jogi sza -
bályok felé, hogy nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban a
munkáltató bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre
látható. A törvény az új Ptk. szakértői javaslatának megoldását alkalmazza
(5:119. §) az ún. előreláthatóság tekintetében és ugyanígy a kármegosztás
szabályozásában is (5:121. §); az előreláthatóság fogalmának a munkaviszo -
nyokra való adaptációja és a pontos értelmezés azonban a munkaügyi bíró -
ságokra vár.

4. Mentesülés a kártérítési felelősség alól

Mint az eddig tárgyaltakból kiderül, a törvényalkotó meglehetősen szigorú
kárfelelősségi szabályokat ró a munkáltatóra. A mindennapi életben azonban
előfordulnak olyan körülmények, amelyek figyelmen kívül hagyása méltány -
talanul sújtaná a munkáltatót. Ezért a Munka Törvénykönyve – ha szűk
körben is – bizonyos esetekben kimentési lehetőséget biztosít a munkáltató -
nak a felelősség alól.

4.1. A munkáltató működési vs. ellenőrzési köre

A még hatályos szabályozás alapján mentesül a munkáltató a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok okoz -
ta.26

22 BH2005. 192.
23 EBH2001.470.
24 167. § (2) bekezdés.
25 Pál Lajos–Lőrincz György–Kozma Anna–Pethő Róbert: Az új Munka Törvénykönyvének ma -

gyarázata. HVG–ORAC, Budapest, 2012. 269. o.
26 Mt. 174. § (2) bekezdés.
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A működési körön kívül eső ok és az elháríthatatlanság konjunktív feltételek,
tehát mindkettőnek egyszerre kell érvényesülnie. A működési kör alatt nem
csak a munkáltató telephelyét kell érteni.27

A telephelyen kívül végzett munka során keletkezett kár esetén is fennállhat
a működési kör és a kárt előidéző ok között az összefüggés, amely sajátosan
alakul abban az esetben, ha a telephelyen kívül végzett munka – jellegéből
következően – olyan, hogy a munkavállaló baleseti veszélynek rajta kívül álló
okból van kitéve. Ha például a munkavállaló a munkáltató utasításából, eset -
leg munkaköréből kifolyólag szokásosan (postás, köztisztasági dolgozó), vagy
alkalomszerűen a munkáltató telephelyén kívül végez munkát, és a baleset
eközben éri, nyilvánvalóan nem mentesül a munkáltató. Ugyanezen esetkörbe
tartozik, ha a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben elhagyja a
munkáltató telephelyét, pédául azért, hogy munkáját egy másik telephelyen
folytassa, szintén felel a munkáltató az esetlegesen útközben keletkezett káro -
kért. Ilyen esetekben általában azon az alapon állapítható meg a munkáltató
működési köre és a káreseményt kiváltó ok közötti okozati összefüggés, hogy a
munkavállaló munkáját a számára adott körülmények között köteles végezni,
az ezzel összefüggő baleseti veszélyhelyzettel pedig a munkáltatónak is szá -
molnia kell.

A munkáltató működési köre nem egyezik meg a munkavállaló munkakörével,
ennél jóval tágabb kategória. Ha a munkáltató ezen szabály szerint szeretne
mentesülni a kártérítési felelősség alól, először is azt kell bizonyítania, hogy a
kár működési körén kívül esett, azaz nincs okozati összefüggés a kár bekö -
vetkezése és a munkáltató tevékenysége között. Abban a kérdésben, hogy a
károsodást előidéző ok mikor esik a munkáltató működési körén kívül, álta -
lános – minden esetre kiterjedő – eligazítást nem lehet adni, de a jellemzően
előforduló okokat az Mt. 174. §-ának (5) bekezdése kifejezetten is megjelöli.
Általában a munkáltató működési köréhez tartoznak a feladatai ellátása so -
rán kifejtett tevékenységgel összefüggő személyi magatartásokból, a használt
anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozga -
tásából, működéséből eredő okok. Személyi magatartáson mindazon szemé -
lyeknek a magatartását is érteni kell, akiknek jelenlétét a munkáltató lehe -
tővé tette (saját és más munkáltató munkavállalói, hatósági kiküldöttek, üz -
letfelek, látogatók stb.).

A munkáltató kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha a dolgozó balesetét
munkatársának a munkahelyén tanúsított, a munkafegyelmet sértő magatar -
tása idézte elő. Ha ugyanis a balesetet a munkáltató egy másik munkavál -
lalója okozta, nem lehet szó a munkáltató működési körén kívül eső okról. Ha
azonban a munkavállalót munkahelye előtt haragosa várja és a munkahe -
lyéről kilépő dolgozót bántalmazza, nem beszélhetünk a munkáltató működé -
sébe tartozó körülményről. 

A munkáltató működési körén kívül eső ok mellett annak elháríthatatlan -
ságát is a munkáltató bizonyítja. Elháríthatatlan ok az olyan behatás, ame -

27 EBH2000.253.
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lyet a technika, a műszaki lehetőségek adott szintje mellett, a rendelkezésre
álló idő alatt nem lehet megakadályozni, erre az okra a munkáltatónak be -
folyása nem volt, az előidéző körülményekre pedig nem terjedt ki az ellen -
őrzési kötelezettsége.28

Az elháríthatatlanság vizsgálata azonban mindig csak a második lépés a bi -
zonyítás során. Hiába bizonyítja a munkáltató, hogy a káreseményt kiváltó ok
elháríthatatlan volt – ha az nem esett kívül a munkáltató működési körén,
akkor a munkáltató a kártérítési felelősség alól nem mentesülhet. A villám -
csapás általában elháríthatatlan, arról nem is beszélve, hogy kívül esik a mun-
káltató működési körén. Vizsgálni kell azonban, hogy a munkáltató mindent
megtett-e a természeti csapás elhárítása érdekében. Ez esetben tehát a mun -
káltató csak akkor mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy ez így történt, például villámhárítót szereltetetett az épületre, a ka -
tasztrófa mégis bekövetkezett. A baleset- és munkavédelmi oktatás és a sza -
bályok betartása még nem minősíti feltétlenül elháríthatatlanná a káresemé -
nyeket.

Az általános objektív felelősség körében az új Mt. a munkáltató számára – a
munkajog eddigi szemléletéhez képest – új kimentési okot határoz meg,
amikor a működési kör fogalmát felváltja az ellenőrzési kör fogalmával. A
törvény szándéka ezzel az, hogy szűkítse a bírói gyakorlatban kialakult
rendkívül széles körű munkáltatói kártérítési felelősséget. A hatályos Mt. 174.
§ rendelkezésén (a működési kör rendkívül széles értelmezésén) alapuló
joggyakorlat olyan tényállásokban is megállapította a munkáltató kártérítési
kötelezettségét, amelyekben a kár bekövetkezésére a munkáltatónak nem
lehetett még közvetett befolyása sem és ezzel a munkáltatói tevékenység
jellegétől függetlenül – a tárgybani alkotmánybírósági határozat nyomán is –
lényegében általánossá tette a polgári jog veszélyes üzemi felelősségét a mun -
káltatói kárfelelősség körében.

A kártérítési felelősség alóli munkáltatói kimentés lehetőségét az új Mt. 166. §
(2) bekezdése tartalmazza, amely új fogalmat vezet be a munkajogi termi -
nológiába: az ellenőrzési kör fogalmát. Mentesül a felelősség alól, ha bizo -
nyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta,
amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körül -
mény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa. E szabályból az követke -
zik, hogy a munkáltató az ellenőrzési körében bekövetkezett kár megtérítése
alól nem mentheti ki magát, azaz felelőssége minden esetben fennáll. Az el -
lenőrzési körbe tartoznak mindazok a körülmények (eszközök, energia, mun -
kavállalók), amelyeknek működésére a munkáltatónak tevékenysége során
befolyása van. Az ellenőrzési körön kívüli okból keletkező károk megtérítése
alól a munkáltató két együttes feltétel teljesülése esetében mentheti ki magát.
Mentesülésre csak olyan károkozó körülmény bekövetkezése esetén kerülhet
sor, amellyel – általános megítélés szerint – nem számolhatott és nem is volt
elvárható, hogy e károkozó körülményt elhárítsa. A törvény lényegében az új
Ptk. szakértői javaslatának koncepcióját érvényesíti (5:118. §). Az új törvény -

28 MK 29. b)
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szöveg nyilvánvaló célja, hogy a bírói gyakorlat fent ismertetett, nemzet -
közileg is példás szigora, a működési kör lehető legkiterjesztőbb értelmezése
miatti munkáltatói felelősség határait szűkítse.

4.2. A károsult munkavállaló magatartása29

A munkavállaló magatartása akkor vezet a munkáltató felelősség alóli men -
tesüléséhez, ha a kárt kizárólag maga, elháríthatatlanul okozta. E szempont -
ból irreleváns, hogy a munkavállaló vétkes (szándékos vagy gondatlan) volt-e
avagy sem. Előfordul, hogy a balesetet a munkavállaló váratlan rosszulléte
okozza. Ennek ellenére mentesülhet a munkáltató a felelősség alól, ha a bal -
esetnek ez volt az egyedüli és kizárólagos oka és a munkáltató azt el nem
háríthatta. Nehezebb a megítélése annak az esetnek, amikor a dolgozó rosz -
szul létéről munkáltatóját tájékoztatja. Ha ezt a munkáltató figyelmen kívül
hagyja, nem hivatkozhat sikeresen arra, hogy a balesetet nem tudta volna meg-
akadályozni. 

Annak megállapításánál, hogy a károsodás kizárólagos oka a károsult munka -
vállaló magatartása volt-e, nem hagyhatók figyelmen kívül a munkahely ká -
ros hatásai, az adott munka végzésének sajátos körülményei. Ha a balesetet a
munkavállaló vigyázatlansága, figyelmetlensége, ügyetlensége, a technológiai
előírások, óvórendszabályok megszegése, a munkavégzése során bekövetke -
zett rosszullét vagy egyéb személyi adottság okozta, ez még nem jelenti fel -
tétlenül azt, hogy a károsodásnak ezek voltak a kizárólagos okai. A mun -
kavállaló figyelmét ugyanis a munkavégzés során számos körülmény befolyá -
solhatja. Sokszor előfordul, hogy a munkavállalót hirtelen éri valamilyen be -
hatás, a figyelem elterelődésének, a nem kellő körültekintésnek ez az oka, és
ez is előidézője a kárnak. Ugyanígy, ha a munkáltató tud róla, hogy a mun -
kavállaló a technológiai előírásokat, óvórendszabályokat nem tartja meg, de
az ellenőrzés során a megfelelő intézkedéseket elmulasztja, vagy eltűri, hogy a
munkavállaló a munkát az előírások megszegésével végezze, sőt esetleg ezt el
is várja, vagy erre öt utasítja, nem lehet szó arról, hogy a kárt kizárólag a
munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta. 

Hasonlóképpen a munkavállalónak a munkavégzés során bekövetkezett rosz -
szul léte is összefüggésben állhat a munka jellegével és a munkahely adott -
ságaival. Ilyenkor sem lehet szó arról, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló
magatartása okozta. Minden ilyen esetben körültekintően kell vizsgálni, hogy
a kárt a munkavállaló maga okozta-e, avagy annak bekövetkeztében olyan ok
is közrehatott, amely a munkáltató működési körébe esik, vagy bár azon kívül
esik, de a munkáltató részéről objektíve elhárítható lett volna.30

A felelősség alóli mentesülés további feltétele ez esetben is az elháríthatat -
lanság vizsgálata. Az előző mentesülési formához hasonlóan egyszerre kell 
fennállni a károsult munkavállaló magatartásának, mint a káreseményt kizá-

29 Mt. 174. § (2) bek., új Mt. 166. § (2) bek. b) pontja.
30 MK 29. c).
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rólagosan kiváltó oknak és a magatartás elháríthatatlanságának. Az elhárít -
ha tatlanság vizsgálatára a fentebb leírtak az irányadók. Nem hivatkozhat az
elháríthatatlanságra a munkáltató, ha nem megfelelően oktatja ki a dolgozóit
a különböző munkavédelmi szabályokról, illetve ha nem teszi meg a szükséges
intézkedéseket azok megtartása érdekében.

5. Kivételek az objektív felelősség alól

A szigorú felelősségi szabályok alól azonban, ha szűk körben is, de van kivétel.
A törvényalkotó ezen esetekben nem mentesíteni kívánja a munkáltatót a kár -
térítési felelősség alól, hanem a nagyon szigorú objektív, vétkességre tekintet
nélküli felelősséget mérsékli vétkességi felelősséggé.

5.1. Kisegzisztenciák

2010. január 1-jéig a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató
magánszemély munkáltató a munkavállalónak okozott kárért vétkessége ese -
tén felelt.31

Ez azt jelentette, hogy a munkáltatót csak akkor terhelte a teljes kár megté -
rítésének kötelezettsége, ha az egyéb feltételek fennállása mellett vétkessége
is megállapítható volt. E korlátozott felelősséggel bíró munkáltatói körbe a kis
létszámú dolgozót alkalmazó magánszemély munkáltatók tartoztak: legin -
kább az egyéni vállalkozók, de magánszemély munkáltató lehet, aki például
házvezetőnőt, takarítót alkalmaz vagy bébiszittert, kertészt foglalkoztat. Fon -
tos, hogy a jogi személyekre, gazdasági társaságokra nem lehetett a szabályt
alkalmazni. Gyakran okozott félreértést, hogy a „családi vállalkozásban” egy-
két alkalmazottat foglalkoztató betéti társaságokra is alkalmazandónak vél -
ték a munkáltatók a szabályt. 

A pár alkalmazottat foglalkoztató magánszemélyeknek, az ún. „kisegziszten -
ciáknak” általában nincsenek olyan eszközeik, technikai felkészültségük, mint
a nagyobb, tőkeerős cégeknek, ezért velük szemben a törvény enyhébb fele -
lősségi szabályokat állapított meg. Ez a körülmény azonban nem jelenti azt,
hogy e munkáltatóknak nem kellett mindent megtenni az egészséges és biz -
tonságos munkafeltételek megteremtése érdekében, ad extremum ne lettek
volna rájuk is kötelezőek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások!

Károkozás esetén a magánszemély munkáltató vétkességét az Mt. vélelmezte,
ugyanis csak akkor mentesült a felelősség alól, ha bebizonyította, hogy vét -
kesség nem terheli. Amennyiben a bizonyítási eljárás nem vezetett eredmény -
re, a munkáltató a teljes kárt köteles volt megtéríteni, ill. a meghatározott
esetekben a kármegosztás szabályait kellett alkalmazni.32

31 Mt. 175. § – Megsemmisítette a 41/2009. (III. 27.) AB határozat 2009. december 31. napjától.
32 EBH2004.1058., BH2004.458.

289



A munkáltató a nem vagyoni kárt is csak akkor volt köteles megtéríteni, ha
kártérítési felelősségének feltételei fennállnak.33

Két éven keresztül a fenti szabályozásra, mint jogtörténeti kuriózumra tekin -
tettünk, ugyanis nyilvánvalóan aszerint tett különbséget a munkavállalót il -
lető munkajogi védelem terjedelmében, hogy a munkáltatója milyen formában
és méretben gazdálkodik. Mivel az alkotmánybírósági döntés a fenti rendel -
kezéseket hatályon kívül helyezte, a munkáltatók teljesítőképességéhez kötődő
felelősségi szabályok nem voltak tovább alkalmazhatók. 

Az új Mt. 167. § (3) bekezdése ezzel szemben kimondja, hogy a bíróság a mun -
káltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján részben mente -
sítheti. A teljes kártérítési összeg megfizetése alól azonban természetesen
nem. A „rendkívüli” kifejezés pedig azt sugallja, hogy kivételes, a közfelfogás
szerint is rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén le -
het helye a kártérítés mérséklésének. A mérséklés iránti igény elbírálása so -
rán különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesí -
tésének következményeit kell a bíróságnak értékelni.34

Mint a törvényi indokolás kiemeli, erre elsősorban olyan, kis egzisztenciájú
munkáltatók (különösen természetes személy munkáltatók) esetében kerül -
het sor, amelyeknek esetében a magas összegű kártérítés indokolatlanul ve -
szélyeztetné fennmaradásukat, munkáltatóként való működésüket, illetve –
természetes személyek esetében – létfenntartásukat. Ezek alapján tehát e
munkáltatói körre már nem, mint kivételekre tekintünk, viszont a törvényal -
kotó kisegzisztenciákat óvó rendszerváltáskori feltehető célja a bíróságokon
keresztül végül érvényre juthat.

5.2. A munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett károk

A munkáltatót az Mt. 174. § ill. az új Mt. 166. § szerinti objektív felelősség
terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetke -
zett károkért is.35

A munkáltató előírhatja azonban a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben
(öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A munkába járás -
hoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató
megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. A munkavállaló által a
szo kásos életvitel körében használt dolgok munkahelyre való bevitelét a mun -
káltató nem tilthatja meg. Ez a lehetőség csak olyan dolgok tekintetében áll
fenn, amelyek e körön kívül esnek. A munkáltató által előírt, a munkahelyre
bevitt dolgokra vonatkozó korlátozó szabályok munkavállaló általi megszegé -
se – munkáltatói bizonyítási kötelezettség mellett – azt eredményezi, hogy a
munkáltató csak a szándékosan okozott kárt köteles megtéríteni.

33 BH2000.510.
34 Pál Lajos–Lőrincz György–Kozma Anna–Pethő Róbert: i. m. 269. o.
35 Mt. 176. §, ill. új Mt. 168. §.
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6. Összegzés

A fentiek alapján nem nagy bátorság kijelenteni, hogy alapjaiban változott
meg az új Mt-ben a munkáltatói kárfelelősség terjedelme (lásd: előrelátha -
tóság), a kimentés lehetősége (ellenőrzési kör) és a kártérítési felelősség kon -
cepciója. A bírói gyakorlattól függ majd azonban az új fogalmak tartalommal
való megtöltése, az új rendszernek a magyar munkaviszonyokra való alkal -
mazása. A munkáltatók fellélegeztek, a munkavállalók bizakodnak. A sorsok
azonban ezután is a tárgyalótermekben dőlnek el.
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Alaptörvényünk
és a termőföld védelme

JANI PÉTER
PhD-hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék

2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alapvetés
P cikke kimondja: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők
és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok,
valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam
és mindenki kötelessége”. Az új Alaptörvény – hazánkban először – e cik kely -
lyel a legmagasabb, alkotmányos védelem alá helyezi a termőföldet, utalva an -
nak kiemelkedő fontosságára.

De mit is jelent valójában új Alaptörvényünk ezen cikkelye, és hogyan válik a
gyakorlatban is értelmezhetővé „a nemzet közös örökségét” képező termőföld
„vé delme”? Valóban jó megoldás, hogy a környezetvédelmi clausulába foglal -
tan jele nik meg ez a védelem? Jelen tanulmányban ezekre – és a válaszkeresés
közben felmerülő egyéb – kérdésekre próbálok meg megoldást találni és vá -
laszt adni.

1. A termőföld
az európai alkotmányokban

Mielőtt rátérnék a 2010-es kormányváltást követő alkotmányozás és az Alap -
törvény megszületésének rövid bemutatására, valamint a termőföldnek e fo -
lyamatban való megjelenésére, szükségesnek tartom annak bemutatását, hogy
szűkebb közösségünk, az Európai Unió tagállamai milyen megoldással éltek
alkotmányaikban a földdel és annak védelmével kapcsolatosan. Az elemzés
során a (Magyarországon kívül) huszonöt kartális alkotmánnyal rendelkező
tagállam gyakorlatát vizsgáltam meg.1 Az egyetlen tagország, amelynek sza -
bályozását nem kívánom bemutatni, az Egyesült Királyság. Nem lévén kartá -
lis alkotmánya, illetve a kontinentálistól alapvetően eltérő alkotmányos be -
rendezkedéssel bír, ezért ennek az összehasonlító elemzésnek a kereteit szét -
feszítené a brit rendszer részletezése, így ettől ehelyütt eltekintek.

Elöljáróban azt a megállapítást tehetjük, hogy a vizsgált huszonhat alkot -
mány közül tizennyolc szól a környezetvédelemről, illetve a környezethez való
jogról – összességében a környezetről és annak elemeiről. A magyar Alap-

1 Az összefoglaló adatok között Magyarország is szerepel, ezt külön nem jelzem a későbbiekben.
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 törvényhez hasonlóan fogalmaz a cseh2, az észt3, a finn4, a portugál5 vagy a
máltai6 alkotmány annyiban, hogy ezek mindegyike kiemeli a természeti erő -
források, illetve a biológiai sokféleség védelmének és megőrzésének fontossá -
gát. Nem tartalmaznak azonban a magyarhoz hasonló, példálózó felsorolást,
és ezáltal nem szűkítik le a fenti fogalmakat7.
Kifejezetten kilenc uniós alkotmány említi meg a földet vagy a termőföldet va -
lamilyen kontextusban. Ezen tagállamok a következőek: Bulgária, Görögor -
szág, Írország, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Portugália, Szlovénia és
Magyarország.
A bolgár alkotmány rendkívül következetes abban a tekintetben, hogy ketté -
választja a földet, mint környezeti elemet, és a termőföldet, mint a mezőgazda -
ság alapját jelentő, jogilag meghatározott földterületet. Úgy fogalmaz: „a föld,
mint legfőbb nemzeti vagyonunk, az állam és a társadalom kiemelt védelme
alatt áll. Termőföld kizárólag mezőgazdasági célra hasznosítható” 8. 
A görög alkotmány a földvédelmet a birtokpolitikával kapcsolja össze, amikor is
kimondja, hogy „a hatékonyabb földhasználat céljából mezőgazdasági terü letek
újjáalakítása és intézkedések megtétele a mértéktelen felaprózódás el ke rülésére
vagy a felaprózott mezőgazdasági kistulajdonok egyesülésének meg könnyítésére
különleges, törvény által meghatározott eljárás szerint meg engedett”9.
Ehhez mutat nagy hasonlóságot Írország alkotmánya, amelynek értelmében
„az állam az irányvonalak kialakítása során külön figyelmet fordít arra, hogy
a föld annyi családnak jelentsen gazdasági biztonságot, amennyinek a körül -
mények között lehetséges”10.
A lengyel alkotmány szintén érdekes birtokpolitikai megállapítást tesz: a csa -
ládi gazdaságot „az állam mezőgazdasági rendjének” alapjaként határozza meg.11

2 „Az állam felügyeli a természeti erőforrások takarékos kihasználását és a nemzeti vagyon
védelmét.” [cseh alkotmány (Alapvető jogok és kötelességek) 35. cikk.] Az idézett alkotmányok
forrása minden esetben: Trócsányi László–Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai
Unióban. KJK – KERSZÖV, Budapest, 2005].
3 „Mindenki köteles megőrizni az emberi és természeti környezetet, és kártérítéssel tartozik az
általa okozott környezeti károkozásért. A kártérítési eljárást törvény határozza meg.” [észt
alkotmány  53. cikk].

4 „A természet, annak biológiai sokfélesége, a környezet és a nemzeti örökség megőrzése min -
denki felelőssége. A közhatalmi szervek törekednek arra, hogy mindenki számára biztosítsák az
egész séges környezethez való jogot, és a saját élőkörnyezetre vonatkozó döntésekbe való
beavatkozás lehetőségét.” [finn alkotmány 20. cikk].

5 „Az állam alapvető feladata a portugál nép kulturális örökségének védelme és gyarapítása, a
természet és a környezet védelme, valamint a természeti erőforrások megóvása, az ország te -
rületével kapcsolatos megfelelő tervezés biztosítása érdekében”. [litván alkotmány 9. §]

6 „Az állam őrködik a természeti, történeti és művészeti nemzeti örökség felett.” [máltai alkot-
mány 9. cikk].

7 Egyetlen kivétel ez alól a litván alkotmány [54. cikk], amely azonban a föld tekintetében
speciális  rendelkezéseket is megfogalmaz [47. cikk].

8 Bolgár alkotmány 21. § (1) – (2) bekezdés. Forrás: http://www.parliament.bg/en/const (2012.
már    cius 20.)

9 Görög alkotmány 18. cikk. (4) bekezdés.
10 Ír alkotmány 45. cikk. (2) bekezdés e) pont.
11 Lengyel alkotmány 23. cikk.
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Az előzőekhez hasonlóan az olasz alkotmány is földbirtok-politikai elveket
fektet le.
„A föld ésszerű kihasználása és méltányos társadalmi körülmények kialakí -
tása érdekében a törvény kötelezettséget ír elő, és korlátokat állapít meg a
földmagántulajdonra, régiónként és mezőgazdasági övezetenként meg szabja a
földterület nagyságának felső határát, előmozdítja és kötelezővé teszi a talaj -
javítást, a nagybirtok átalakítását és a termelő egységek rekonstrukció ját,
segíti a kis-és középgazdaságokat”12.
A litván és a szlovén alkotmány más oldalról mutat hasonlóságot: a külföldiek
földtulajdon-szerzésére vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket. Litvániá -
ban „külföldiek a föld, belvizek, erdők és parkok tulajdonjogát alkotmányos
törvény alapján szerezhetik meg”13. A szlovén alkotmány pedig úgy fogalmaz:
„a közjavakon külön használati jogot lehet szerezni a törvényben megálla -
pított feltételek szerint. A természeti források használatának feltételeit tör -
vény állapítja meg. Törvény elrendelheti, hogy a természeti forrásokat kül -
földi állampolgárok is használhatják, és törvény szabályozza használatuk
feltételeit”14. Majd hozzáteszi: „A földterületekre – ésszerű hasznosításuk ér -
de kében – a törvény külön feltételeket állapít meg. A mezőgazdasági földte -
rületek külön védelmét törvény szabályozza”15.
Az uniós alkotmányok rövid bemutatásából is kitűnik, hogy a természeti erő -
forrásokra és kifejezetten a termőföldre vonatkozóan nem példa nélküli a
magyar Alaptörvény megfogalmazása, annyiban azonban mindenképp uni -
kum, mondhatni hungarikum, hogy az általános, környezetvédelmi szabályt
tartalmazó cikkben egy megfoghatatlan felsorolás részeként nevesíti a termő -
földet, kiemelve annak védelmét és fenntartását. A legjobb megoldásnak e te -
kintetben a bolgár alkotmányt tartom, amely a földről és a termőföldről va -
lamint a környezet védelméről mind önálló cikkben illetve bekezdésben ren -
delkezik.

2. Az alkotmányozás folyamata

A 2010-ben hivatalba lépő új kormány egyik legfőbb céljának egy új alkotmány
megalkotását tűzte ki. Ennek jegyében az Országgyűlés 2010. június 29-én
létrehozta az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságot, amely 2011. március 7-
én fejezte be működését. A bizottság 2010. december 20-án nyújtotta be az
Országgyűléshez a H/2057. számú határozati javaslatát „Magyarország Alkot -
mányának szabályozási elveiről”, amelyet az Országgyűlés 2011. március 7-ei
ülésnapján fogadott el16. A határozat indokolása szerint az új alkotmány „fon -
tos eleme, hogy a jelenlegi alkotmányos rendszer szabályozási struktúrájának
megoldását követve (…) csak a legfontosabb, kiemelkedő jelentőségű rendel -

12 Olasz alkotmány 44. cikk.
13 Litván alkotmány 47. cikk.
14 Szlovén alkotmány 70. cikk.
15 Szlovén alkotmány 71. cikk.
16 9/2011. (III. 9.) OGY határozat. A határozat elfogadott címe „Az új Alkotmány elfogadásának

előkészítéséről”.
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ke zéseket tartalmazza, a további garanciális jelentőségű részletszabályokat
(…) sarkalatos törvények tartalmazzák”17.
A határozati javaslatra, illetve annak országgyűlési vitájára azért indokolt
kitérni, mert itt találkozhatunk először a termőföld alkotmányos védelmére
vonatkozó javaslatokkal és felszólalásokkal. A bizottság által készített eredeti
javaslatban nem szerepelt a termőföldet érintő szabályozás, azonban az egy
módosító indítvány18 révén a szöveg részévé vált. Az „Alapvető rendelkezések”
című fejezet 11. pontja értelmében „a magyar állam tulajdonáról, mint nem -
zeti vagyonról a kizárólagos állami tulajdonba tartozó elidegeníthetetlen kincs-
tári vagyontárgyakról – beleértve a termőföldet, az ásványvagyont és a vizeket
–, valamint a kizárólagos állami tevékenység köréről törvény rendelkezik. A
termőföld és a vizek, – mint a nemzeti vagyon részei – az Alkotmányban nyer -
nek védelmet. A közvagyon és közpénzek a közérdek szolgálata, a közszük -
ségletek kielégítése, ez azonban nem csökkentheti a nemzet jövendő generá -
ciói nak lehetőségét arra, hogy saját szükségleteiket majd kielégítsék. Az ál -
lam gazdálkodó szervezete a közpénzekkel és a saját vagyonnal a törvények
előírása szerint hatékonyan kötelesek gazdálkodni, ezért elszámolási felelős -
ség gel tartoznak. Az állami feladatok ellátása érdekében állami pénzügyi rend -
szer működik”. A módosítással tehát a termőföld – mint elidegeníthetetlen
kincstári vagyontárgy – „bekerült” az alkotmányozási folyamatba. Ennek oka
– a módosító javaslat indokolása szerint – az, hogy „a termőföld és a vizek,
olyan természeti kincsek, amelyek a magyar nemzetgazdaság legfontosabb
erőforrásai”.
A javaslat és annak indokolása is jól mutatja azt, hogy a termőföldnek a nem -
zeti vagyon részeként történő definiálásával képzeli el a jogalkotó annak „vé -
delmét”, takarjon bármit is ez a kifejezés. A „nemzeti vagyon” fogalma sem
nyújt segítséget az értelmezéshez, mivel kérdéses, hogy annak tartalma meg -
egyezik-e a „nemzeti örökség” vagy a „nemzeti kincs” fogalmaival. A kérdés
megvilágításához érdemes elemezni a határozati javaslat parlamenti vitáján
elhangzott felszólalásokat.
Általánosságban elmondható, hogy a vita során a hatályos alkotmányos sza -
bá lyozás hiányosságaként merült fel, hogy az Alkotmány (1949. évi XX. tör -
vény) nem helyez fokozottan hangsúlyt természeti értékeink, illetve a nemzeti
vagyon – és azon belül a termőföld – védelmére19. A felszólalók szinte mind -
egyike kiemelte, hogy nem elégséges csupán annak kimondása, hogy fontos
ezen értékeink védelme, hanem konkrét megoldásra is szükség van, hiszen a
termőföld-vagyon olyan sajátos értéket képvisel, amelyet az alkotmányban
külön is deklarálni kell.20 A felszólalások alapján az is megállapítható, hogy a
hozzászólók szerint a termőföldet (a többi természeti értékkel egyetemben) a

17 H/2057. számú határozati javaslat „Általános indokolása”
18 H/2057/57. számú kapcsolódó módosító javaslat. A módosító javaslat szövege (aláhúzva a mó-

dosítás): „A magyar állam tulajdonáról, mint nemzeti vagyonról a kizárólagos állami tulajdonba
tartozó elidegeníthetetlen kincstári vagyontárgyakról – beleértve a termőföldet, az ásványva -
gyont és a vizeket –, valamint a kizárólagos állami tevékenység köréről törvény rendelkezik. A
termőföld és a vizek, - mint a nemzeti vagyon részei – az Alkotmányban nyernek védelmet”.

19 Például Szili Katalin és Z. Kárpát Dániel felszólalása [66. ülésnap (2011. 02. 16.), 6. illetve 92.
felszólalás].

20 Turi-Kovács Béla felszólalása [66. ülésnap (2011. 02. 16.), 18. illetve 26. felszólalás].
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nemzeti vagyon részeként kell az alkotmányban meghatározni, így biztosítva
annak kiemelt védelmét, és jövő nemzedékek számára történő megőrzését.21

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának véleményét Nagy An -
dor, a bizottság alelnöke fogalmazta meg, aki megjegyezte, hogy a bizottság
többször foglalkozott a „zöldalkotmány” témakörével, és javaslatot is tett az új
alkotmány normaszövegére vonatkozóan. A bizottság azt javasolta, hogy az
alkotmány mondja ki: „a természeti erőforrások, köztük a termőföld, a víz, az
energiaforrások és a biológiai sokféleség a nemzeti vagyon részét képezik. A
nemzeti vagyon megőrzése, a jövő nemzedékek számára történő átadása és
gyarapítása az állam feladata. A természeti és épített környezet védelme min -
denki felelőssége”22. Ez a felszólalás azért érdemel külön említést, mert a ké -
sőbb elfogadott Alaptörvény rendelkezéséhez hasonlóan kívánja rendezni a
termőföld-védelem alkotmányos szabályait.
A kormánypárti frakciók tagjai 2011. március 14-én nyújtották be a T/2627.
számú törvényjavaslatot, „Magyarország Alaptörvényéről”. Az eredeti szöveg -
tervezet „O” cikke tartalmazta a környezet és a természeti erőforrások – így a
termőföld – védelméről szóló rendelkezéseket, melyek értelmében: „(1) Ma -
gyar ország védi és fenntartja az egészséges környezetet. (2) A természeti erő -
források, különösen a termőföld és az ivóvízkészlet, valamint a biológiai sok -
féleség és a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek a
jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
Az indokolás szerint ezzel a javaslat „külön kiemeli a sajátos magyar kör -
nyezeti értékeket és a magyar kultúra értékeit, amelyek oltalmazását min -
denki kötelezettségévé teszi a jövő nemzedékek számára való megőrzés ér -
dekében” (a fenntartható fejlődés követelményeként).
Az eredeti javaslat tehát még egy külön bekezdésben nevesítette az egészséges
környezethez való jogot, és ezt követően, másik bekezdésben szabályozta a
természeti erőforrások fokozott védelmét. Egy módosító javaslat23 azonban meg -
változtatta a cikk szövegét, amelyből így kikerült az egészséges környezethez
való jog deklarálása. 
Az Alaptörvény vitájában több felszólaló is foglalkozott a termőföldet érintő
szabályozással. Valamennyi hozzászóló24 egyetértett abban, hogy a természeti
erőforrások, különösen a termőföld és az ivóvíz-készlet védelme és megőrzése
olyan alapvető fontossággal bír, amely indokolttá teszi ennek a védelemnek az
Alaptörvényben történő kimondását is. Akadt azonban olyan felszólalás25 is,
amely nem tartotta elegendőnek, és ezáltal támogathatónak az előterjesztők
által benyújtott szövegtervezetet. A bírálók szerint a cikk rendelkezései nem
elég egyértelműek, ezért a gyakorlatban nehezen alkalmazhatóak. Mindezek
nélkül pedig a termőföld védelmét célul kitűző cikkely csupán „egyfajta nemes
szándék”26.

21 Turi-Kovács Béla és Gaudi-Nagy Tamás felszólalása [66. ülésnap (2011. 02. 16.), 18., illetve 62.
felszólalás]. Farkas Sándor nemzetbiztonsági kérdésként kezelné a termőföldet [66. ülésnap
(2011. 02. 16.), 102. felszólalás].

22 Nagy Andor felszólalása [66. ülésnap (2011. 02. 16.), 24. felszólalás].
23 T/2627/84. számú módosító javaslat.
24 Vincze László, Font Sándor felszólalása [76. ülésnap (2011. 03. 22.), 91. és 95. felszólalás].
25 Balczó Zoltán [76. ülésnap (2011. 03. 22.), 23. felszólalás] és Turi-Kovács Béla felszólalása [77.

ülésnap (2011. 03. 23.), 34. felszólalás].
26 Turi-Kovács Béla felszólalása (L. 25. jegyzet).

296



3. A fentiek és az Alaptörvény elfogadott P cikke alapján 
négy kérdés merül fel bennem:

1. A föld és termőföld egymásnak megfeleltethető fogalmak-e?
2. Mit értünk nemzeti vagyon alatt?
3. Mit takar a nemzeti örökség?
4. Mit jelent a védelem?

3.1. A föld és a termőföld kapcsolata

„A mezőgazdasági termelés a földnek, mint környezeti elemnek a használatán
alapul.”27 Ez a lényegre törő mondat jól rávilágít a kérdés problematikájára.
Arra, hogy a „föld” és a „termőföld” fogalma nem teljes körűen fedi egymást,
egymással nem minden esetben feleltethető meg. A föld, mint környezeti elem
ugyanis egy jóval szélesebb halmaz a jogilag meghatározott földterületnél,
vagyis a termőföldnél28. 
Egy általános megfogalmazás29 szerint a föld egy rendkívül összetett fogalom,
egyszerre felszíni kiterjedés, természeti környezet, valamint termelési ténye -
ző adás-vétel tárgya, tulajdon és tőke. Ebben a fogalom-meghatározásban a
föld és a termőföld elkülönül, de nem válik el egymástól, azonban jól mutatja
azt az éles különbséget, amely a föld, mint környezeti elem, és a (termő)föld,
mint a mezőgazdasági tevékenység alapvető eszköze jelent.
Azért tartom fontosnak ennek kiemelését, mivel az Alaptörvény P cikke a
termőföldet helyezi alkotmányos védelem alá, amely mint láttuk, csupán a
földterület egy részét takarja. Jelzi azonban azt, hogy ugyan az alkotmányozó
hatalom egy alapvetően környezetvédelmi szabály-környezetbe foglalta annak
védelmét, erre a védelemre elsősorban tulajdoni védelemként tekint, vagyis
mint az adás-vétel tárgyát képező tulajdont kívánja védeni. Erre utalnak a
fentebb tárgyalt országgyűlési határozat és az Alaptörvény parlamenti vitá -
jában elhangzott felszólalások többsége is, amelyek a termőföldet, mint a
„nemzeti vagyon” legfontosabb elemét tartották fontosnak „megvédeni”.

3.2. Nemzeti vagyon

A viták során sokszor elhangzott a nemzeti vagyon kifejezés, azonban annak
tartalmát egyik hozzászóló sem határozta meg pontosan. Talán nem is vélet -
len, hiszen a fogalom többféleképpen is értelmezhető. A hétköznapi értelmezés
szerint a nemzeti vagyon egyrészt a nemzetet alkotó entitások: a magán -
személyek, a különböző szervezetek, az állam és az önkormányzatok vagyoná -
nak összessége, másrészt olyan „közös” javak, amelyek mindannyiunk, a nem -
27 Horváth Zsuzsanna: Az Európai Közösségek agrárpolitikai reformjának környezetvédelmi aspek-

tusai. In: Tanulmányok Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Juridica et
Politica, Tomus LV., Fasciculus 1-34., 1999, 134. o.

28 A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 2. § a) pont: Termőföld az a földrészlet, amelyet a település
külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), ná-
das, erdő, fásított terület művelési ágban, vagy halastóként tartanak nyílván.

29 Tanka Endre: Van megoldás – Földtörvény, Barankovics István Alapítvány, Budapest, 2007.
140. o.
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zet egésze számára kiemelten fontos: ilyen a föld, a vizek, vagy akár a Par -
lament; összefoglalva: természeti és kulturális örökségünk egésze. Ebben az
értelemben a termőföld mindenképpen a nemzeti vagyon része, mégpedig
meghatározó része. Egyes számítások szerint akár annak negyede is lehet30. 
Jogi értelemben viszont a kiindulási pont az Alaptörvény 38. cikke, amely az
állam és az önkormányzatok tulajdonaként definiálja a nemzeti vagyont31, és
nem utolsó sorban sarkalatos tárgykörbe utalja annak törvényi részletszabá -
lyait. Ha ebből a rendelkezésből indulunk ki, akkor azt láthatjuk, hogy a
fentiekkel ellentétben e nemzeti vagyon egy szűkebb, és jogilag pontosan
meghatározott vagyoncsoportot takar, amelynek egyik szelete az állam és az
önkormányzatok tulajdonát képező termőföld-vagyon.
Tovább bonyolítja a kérdést maga az Alaptörvény P cikke, amely – az ország -
gyűlési vitától függetlenül – nem nemzeti vagyonról, hanem nemzeti örökségről
(„nem zet közös öröksége”) szól, és annak részeként határozza meg a termé -
szeti erő forrásokat, köztük a termőföldet. Ez a megfogalmazás, Tanka Endre
szavaival élve, „több mint aggályos”, mivel „ez nem jogi, hanem (…) ideológiai
(érte lem)kategória, ami a jog számára nem kezelhető”32. Olyan képlékeny,
homá lyos meghatározás tehát, amely semmiféleképpen nem felel meg sem az
alap vető alkotmányos kritériumoknak, sem azoknak az elvárásoknak, ame -
lyet a parlamenti vita során a hozzászóló képviselők megfogalmaztak az Alap -
tör vény ezen cikkével, és a termőföld védelmével kapcsolatosan.

3.3. Védelem

A védelem tekintetében alapvetően három kérdés merül fel: ki, mit és hogyan
véd? Esetünkben az első két kérdésre a választ maga az Alaptörvény adja
meg, hiszen a P cikk meghatározza, hogy a természeti erőforrások védelme,
fenntartása és megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 
Milyen védelemre gondol azonban a jogalkotó? A föld és a termőföld tekin -
tetében ugyanis több jogszabályunk is konkrét kötelezettségeket határoz meg.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban Ktv.) – amelynek preambuluma értelmében a „a természeti
örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei – 14. § (1) bekezdése
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a
talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira
és folyamataira”. „Míg a Ktv. rendelkezései a száraz földfelszín egészét védik
(…), addig a termőföldvédelem szabályai csak a termőföldekre (…) vonatkoz -
nak”33. A termőföld védelméről a 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezik, 

30 Fodor László: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből. In: Az európai földszabályozás aktuális kihívá-
sai (szerk: Csák Csilla). Novotni, Miskolc, 2010, 115. o.

31 Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti va -
gyon. (…) A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős
gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

32 Tanka Endre–Molnár Géza: Nem én kiáltok, a föld dübörög…A nemzeti megváltás programja a
földről és a vizekről. Kairosz, Budapest, 2011, 62. o.

33 Farkas Csamangó Erika: Az agrártámogatások és a földvédelem, továbbá a talajvédelem össze-
függései. In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai (szerk: Csák Csilla). Novotni, Mis -
kolc, 2010, 92. o.
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amelynek értelmében „termőföldvédelem alatt a termőföld mennyiségének
védelmét (földvédelem) és minőségének védelmét (talajvédelem) együttesen
értjük”34.

Összefoglalva az állapítható meg, hogy a természeti erőforrások, köztük a
termőföld kiemelt védelme nem a speciális törvények szerint meghatározott
védelem alaptörvényi megalapozása, hanem egy teljesen eltérő „védelmi szint”
megalkotása, amely így meglehetősen nehézzé teszi a jogalkalmazást, a
meghatározottság és a konkrétum hiánya ugyanis gyakorlatilag kiüresíti a
cikk tartalmát és valódi jelentését, politikai célzatú kijelentéssé degradálva
ezzel az Alaptörvény ezen rendelkezését.

3.4. Sarkalatosság

Az Alaptörvény elfogadását követően – a P cikkre való hivatkozással – több
olyan kijelentés is elhangzott, amely szerint a termőföldre vonatkozó alapvető
szabályokat sarkalatos törvényben kell megállapítani. A kijelentés indoka -
ként szintén az Alaptörvény merült fel, miszerint a 38. cikk a nemzeti va -
gyonra vonatkozó rendelkezéseket sarkalatos törvényben rendeli meghatároz -
ni. A logikailag kellőképpen nem alátámasztott kijelentés értelmében a(z új)
földtörvénynek sarkalatosnak kell lennie.
Véleményem szerint azonban az Alaptörvényből csupán az következik, hogy
az állami (illetve önkormányzati) tulajdonban álló termőföld tekintetében van
szükség sarkalatos törvény megalkotására, hiszen ezeket a földterületeket te -
kinthetjük a nemzeti vagyon részének. Tekintve, hogy az állami tulajdonban
lévő termőföldek (és egyéb, termőföldnek nem minősülő földterületek is) a
Nem zeti Földalap részét képezik, és kezelésükről külön jogszabály, a Nemzeti
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény35 rendelkezik, ezen törvény
sarkalatossága megalapozott. Azonban a generális szabályokat tartalmazó föld-
törvény (jelenleg az 1994. évi LV. törvény), amelynek rendelkezései minden
egyes termőföldre kiterjednek, tulajdoni formától függetlenül, a továbbiakban
sem minősül sarkalatosnak.

4. Összegzés

A termőföld és annak védelme először jelent meg alkotmányi szinten ha -
zánkban. Az Alaptörvény P cikke azonban, amely a nemzeti örökség részeként
definiálja a termőföldet, olyan hiányos védelmi szintet állapít meg, amely
kérdésessé teszi a cikk valódi alkalmazhatóságát a jövőben. Az országgyűlési
vita ugyanis nem a védelem elsődleges értelmét vette alapul, hanem a termő -
föld tulajdonjogának védelmét: horribile dictu a külföldiek tulajdonszer zésé -
nek kizárását kívánta az Alaptörvényben rögzíteni. Ennek ellenére az elfo -
34 Farkas Csamangó: i. m. 92. o.
35 A törvény 1. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek a kincstári va-

gyon részét képezik. Azonban a kincstári vagyon fogalmát az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény hatályon kívül helyezte, így hatályos jogunkban ilyen vagyonkategória nem szere-
pel.
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gadott szövegben a nemzeti örökségként való meghatározás, és az általános
környezetvédelmi clausulában történő elhelyezés arra utal, hogy az alkot má -
nyozó a védelem fontosságát elsősorban környezeti értelemben rögzítette,
vagyis a termőföld tekintetében a termőföld védelméről szóló törvény szerinti
mennyiségi és minőségi védelmet tekinti kiindulási pontnak. Ez méginkább
alátámasztja azt a feltételezést, hogy a P cikk szerinti védelem nem több po -
litikai deklarációnál.

Annak ellenére, hogy Fodor Lászlóhoz hasonlóan36 nem tartom célszerűnek a
termőföldre vonatkozó szabályok alkotmányban történő megjelenését, a P cikk
értelmezése tekintetében fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Alaptörvény
elfogadása újabb lökést adhat a földtörvény megalkotásának szükségességére,
és a termőföldre vonatkozó szabályok (uniós jognak megfelelő) rögzítésének
fontosságára, tekintettel arra, hogy a külföldiek tulajdonszerzésének tilalmá -
ra vonatkozó moratórium 2014. április 30-án végérvényesen lejár. A föld -
törvény az a megfelelő szintű jogszabály, amely a tulajdonszerzés korlátait
(bizonyos értelemben védelem) általános és részletes szabályait meghatároz -
hatja.

Abban azonban egyetértek az országgyűlési vitában felszólalókkal és Tanka
Endrével egyaránt, hogy a termőföld olyan nemzeti kincs, amelynek megőrzé -
se, és (jogilag meghatározott) védelme kiemelt jelentőségű.

36 Fodor: i. m. 121. o.
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A magyar GMO-mentes státus
megőrzésének fontossága az USA példáján

KOVÁCS JUDIT NÓRA
PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. Bevezető gondolatok

Hazánk a Kárpát-medence sajátos ökológiai értékeinek védelme érdekében
min den rendelkezésére álló jogi eszközzel küzd a GM növények terjedése el -
len. Az Unió gazdaságpolitikai nyomása nehezíti Magyarország GMO elleni
törekvéseit, ennek ellenére nem szabad enyhíteni a már kialakult szigorú sza -
bályainkon. Ezt a meggyőződésemet támasztja alá az Egyesült Államok példá -
ja, ahol a fogyasztók erősödő környezet- és egészségtudatos magatartásának
köszönhetően előtérbe kerül az agrár-környezetvédelem és az élelmiszer-biz -
ton ság. A tudomány is egyre nagyobb figyelmet szentel az emberi kontroll alól
kikerülő, módosított gének által okozott kockázatoknak. Az USA megkésve
ugyan, de fokozatosan kezdi átértékelni a génmódosított növények környezet -
re kifejtett hatásait és az eddig alkalmazott környezetvédelmi politikáját.

2. Génszennyezés és a Kárpát-medence

A Pannon Régió az intenzív tájhasználatú közép- és nyugat-európai régióktól
jelentősen eltér, növény- és állatvilágunk gazdagságának köszönhetően.1 Fo -
ko zottabban igényli, a napjainkban még meglévő, természeti erőforrásainak
és biológiai sokféleségének megőrzését, hiszen tájaink, ökoszisztémáink na -
gyobb fajgazdagsággal rendelkeznek, mint az említett európai területek. A kü -
lönbözőségünket alátámasztja az is, hogy „…míg a fenti régiókban szinte ki -
zárólag csak a farmland élőhelytípusba sorolható kultúr/félkultúr-gyepterüle -
tek vannak, addig a Pannon Régióban a farmland-grassland élőhelytípusok
megkülönböztetése indokolt, mivel a természetközeli és fél-természetes gye -
pek az élőhelyek.”2 A Különleges Természetmegőrzési Területek és a Különle -
ges Madárvédelmi Területek a NATURA 2000 hálózat nagy részét teszik ki,
majdnem 300 ezer hektárt. A Pannon Régió nagyon könnyen sebezhető terü -
let, így is sok a nem őshonos fajunk, nem kellene ezt még tovább fokozni a GM
növények termesztésével.
2011-ben több mint 100 egyszeresen vagy többszörösen módosított GM növény
engedélyezési eljárása zajlott. Ezek közül hazánk vonatkozásában a kukorica -

1 Európa területének csupán 3% – át teszi ki Magyarország, ennek ellenére azonban mintegy 118
állat és 46 madárfajnak adunk otthont.

2 Varga Zoltán Sándor: Indokoltak-e a hazai mellékhatás-vizsgálatok a GM-növények esetében? In:
A 16. GMO-Kerekasztal ülésén elhangzott hozzászólásokból (szerk. Darvas Béla). Budapest,
2008. 15. o. http://www.greenfo.hu/upload/GM-kerekasztal16.pdf (2011.10.17.)
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bogárnak ellenálló MON 863-as kódjelű Bt-kukoricát3 emelném ki, amely az
Európai Unióban, így Magyarországon is felhasználható élelmiszerként, il -
letve takarmányként, de termesztése nem engedélyezett. A Bt-toxinnal kap -
csolatban kimutatták, hogy jelen van a talajban a növényi maradványok révén
és mintegy 3 évig ott is marad. A táplálékláncban megfigyelhető negatív ha -
tása van. A közönséges fátyolka kisebb mennyiséget fogyaszt azokból a her -
nyókból, amelyek Bt-toxint tartalmazó táplálékot ettek, lassabban fejlődik és
előbb el is pusztul. Az őket fogyasztó ragadozók számában is csökkenés figyel -
hető meg. Egy másik GM fajta, a MON 810-es kódjelű kukorica esetében a nap -
pali pávaszem sokkal érzékenyebb a benne lévő toxinra, mint a kártevőnek te -
kintett rovarok, amelyek ellen kifejlesztették.4

Mindezek kapcsán láthatjuk, hogy a folyamat a biodiverzitás ellen hat. A transz -
gén jelen van a génkezelt növények pollenjeiben is, amelyek a méhek beporzásá -
val is tovaterjedhetnek, sőt bekerülhetnek a mézbe, ami már az em bert közvet -
lenül érinti. A táblákról kikerülő Bt-toxin-tartalmú pollen megvál toztatja a tábla
és a táblaszegély élőhelyeinek minőségét. A kultúrterületek szegélytársulásában
élő több védett lepkefaj5 fennmaradása is veszélybe ke rül het.6 A génmódosított
növények lassabban bomlanak le, a lebomló szerves növényi maradványok befo -
lyással vannak a bioszféra szénforgalmára is. Te hát a környezetbe került GM nö -
vé nyi részek már végleg a természet, a környe zet részévé válnak, biológiai válto -
zá sokat indítanak el, amelyek következmé nyei még nem ismertek teljesen. 

3. A „génszökés” problémája

Az Egyesült Államokban egyre inkább előtérbe kerülő probléma az un. „gén -
szökés”, amikor a transzgén kikerül az emberi kontroll alól és nagy eséllyel át -
kerül a természetes körülmények között élő vad növényfajokba, a mezőgazda -
ságban termesztett fajok ökotípusaiba. Ez nagy veszélyt rejt magában, hiszen
a génszökés nemcsak a termesztés során következhet be, hanem a növényter -
mesztési ágazat minden egyes technológiai mozzanatánál.

Az Amerikai Ökológiai Társaság (American Ecological Society) bejelentette,
hogy az Arkansas-i Egyetem kutatói első alkalommal találtak genetikailag
módosított repcefajtákat természetes környezetben.7 Ezek több gyomirtó szer -
3 A „Bt” általánosan alkalmazott elnevezés, a rovarölő hatású, természetben előforduló, talajlakó
Bacillus thuringiensis-től származó fehérjék leírására. A Bt-növények előnyének tekintik, hogy
folyamatos védelmet biztosítanak a célkártevők ellen. Hátrányaként értelmezhető, hogy a Bacillus
thuringiensis eredetű gént tartalmazó pollenek  megtermékenyíthetik más fajták virágait is.

4 A témával részletesen foglalkozik Lauber Éva: A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és
pollenjének hatása a hazai védett lepkékre című doktori értekezésében, Corvinus Egyetem,
Kertészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Budapest, 2011. 
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/598/1/Lauber_Eva.pdf (2012.01.12.)

5 Magyarországi lepkefajok közül mintegy 187 védettnek minősül.
6 Takács Eszter–Lauber Éva: Bt-növények a növényvédelemben. In: Az elsőgenerációs géntechnológiai
úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere. Összefoglaló-válogatás 2001–2011.
(szerk. Darvas Béla–Székács András). Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest,
2011. 28. o.

7 Megél a mezőn a génmódosított repce. http://hvg.hu/Tudomany/20100809_genetikailag_modosi-
tott_repce (2011.11.05.)
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rel szemben komoly rezisztenciát mutatnak, köztük van a Monsanto Konszern
Roundup nevű vegyszere is. Ami a helyzet súlyosságára hívja fel a figyelmet
az, hogy találtak olyan repceváltozatot, ami egyszerre több gyomirtóval szem -
ben is ellenállónak bizonyult. A szakemberek arra következtetnek, hogy két
rezisztens repcefajta képes egymással kereszteződni merőben új változatok ki -
alakulását eredményezve. Sagers és munkatársai Észak-Dakotában szúrópró -
baszerűen vettek mintákat vadon élő növényekből a szállítási útvonalak men -
tén. A vizsgált területeken talált és bevizsgált repce nyolcvan százalékában
legalább egy módosított gén kimutatható volt. 

A vizsgálatok eredménye nemzetközi szinten is vitát váltott ki, a német Test -
biotech szakértője Chris toph Then nyilatkozatából egyértelműen kivehető,
hogy egyre égetőbb problé mát jelent az új genetikai információk kikerülése a
növényvilágba. Európa egyre több állama azon a véleményen van, hogy a ge -
netikailag módosított nö vények forgalomba hozatalának általános tilalmát
kellene bevezetni. A mos tani eredmények egyértelműen felhívták a fegyelmet
arra, mennyire ellen őriz hetetlen „életet élhetnek” a GM növények.

Az amerikai fogyasztók egyre elutasítóbbak a GM élelmiszerekkel szemben,
államilag finanszírozott felmérések azt mutatják, hogy az amerikaiak véle -
ménye ebben a kérdésben fokozatosan közelít az Unióéhoz. 2002-ben az Euró -
pai Bizottság adatai szerint a lakosság 70,9 százaléka nem akart génmódosí -
tott élelmiszert fogyasztani. Az USDA és a Food Policy Institute által együt -
tesen finanszírozott tanulmány azt mutatja, hogy az amerikaiak 73%-a szerin
a génmódosított élelmiszerekben rejlő veszély olyan mértékű, hogy szigorú
sza bályozás volna szükséges. A megkérdezettek közel 63%-a nincs meggyő -
ződve arról, hogy az államnak megvannak-e a megfelelő eszközei a GM élel -
miszerek szabályozásához.8 Az Egyesült Államok lassan rádöbben, hogy föld -
jeinek, termőterületeinek nagy része génszennyezett, már nagyon nehéz gén -
mentes vetőmagot illetve élelmiszert előállítania.9

4. Alapelvek alkalmazásáról röviden

Mindkét állam géntechnológiát érintő szabályozási koncepciója egy meghatá -
ro zó alapelvre épül, a különbség ebben az elvben keresendő illetve abban, hogy
az állam a gazdasági vagy a környezetvédelmi szempontokat tekinti elsődle -
gesnek. Az állam alapvető céljai meghatározzák, hogy a tudományos eredmé -
nyeket hogyan értelmezi a politika és hogyan igazítja hozzá jogszabályait.

A GM élelmiszerek nagy részét az Egyesült Államokban a lényegi azonosság
elve (Substantial Equivalance) alapján engedélyezték. Ezt az elvet 1991-ben
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) javasolta. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) 1992-ben fogadta el önálló elvként, amely kimondja, hogy
8 The organic & Non-GMO report, January 2002. http://www.non-gmoreport.com/articles/milleni-
um/geneticallymodifiedfoodseurope.php (2012.04.05.)

9 Z. Kárpát Dániel: Gének harca – Háborúk a földért a XXI. században. Kárpátia Műhely, Buda -
pest, 2005. 42. o.
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ha a génmódosított növény beltartalmi összetétele, külső-belső jellemzői, vala -
mint felhasználhatósága mérhető módon nem tér el a természetes faj jel -
lemzőitől, akkor a transzgenetikus növényt azonosnak lehet tekinteni a nem
génmódosítottal. A hatóságok napjainkban még akkor sem követelnek meg
további vizsgálatokat, ha a génmódosított és a hagyományos növény között az
analitikai értékek szignifikáns eltérést mutatnak. Mindez azt mutatja, a
lényegi azonosság elve nem elegendő a kockázatok megítéléséhez, az ezen
alapuló engedélyezés nem rendelkezik stabil tudományos alappal.10 Úgy tű -
nik, az Egyesült Államok – minél több GM növény engedélyezése érdekében –
a tudományos megalapozottságot szabadon értelmezi, a biztonságosság köve -
tel ményét nem veszi elég komolyan.

Ezzel szemben az Európai Unióban, így Magyarországon is, az elővigyáza -
tosság elve (Precautionary Principle) bír jelentőséggel, amelyet a Riói Nyilat -
kozat 15. pontja tartalmaz.11 Ez az elv a környezetvédelmi politikával áll a
legszorosabb kapcsolatban, de alkalmazzák többek között az élelmiszer-biz -
tonság és a veszélyes áruk szállításának területén is. E szerint minden ter -
méket ártalmasnak kell tekinteni, amíg be nem bizonyosodik, hogy nem ve -
szélyezteti a fogyasztók egészségét vagy a környezetet. Természettudományos
ismereteink korlátozottak, amit ma a tudomány veszélytelennek lát, arról
könnyen kiderülhet, hogy mégsem az, sőt visszafordíthatatlan károkat idé -
zünk elő vele.12 Éppen e miatt hazánkban szigorú vizsgálatoknak vetnek alá
valamennyi transzgenikus növényt, még akkor is, ha nagyon kis esély van
arra, hogy bármilyen tulajdonságában különbözik a hagyományos nemesí -
téssel létrehozott növénytől. Erre az alapelvre épül a 2001/18 EK irányelv 23.
cikke, az ún. védzáradék, amire hivatkozva Magyarország moratóriumot tart
fenn a MON 810-es kukorica tekintetében. 

További alapelveket is ki szeretnék emelni a GMO-k kapcsán, amelyek igye -
keznek egyensúlyt teremteni a technológiai fejlődés, a gazdasági érdekek, il -
letve a környezet és az emberi egészség megőrzéséhez fűződő érdekek között.
Az USA-ban ezek érvényesülésének kérdése az utóbbi években vált egyre
jelentősebbé. Előtérbe került a fogyasztók választáshoz való jogosultságának
elve, amely alapján a fogyasztónak joga van megválasztani, kíván-e génmó -
dosított élelmiszert, valamint ilyen összetevőt tartalmazó terméket vásárolni,
vagy elutasítja és a génszennyezéstől mentes terméket választja. A termékek
megfelelő jelöléséhez fűződő igény – amelyről még lesz szó bővebben – is egyre
nagyobb teret kap. E nélkül a fogyasztók választáshoz való joga nem érvénye -
síthető és az információhoz való jog sérül.

10 Bardócz Zsuzsa–Pusztai Árpád: GM növények táplálkozástudományi látószögből. In: Biokont -
roll, I/1 sz. http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view= article&id=
851%3Agm-noevenyek-taplalkozastudomanyi-latoszoegbl&catid=334%3Aszakcik -
kek&Itemid=150&lang=hu (2012.02.07.)

11 A Riói Nyilatkozat 15. pontja kimondja: „A környezet védelme érdekében az Államok, lehetősé geik -
nek megfelelően, széles körben törekedni fognak az elővigyázatosságra. Ahol súlyos vagy vissza -
fordíthatatlan kár fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használható föl indoklás -
ként a környezetromlást megakadályozó, a hatékonysággal járó intézkedések elhalasz tására.”

12 Toronyi Anikó: Genetikailag módosított szervezetek az Európai Unió piacán. Szakdolgozat, Bu -
da pesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar, Budapest, 2010. 29 o.
http://elib.kkf.hu/edip/D_15435.pdf (2012.03.24.)
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Az Egyesült Államokban monopólium épül a géntechnológiára. Gyakran üt -
köz nek a pénzügyi érdekek környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szempon -
tokkal. Ez az ellentét a cégek (Monsanto Konszern) és az állam között mar -
kánsan megjelenik. Ha gazdasági oldaláról nézzük, a GM növények termesz -
tése illetve az ezekből előállított termékek értékesítése nagyobb hasznot ígér a
nagyobb terméshozam miatt. Említeni kell a károkozás tilalmának elvét,
amely alapján az állam köteles környezeti, természeti értékeinek károsodását
megakadályozni és felelősséget vállalni. A környezetvédelem állami érdek -
ként kell, hogy megjelenjen a hivatalos politikában is.13

Az USA-ban a civil szervezetek sokkal nagyobb szerepet vállalnak, mint ha -
zánk esetében. Nagy nyomást gyakorolnak a kormányzatra, annak érdekében,
hogy az eddig alkalmazott GMO-kra vonatkozó szövetségi állásponton vál -
toztassanak. Az USA „végtermék-szemléletű” álláspontot képvisel, ennek lé -
nyege, hogy a kockázatbecslés a termék tulajdonságaira és nem az előállítási
folyamatra összpontosít. A hivatalos álláspont szerint a génmódosítás nem
jelent nagyobb veszélyt, mint a hagyományos termelési módszerek.14

Az együttműködés elve alapot jelent a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához. Érvé -
nyesítése nemcsak a tudomány és technológia területén fontos, hanem a társa -
dalom szintjén is. A társadalmi szintű együttműködésre jó példa az USA-ban a
National Organic Coalition (NOC), amely a gazdálkodókat, fogyasztókat és kör -
nyezetvédőket tömörítő szervezet. A génszennyezés megelőzése érdeké ben tervet
dolgozott ki, ez javaslatot tartalmaz a Mezőgazdasági Minisztérium keretei között
működő külön intézet létrehozására. Célja a nyilvánosság szá mára hozzáférhető,
ellenőrzött minőségű, nem GM növények biztosítása. A NOC génszennyezés
megelőzését szolgáló stratégiájában kiemeli a fenntartható fejlődés és a biológiai
sokféleség elvét. Hangsúlyozza a tájfajták genetikai ál lományának megőrzését is.

Napjainkban kap az Egyesült Államokban nagyobb szerepet az átláthatóság
követelménye, ami a folyamatos dokumentálással, egyértelmű címkézéssel, a
nyomon követhetőség biztosításával valósítható meg. Véleményem szerint gyors
és teljes körű állami beavatkozásra lenne szükség. A szigorítás részét kell
hogy képezze a GMO szabadalomjogosultjának felelősségre vonása károkozás
esetén, valamint egy kompenzációs alap létrehozása is.

Meggyőződésem, hogy a génszennyezés elkerülésének – de legalább is mérsék -
lésének – alapja a már említett elővigyázatosság követelményének érvényre
juttatása. Magyarorszá gon a 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) a környezet védel -
mének alapelvei között elsőként említi az elővigyázatosság és a megelőzés
követelményét. Ezek szük ségesek az Alaptörvényben megfogalmazott testi és
lelki egészséghez való jog (XX. cikk), valamint az egészséges környezethez való
jog (XXI. cikk) érvényesí téséhez. Alaptörvényünk XX. cikke értelmében, az

13 GMO Contamination Prevention and Market Fairness – What Will It Take? http://www.nation-
al  organiccoalition.org/GMO/GMOContaminationPrevention.pdf  (2012.02.17.)

14 Bánáti Diána–Popp József–Potori Norbert: A GM növények egyes szabályozási és közigazgatási
kérdései. In: Agrárgazdasági tanulmányok (szerk. Dorgai László). Agrárgazdasági Kutató Inté -
zet, Budapest, 2007/3. 27. o.
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egész séghez való jog ma gába foglalja a genetikailag módosított élőlényektől
men  tes mezőgazdaságot. Ez a kiegészítés szerintem is a szigorítás irányába
mutat, de nagy hiányos ságnak érzem, hogy az említett – elővigyázatosság és
megelőzés – alapelvek nem kaptak helyet alaptörvényi szinten.15

A biológiai sokféleség elvét megfogalmazó, 1992-es Biológiai Sokféleség Egyez -
ményre vezethető vissza a magyar géntörvény megalkotása. Az egyezmény
célkitűzései közé tartozik a fenntartható fejlődés és fenntartható használat
biztosítása. Tartalmazza továbbá a biotechnológia jogi szabályozásának leg -
alap vetőbb kérdéseit is, a káros hatások csökkentésére és a környezeti hatás -
vizsgálatok elvégzésére helyezve a hangsúlyt. Az ENSZ egyezmény 8g. cikke a
GMO-kat érintő, biodiverzitás megőrzését szolgáló kötelezettségeket állapít
meg a részes államok számára. Mindezek fényében Magyarország vállalta,
hogy génmódosított szervezetek hazánkban történő kipróbálására csak a gén -
törvény elfogadását majd hatálybalépését követően kerülhet csak sor.
Hazánk továbbá csatlakozott a Riói Konferencián megfogalmazott Agenda 21
elnevezésű cselekvési programhoz, amelynek 15. fejezete a biológiai sokféleség
megőrzéséhez elengedhetetlen intézkedéseket tartalmazza, 16. fejezete pedig
a biotechnológia környezetvédelmi szempontok szerinti alkalmazásával kap -
cso la tos terveket fogalmazza meg.

A génmódosítás kapcsán mindenképp említést érdemel a biológiai biztonság
elve és az ezt megfogalmazó Cartagena-Jegyzőkönyv.16 A mezőgazdasági bio -
technológia környezetvédelmi vonatkozásainak részletes szabályait ugyanis a
Cartagenai Biobiztonsági Jegyzőkönyv tartalmazza nemzetközi szinten. A
GMO-k országhatárokon keresztül történő szállítására vonatkozó első nem -
zet közi megállapodás, amelyhez azonban az Egyesült Államok nem csatla -
kozott. A jegyzőkönyv jelentőségét az adja, hogy kifejezetten a genetikailag
módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.17 Lehetővé
teszi, hogy egy állam elővigyázatossági okokból, tudományos bizonyítékok nél -
kül is ideiglenesen korlátozhassa a GM élelmiszerek behozatalát. „A Jegyző -
könyvnek célja az is, hogy a biológiai biztonság növelése érdekében megköny -
nyítse a kormányok, a gazdasági szereplők és a társadalom közötti együttmű -
kö dést.”18 Az USA elsősorban azt kifogásolja, hogy a Cartagena-Jegyzőkönyv
ellehetet le níti a WTO és növény-egészségügyi előírásait, továbbá törvényes ál -
lapotot teremt a GM termékek tudományos indok nélküli import korlátozá -
sához.

15 Kovács Judit Nóra: A génmódosítás szabályozásának problematikája az új alaptörvény
fényében. Glossa Iuridica-Civilisztica III/ 1 sz. 68. o.
http://www.glossaiuridica.hu/gi1201/civ/gi1201_civ_kovacsj.pdf (2012.02.28.)

16 Montreálban tartott nemzetközi konferencián dolgozták ki 1995 és 2000 között, 2003.
szeptember 11. napján lépett hatályba.

17 A jegyzőkönyv a GMO helyett az LMO (Living Modified Organism) kifejezést alkalmazza, mivel
véleményük szerint az utóbbi megnevezés sokkal pontosabban határozza meg a szabályozás
tárgyát.

18 Toronyi: i. m. 31. o.
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5. Néhány fontos különbség a szabályozás területéről

Az USA-ban 1986-ban született meg a Coordinated Framework for Regulation
on Biotechnology Policy (Biotechnológia-politika Szabályozásának Koordináló
Kerete) című szabálygyűjtemény,19 amely elsőként foglalkozott a kérdéssel. A
szabálygyűjtemény értelmében minden piaci forgalomba kerülő terméknek
sza  bályozni kell az összetételét, tervezett használatát. Az irányítás és a fel -
ügyeleti jogkör gyakorlása az Egyesül Államok Mezőgazdasági Minisztériuma
(United States Department of Agriculture – USDA), az Élelmiszer és Gyógyszer
Ellenőrzési Hivatal (Food and Drug Administration – FDA), valamint a
Környezetvédelmi Ügynökség (Environmental Protection Agency – EPA) kezébe
került.20

A kezdeti szigorú szabályozás a 90-es évektől enyhült, mivel a tudomány
akkori kutatási eredményei a veszélyességet csekély mértékűnek ítélték. Az
Élelmiszer és Gyógyszer Ellenőrzési Hivatal (FDA) 1992-ben meghozott
döntése értelmében,21 azok az élelmiszerek, amelyeket megváltoztatott génál -
lo mányú növények felhasználásával állítanak elő, nem igényelnek külön be -
vizsgálást és szabályozást. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériu -
ma (USDA) 1997-ben úgy határozott, hogy a szántóföldi kísérletekhez már
nincs szükség előzetes engedélyezésre, a bejelentési kötelezettség azonban
megmaradt. A nem kutatási célú termesztéshez szükséges hatásvizsgálatot az
USDA Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata (APHIS) végzi, to -
vábbra is megköveteli a kísérleti terveket, valamint elvégezi az ellenőrzé -
seket.22

Lényeges különbség az amerikai és a magyar GMO-felfogás között, hogy ha -
zánk kezdettől fogva ragaszkodik a szigorú szabályozáshoz. Magyarországon a
géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (Gtv.) tartal -
mazza a szabályozás kereteit.23 Ennek értelmében, hazánkban kizárólag kí -
sér leti vagy kutatási célra engedélyeztek GM növényeket, élelmiszer vagy
takarmány forgalomba hozatalára nem került sor, ez teljes GMO mentességet
jelentett számunkra. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után to -
vább ra is igyekeztünk ezt a státust fenntartani. 

Az Európai Unió 2004-ben feloldotta az 1998 óta érvényben lévő moratóriu -
mot, miszerint az uniós tagországokban 1998 és 2004 között nem importáltak
és nem is vontak be a termesztésbe újabb GM növényeket.24 Ez volt az egyik
indoka a Gtv. legjelentősebbnek tekintett, 2006-os módosításának. Hazánk- 

19 Ezt a szabálygyűjteményt 1992-ben, George W. Bush elnöksége alatt véglegesítették.
20 Dudits Dénes–Heszky László: Növényi biotechnológia és géntechnológia. Agroinform, Budapest,

2000. 298. o.
21 A döntést az USA Tudományos Akadémiája (National Science Academy–NSA), továbbá a WHO

és a FAO is támogatta.
22 Dudits–Heszky: i. m. 298. o.
23 Mivel a részletszabályokat gyakran változtatni kell, ezeket a szaktárcák miniszteri rendeletei

tartalmazzák.
24 Máté Anett: A géntechnológia lehetőségei és veszélyei a fogyasztói társadalomban. In: Szkholion,

2007/1 sz. 38. o. http://www.szkholion.unideb.hu/content/rov/skhmap/09_1/bonc/mat.pdf (2012.
01. 14.)
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nak szüksége volt egy olyan jogi szabályozásra, amely a GM növények Ma -
gyarországra történő bekerülése, termesztése során a lehetséges kockázatokat
mérsékli, és a felmerülő jogi problémák esetében megoldást kínál. Ekkor ke -
rültek be a törvénybe az egymás mellett termesztés (koegzisztencia) engedélye -
zésének szabályai. Ennek indoka a három egymástól lényegesen különböző
gaz dálkodási mód – a GM, az ökológiai gazdálkodással, valamint a hagyomá -
nyos módon termesztett növények – egymásmellettiségéből eredő fajkeveredé 
si problémák szabályozása.

5.1. Nyomon követhetőség, címkézés

A GMO-k jelölésének valamint nyomon követhetőségének szabályozása eltér a
két államban. Az Egyesült Államokban létezik egy egységes megjelölés a GMO
mentes termékekre, ez az ún. „Non-GMO Project”25 logó. A problémát az je -
lenti, hogy e mellett létezik egy „Natural” megjelölés is, amely megjelölés hasz-
nálatának pontos feltételeit nem szabályozzák. Az FDA – amelynek a hatáskö -
rébe tartozik a GM növényekből készült élelmiszerek bevizsgálása, engedélye -
zése és felel az USA-ban előállított génmódosított alapanyagból, illetve az
ilyen összetevő felhasználásával előállított termékek forgalomba hozataláért
– ennek használatát jelenleg nem korlátozza, kivéve a hozzáadott színező -
anyagok, szintetikus anyagok és mesterséges aromák esetében. A Natur Pro -
ducts Association (NPA)26 úgy véli, hogy a „Natural” megjelölés fő követelmé -
nye is a GMO mentesség kell, hogy legyen. 2012-re saját standard kidolgo -
zását tervezi a természetesnek minősülő megjelölés vonatkozásában. 

A gyakorlati életben nagy vitákat váltott ki a pontos szabályozás hiánya és a
kétféle jelölés alkalmazása.27 Egyes vélemények a nálunk is alkalmazott jelö -
léssel összecsengő megoldást szorgalmazzák. Egy ökológiai vetőmagtermesztő
cég képviselőjének véleménye szerint az is elfogadható lenne, ha a „termé -
szetes” megjelölést a 2,0%-nál kisebb mértékben GMO-t tartalmazó élelmisze -
rek kapnák. Vannak olyan vélemények is, miszerint pont fordítva, a GM élel -
miszereket kellene címkézni, mégpedig a csomagoláson jól látható és egyértel -
mű formában.28 Megállapítható, hogy a lényegi azonosság elvére épülő szabá -
lyozásnak komoly hátrányai lehetnek.
25 A Non-GMO Project Termékhitelesítési Program (PTP) 2008-ben indult, az Egyesült Államok -

ban és Kanadában ez segíti elő a fogyasztok azon jogának gyakorlását,  hogy szabadon meg -
választhassák akarnak-e génmódosítással érintett élelmiszert fogyasztani vagy nem. Az
élelmiszeripar valamennyi területéről csatlakoztak cégek ehhez, a napjainkra egyre jelentő -
sebbé váló projekthez, amennyiben termékeik összetétele megfelel az ide vonatkozó szabvány -
nak, jogosultak csomagolásaikon a logó használatára.

26 A természetes termékek gyártóinak és kis- és nagykereskedőinek legrégibb és legnagyobb non-
profit szervezete. Célja ezen termékek könnyebb hozzáférésének biztosítása, a fogyasztok érde -
kek támogatása. A szervezetnek több regionális irodája működik, konferenciákat és kiállí -
tásokat szervez a természetesség jegyében.

27 A jelölés egyértelművé tétele érdekében Kalifornia államban széles körű koalíció kezdeménye -
zett. népszavazást a Genetically Engineered Food Act módosítása érdekében. http://d3n8a8pro
7vhmx.cloudfront.net/labelgmos/pages/31/attachments/original/CA-Right-to-Know-
Initiative12.pdf?1324916176 (2012.02.22.)

28 Ken Roseboro: Experts say „natural” should mean non-GMO. http://www.non-gmoreport.com/ar-
ticles/november2011/naturalshouldmeannongmo.php (2012.04.10.)
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Hazánkban szigorú szabályozási rendszer létezik, ami összhangban van az
uniós előírásokkal.29 A szabályozás célja, hogy a GMO-k – mind az emberi
fogyasztásra szánt élelmiszer, mind a termesztésre szánt vetőmag – nyomon -
követhetőek legyenek a teljes élelmiszerláncban. Két fontos szerepet is be tölt,
egyrészt a megkülönböztető címke alkalmazása a fogyasztó számára lehe -
tőséget ad, hogy szabadon választhassa, vagy épp ellenkezőleg, elutasíthassa
a génkezelt termékeket. Másrészt „biztonsági hálót” jelent, a génmódosított
ter mékek környezetünkre és egészségünkre gyakorolt esetleges káros hatá -
sai nak figyelemmel kísérése érdekében. Az előírások egyaránt vonatkoznak a
takarmá nyokra, az élelmiszerként illetve takarmányként felhasználásra ke -
rülő termé kekre és az ipari feldolgozásra szánt termékekre.

Az előállító illetve a forgalomba hozó köteles feltüntetni a termék csomagolá -
sán és a termék minősítését tanúsító dokumentumokon: ha az géntechno -
lógiával módosított szervezetből készült; ha ilyen szervezetet határérték felett
tartalmaz; ha a terméket géntechnológiával módosított szervezetből állították
elő, de az géntechnológiával módosított szervezetet nem tartalmaz. A jelölés
akkor kötelező, ha az engedélyezett GM szervezet 0,9% feletti mennyiségben
található az élelmiszerben. A GMO-k véletlenszerűen vagy elkerülhetetlen
technikai okok miatt is jelen lehetnek a termékekben, így ha a termékben
0,9% alatt van a GMO előfordulás és elkerülhető lett volna a belekerülés, ak -
kor ezen határérték alatt is jelölni kell.30 Az ellenőrző szervezetek tevékeny -
ségét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) felügyeli. Az ellenőr -
ző szervezetek tevékenységére vonatkozó előírásokat a 79/2009 (VI.30.) FVM
rendelet31 tartalmazza. E rendelet értelmében az ellenőrző szervezetek kötele -
sek – kockázatelemzés okán – a tanúsított gazdasági szereplők minimum 5%-
nál mintát venni és azt bevizsgálni. 

5.2. Fajta elismerési eljárási rendszer

Hazánkkal ellentétben az USA-ban nincs fajta elismerési eljárási rendszer, de
az élelmiszer célú termesztés esetében az FDA engedélye elengedhetetlen. Ezt
két úton lehet beszerezni, vagy az előzetes – a termesztés megkezdését meg -
előző – engedélyezési eljárás során, vagy az utólagos engedélyezési eljárás so -
rán, ebben az esetben a termék biztonságáért a gyártó vállalja a felelősséget.32

29 1830/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és
címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takar -
mánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról.

30 Allacherné Szépkúthy Katalin: Az ökológiai termékek GMO mentessége. In: Agroinform Tipp,
2010/11. 11. o.

31 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti
tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabá -
lyairól.

32 Horváth Éva: Az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) kereskedelmi vitái
a 90-es években, különös tekintettel a genetikailag módosított szervezetekre. Szakdolgozat, BGF
Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest, 2003. 36. o. http://elib.kkf.hu/edip/D_10328.pdf (2011.
09. 30.)

309



Magyarországon a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporító -
anya gok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
tartalmazza az ide vonatkozó szabályokat, annak érdekében, hogy a vetőmag,
a vegetatív szaporító-alapanyag megfeleljen a fenntartható fejlődés követel -
ményének. A genetikai anyagok megőrzésére, fenntartására és a fajtahasz -
nálatra szigorú előírások vonatkoznak.33 Az állami elismerésre irányuló ké-
relem csak a kibocsátási engedély kiadása után nyújtható be. A Géntech -
nológiai Hatóság a kibocsátási engedélyben írja elő a kibocsátási feltételeket.
Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) a Géntechnológiai Ható -
ság által a kibocsátási engedélyben foglalt előírások teljesítését követően kezd-
heti meg a vizsgálatokat. Az OMMI az állami elismeréshez szükséges vizsgá -
latokat a Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszerrel végzi. 

A génmódosított növényfajták esetében az állami elismeréshez külön jogsza -
bályban meghatározott forgalomba hozatali engedély is szükséges. Magyaror -
szágon géntechnológiai engedély megléte is elengedhetetlen a géntechnológiai
módosítást végző létesítmény létrehozásához, a természetes szervezet ilyen
módon való átalakításához, ha az üzleti célt szolgál. A géntechnológiával mó -
dosított szervezetek és az ezekből előállított termékek zárt rendszerben való
felhasználásához, kibocsátásához, forgalomba hozásához és ártalmatlanításá -
hoz is szükséges az engedély.34

Az engedélyezés két lépcsőben történik. A Géntechnológiai Bizottság – a tör vény -
ben meghatározott intézmények vezetői által kijelölt szakembereket tö mörítő
testület – véleménye alapján az illetékes szakminisztériumok vezetői által meg -
határozott Géntechnológiai Hatóságok adják ki az engedélyeket a Géntech -
nológiai Bizottság véleményére tekintettel tíz évre adja meg az en gedélyeket,
amely a határidő lejártával meghosszabbítható.35 Nem kaphat engedélyt olyan
génmódosított szervezet kibocsátására és forgalomba hozata lára, amely humán-
vagy állat- egészségügyi kezelésre használt antibiotiku mokkal szembeni rezisz -
tens géneket hordoz, valamint veszélyt jelent az em beri egészségre. 

5.3. Védőtávolság szabályozása

A környezetvédelem és a mezőgazdaság igényeinek kielégítését is szolgálja az
ún. pufferzóna (védőtávolság) kialakítása, amely igazodik az ökológiai és föld -
használati rendszerekhez. Ennek nagyságára vonatkozó előírások országon -
ként nagy eltérést mutatnak. A Colorado Állami Egyetemen végzett 2003-as
felmérések igazolták, hogy a géntechnológiával módosított növények pollenjei
nagy távolságra képesek elsodródni, amit a szélsőséges időjárási körülmények
tovább növelhetnek. Ennek ellenére, véleményük szerint a minimum kijelö -
lendő, 150 méteres védőtávolság elegendő, ugyanis a vizsgált kukoricapolle- 

33 A növényfajta oltalom kérdése is ehhez a témakörhöz tartozik, de erre külön jogszabályok vo -
natkoznak, az 1995. évi XXXIII. törvény – a találmányok szabadalmi oltalmáról, valamint a
20/2002. (XII.12.) IM rendelet, amely a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályait
is tartalmazza.

34 Farkas Csamangó Erika: A géntechnológia agrárjogi aspektusai. In.: Acta iuridica et politica.
(szerk. Tóth Károly).  SZTE, Szeged, 2005. 67/1.  9–10. o.

35 Farkas: i. m. 10–11. o.
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nek kevesebb, mint 1%-a jutott ennél távolabb.36 Azonban a biogazdákat nyug -
talanító tény, hogy a pollenek, még ha csak szorványosan is, de még 600 mé -
teres távolságban is kimutathatóak voltak.
A pufferzóna kijelölése szolgálja a biztonságos termesztés alapját. Magyaror -
szágon a 86/2006. (XII.23.) FVM rendelet tartalmazza a koegzisztencia részle -
tes szabályait. A védőtávolság mértéke növényenként meghatározott, például
a kukorica esetében 400 méter.37 Maximális mértéke nem haladhatja meg a
minimális mérték kétszeresét. A természetvédelmi szakhatóság állásfoglalá -
sában, a pufferzóna külön jogszabályban meghatározott minimális mértéké -
nél nagyobb távolságot is megállapíthat, amennyiben a védett természeti te -
rületek, az érzékeny természeti területek, illetve a NATURA 2000 területek és
a géntechnológiával módosított növények termőterületének határvonala
között a távolság kisebb, mint a pufferzóna minimális mértékének kétsze -
rese.38

Nálunk növényenként, annak tulajdonságait figyelembe véve került megálla -
pításra a védőtávolság nagysága, ráadásul az USA-ban elfogadottnál jóval
nagyobb övezetről beszélhetünk. Magyarország már a kezdetekkor jól látta,
hogy a keresztbeporzás és a horizontális génátvitel ellehetetleníti a biogazdál -
kodást, sőt a hagyományos gazdálkodást is.

6. Záró gondolatok

Áttekintve a szabályozás főbb pontjait megállapítható, hogy a szabályozási
rendszerek közötti különbségek gyökere egyrészt az alkalmazott alapelvekben
keresendő, másrészt a tudományos eredmények értelmezésében. Mivel a ku -
ta tá sokhoz nagyon sok pénz szükséges, a tőkével rendelkezők – biotechnoló -
giai cégek, különböző alapok – rövid időn belül profitra kívánnak szert tenni.
Álláspontom szerint, hipotézisként felvethető, hogy a jogszabályalkotás befo -
lyásolására is törekszenek, mivel pénzt biztosítanak, lobbi-tevékenységet foly -
tatnak. Az első generációs GM növényekbe ölt pénzt szeretnék viszont látni,
szemléletük épp ezért optimistább. Pedig könnyen lehet, hogy a technológia
még nem tart ott, hogy a GM növényekből tömegtermék legyen. Akiknek kor -
lá  tozottabbak a forráslehetőségei, azok gyanakvóbbak, így a tudósok, akik
kérdéseikkel újabb problémákra világítanak rá eredményekkel kapcsolatban.

Hazánk, véleményem szerint nagyon helyesen, a környezeti és egészségügyi
kockázatok megelőzésére koncentrál. A GMO-kal szembeni elővigyázatosság
sem nyújt teljes körű védelmet. A génszennyezett vetőmag illetve növényhaj -
tás hatalmas kárt okozhat amennyiben kikerül a szántóföldekre, ekkor a
gyors és hatékony beavatkozás elengedhetetlen. A magyar szabályozás nap -
jainkban az eddigiekhez képest még fokozottabb elővigyázatosság felé mutat. 

36 http://www.news.colostate.edu/Release/2348 (2012.02.13.)
37 A 86/2006. (XII.23.) FVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a pufferzóna minimális

mértékét.
38 1998. évi XXVII. törvény (Gtv.) 21/B§ (7) bekezdése.
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A fokozottabb biztonság érdekében 2011 nyarán módosították a 48/2004 (IV.
21.) FVM rendeletet, amely 52/A., 52/B. és 52/C. §-ai alapján a szennyezett
vetőmag és az időközben ebből kikelt növények zárolását, majd megsem -
misítését kell elrendelni, amennyiben az MgSzh megállapítja, hogy a vetőmag
GMO-val szennyezett. A jogszabály értelmében a szennyezett állomány 400
méteres körén belül az egyéb nem GM állományt is meg kell semmisíteni. A
már elvetett vetőmag esetében a gazdálkodó kötelezettsége határidőn belül a
ha tározatban foglaltaknak eleget tenni. Ha a gazda nem végzi el a megsem -
misítést, akkor az MgSzH végzi el helyette, de a gazdálkodó költségére. Az el
nem vetett vetőmagot vissza kell küldeni a forgalmazójának. Amennyiben ha -
zánkban állították elő a vetőmagot, akkor az előállító, ha külföldön, akkor az
első magyarországi forgalomba hozó tartozik felelősséggel. A szennyező fizet
elv itt is érvényesül, ráadásul e nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a
génmódosításban érdekelt cégek a GMO mentesség biztosításának költségeit
áthárítják a hagyományos és biogazdálkodókra. 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal eddig mintegy hétezer hektárnyi
kukoricaültetvény megsemmisítését rendelte el. Az ilyen jellegű beavatkozá -
sok azonban szintén komoly veszteséget eredményeznek mind az államnak,
mind a gazdáknak, de a génszennyezés teljes kizárása szinte lehetetlen.

Az Egyesült Államokat alapul véve egyértelmű hiba lenne teret engedni a
génkezelt növényeknek. Megállapítható, hogy az USA eddigi, „GMO engedé -
keny” politikájával elszennyezte földjei jelentős részét, ezt pedig, a szabályok
utólagos szigorításával már nem lehetet maradéktalanul orvosolni. Konzek -
vens nek kell tehát maradnunk ebben a kérdésben és minden nehézség elle -
nére őrizni GMO mentes státusunkat.
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Nem független felek
meghatározásának problémái

VÁNDOR CSABA
egyetemi tanársegéd

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Nem független felek absztrakt összefoglaló meghatározása régi vágya a jogal -
ko tásnak, amely a mai napig nem sikerült. A jogviszonyokat meghatározó
normák fő szabály szerint önálló, független jogalanyokat feltételeznek. Azon -
ban mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a természetes sze -
mélyek rokoni, érzelmi kapcsolatai, valamint a jogi személyek tulajdonosi, szer -
ződéses kapcsolatai folytán bizonyos körben nem függetlenek egymástól.

Elvárható-e a bírótól, hogy a per során a feleknek a jogviták elbírálásához, a
perek tisztességes lefolytatásához fűződő jogát megfelelően érvényre jutassa,
amennyiben gyermeke ügyében kellene döntést hoznia? Helyes lenne-e olyan
munkahelyteremtő pályázat elnyerése, amely során a tulajdonos egy másik
társaságából sikeres pályázat reményében elbocsátott alkalmazottait veszi át,
és ugyanazon tevékenység keretében, ugyanazon munkavégzési helyen foglal -
koz tatja tovább? Ésszerű lenne-e bírságolni kartellmegállapodás miatt egy
személy többségi tulajdonában lévő vállalkozások között létrejött összehan -
golt magatartást, amelynek során azonos árképzést alkalmaznak?

Fentiekből is látszik, hogy a felek között fennálló kapcsolatoknak jelentőségük
van a jogviszonyok szabályozása terén, ezért a megfelelő szabályozás elérése
érdekében meg kell határozni azt a kört, akikkel szemben nem beszélhetünk
függetlenségről. A feltételek meghatározása szükség szerint a jogalkotó részé -
ről önkényes, hiszen a kapcsolatok sokszínűsége, eltérő természete folytán,
más módon való meghatározására aligha mutatkozik egyéb lehetőség.

A természetes személyek egymás közötti kapcsolatainak meghatározása, a füg-
gőségi kör körülhatárolása viszonylag stabil, amely a rokoni, érzelmi kapcso -
la to kon alapul. A Ptk. által megfogalmazott közeli hozzátartozók fogalom1 a
magánjog területén jól alkalmazható, mindenki számára világos rendelkezé -
seket tartalmaz. Olyan speciális jogviszonyokban, ahol ennek a körnek a ki -
tágítása vagy szűkítése indokolt, külön rendelkezéseket találunk, mint a pol -
gári perrendtartásban is.2

A jogi személyek esetében a kapcsolatok meghatározása sokkal nehezebb. Fi -
gyelemmel kell lenni a tulajdonosi viszonyokra, a szavazat számokra, a képvi -
selő, ellenőrző szervek tagjainak kinevezése, irányítása feletti jogosultsá -

1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §  b) pont. (Továbbiakban: Ptk.)
2 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. §(2) bekezdés. A bírák kizárására
vonatkozó szabály a hozzátartozók felsorolásából ugyan formálisan kihagyja a bejegyzett élet -
társat, a mostoha gyermeket illetve mostoha szülőt, azonban ezen szakasz e) pontja kizár min -
denkit, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható, ennek megfelelően ezt biztosan a for -
málisan hiányzó rokonokra és azon túl is alkalmazni kell.
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gokra, szerződéses kapcsolatokra, nem utolsó sorban a tagok egymás közötti,
illetve a jogi személy tisztviselőivel fennálló rokoni, érzelmi, szerződéses és
egyéb befolyásoló kapcsolatokra. A kapcsolatok jellegéből adódik, hogy itt a
függetlenséget közvetett kapcsolatok útján is el lehet veszíteni, amely külön
szabályozást igényel.

Jelen dolgozat keretében kísérletet kívánok tenni azon szabályok áttekinté -
sére és értékelésére, amelyek azt hivatottak meghatározni, hogy két vagy több
gazdasági társaság mikor nem független egymástól.

Általánosságban megállapítható, hogy nem csupán a különböző jogterületek,
de alkalmanként jogterületeken belül a különböző jogszabályok is eltérő defi -
níciókat használnak. Vizsgálat tárgyát a társasági jogi „minősített többséget
biztosító befolyás”3, a versenyjogi „nem független vállalkozások”4, az adójogi
„kapcsolt vállalkozás”5, a számviteli jogban ismert „meghatározó befolyás”6, a
polgári törvénykönyv által használt „többségi befolyás és meghatározó befo -
lyás”7, valamint az uniós jogban fontos „kapcsolt vállalkozás,8 illetve magyar
leképezése, a „kapcsolódó vállalkozás”9 fogalmak képezik. 

A teljeség igénye nélkül kiemelem, hogy minden definíció fontos szerepet tölt
be a maga területén. Adójogban a kapcsolt vállalkozás fogalom hivatott többek
között megakadályozni, hogy az összefonódott cégek a nyereség átcsoportosí -
tásával, áramoltatásával a befizetendő adó mértékét csökkentsék. A társasági
jogban meghatározott minősített többséget biztosító befolyás és a hozzá kap -
csolódó jogkövetkezmények gátat képeznek a kisebbségi tulajdonosok jogai -
nak csorbítása vagy a hitelezők érdekeinek kijátszásával szemben. A gazda -
sági társaságok által igénybe vehető pályázati forrásokra való jogosultság ese -
tén a kapcsolt vállalkozás fogalom körébe tartozó társaságok bevételét, átla -
gos statisztikai létszámát együttesen kell figyelembe venni, amely kihatással
lehet a pályázati induláshoz való jogosultsággal is.10

3 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdés (továbbiakban Gt.).
4 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 15. § (1)–(2) és a 23. § (2)-(3) bekezdés (továbbiakban: Tptv.).

5 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pont, valamint a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont.

6 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés.
7 Ptk. 685/B. § (1)-(4) bekezdés.
8 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvá -
nításáról 3. cikk (3) bekezdés.

9 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. (3)
bekezdés.

10 Gazdaságfejlesztési Operatív Program RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ C.6.1. pontja alap -
ján nem nyújtható támogatás mikrovállalkozásoknak 5000 fő alatti településen. A pályázaton
való induláshoz jogosultságot ilyen vállalkozás akkor szerezhet, ha a kapcsolt vállalkozás defi -
níció alapján az átlagos statisztikai létszám vagy árbevétel összeszámítása okán, a többi vál -
lalkozással együtt kisvállalkozásnak minősül.
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1. Fogalmak értelmezésének nehézségei

A jogilag szabályozott élethelyzetek bármely területéről elmondható, de a vizs -
gált területeken kiemelten fontos a jogalanyok részéről az önálló jogértelme -
zés és jogalkalmazás. A joganyag áttekintése során egyértelműen megállapít -
ható, hogy e fogalmak szélesebb körben lévő önálló jogalkalmazásra alkalmat -
lanok.

A kapcsolat fennálltának önálló meghatározását több helyen szerteágazó utaló
szabályok révén, illetve új fogalmak bevezetésével nehezítik. Ilyen eset fordul
elő az Art., vagy Taotv. „kapcsolt vállalkozás“ fogalmak kialakításánál, ahol az
azokban megjelenő Ptk. hivatkozás értelmezése jelent további kihívást, vagy a
pályázatok során relevanciával bíró „kapcsolódó vállalkozás“ fogalom esetén
alkalmazott „szomszédos piacok” fogalom, amely tovább nehezíti a kapcsolat
meghatározhatóságát.

A megfelelő képzettséggel rendelkező jogalkalmazót is megtéveszti, hogy az
alkalmazott fogalmak sok esetben ugyanazon elnevezéssel eltérő definíciókat
tartalmaznak. A Ptk. „meghatározó befolyás” és a számviteli törvény szerinti
„meghatározó befolyás“ elnevezésében ugyan azonos, azonban tartalmában je -
lentősen eltér. Nagyfokú gondosság szükséges, hogy az azonos elnevezés mel -
lett a jogalkalmazó megfelelő tartalmú fogalmat alkalmazzon. Egy jogterüle -
ten belül is gyakori a kettős fogalomhasználat, mint a társasági jogban. El -
ismert vállalatcsoport esetén a társaságok között fennálló meghatározó befo -
lyást a számviteli törvény szerinti értelemben kell megállapítani, míg a saját
részvényre vonatkozó szabályok kiterjesztésekor a Ptk. meghatározó befolyás
fogalma az irányadó.11

Az adójogban és az uniós támogatások esetén alkalmazott kapcsolt vállalko -
zás fogalmak is csupán elnevezésben egyeznek meg, amely a gyakorlatban
szintén problémákat generál. Uniós pályázat beadásakor a pályázó teljes bi -
zonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni köteles a kapcsolt és a part -
ner vállalkozási viszony fennálltáról, amelyet a pályázati anyaghoz mellékelni
kell. A gyakorlati problémát az okozza, hogy a közreműködő szervezetek12

nem adnak felvilágosítást a kapcsolat vállalkozás szerinti minősítésről, csu -
pán tájékoztatást, hogy ennek megítélése a pályázó kötelezettsége és felelőssé -
ge, továbbá amennyiben ennek megítélése pályázó számára nehézségekbe üt -
közik, könyv- vagy adószakértő igénybevételét javasolják. Ez esetben a NAV-
tól vagy adószakértőktől kért tájékoztatás az elnevezés azonosságára tekin -
tettel, általában az adójogi kapcsolt vállalkozás fogalomra terjed ki, amely a
pályázatokban helytelen nyilatkozatokhoz vezet. 

A jogalkalmazást nehezíti továbbá, hogy sok esetben megosztott definíciókról
van szó. A versenyjogi „nem független vállalkozások“ fogalom a társaságok
közötti közvetlen irányítási jogviszonnyal határozza meg a kapcsolatot, amely -
nek tartalmát másik szakasz részletezi. Hasonló kettős fogalomhasználatot

11 Gt. 55. § (1) bekezdés és a Gt. 228. § (1) bekezdése.
12 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) esetén MAG Zrt.
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alkalmaz a Ptk., amikor a „többségi befolyás“ meghatározásaként a szavaza -
tok több mint ötven százalékával, vagy „meghatározó befolyással“ való rendel -
kezést támasztja feltételként.

A fogalomhasználat problémáit tovább árnyalja az a tény, hogy az egyes terü -
leteket szabályozó fogalmak megnevezését más fogalmak csupán jelzőként
használják. Versenyjogban a közvetlen irányítás megvalósul, amennyiben a
vállalkozás „szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meg -
ha tározó befolyásolására“.13 Az itt használt meghatározó befolyás alatt nem a
Ptk., vagy a számviteli tv. „meghatározó befolyás“ fogalmát kell érteni, csupán
a másik vállalkozás döntéseire gyakorolt befolyás nagyságának azonosítására
szolgáló mértéket.

Az összetett fogalmak mellett az alkalmazhatóság szempontjából felüdülést
jelentenek azon meghatározások, amelyek a függőség létét mindösszesen a
sza vazati, vagy a tulajdonosi aránytól („partner vállalkozás“, „minősített több -
séget biztosító befolyás“) teszik függővé. Ezen definíciók jogalkalmazói szem -
mel megfelelőek, azonban éppen az egyszerűségük miatt problémákat is fel -
vetnek. Fennáll-e a minősített többséget biztosító befolyás abban az esetben,
ha az egyébként 60 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonos, a saját
üzletrész miatti szavazatiarány-módosulások alkalmával 75 százalék fölé ke -
rül a legfőbb szervben. A probléma abban áll, hogy a saját üzletrészre vonat -
kozó elidegenítési kötelezettség megszűnésével formálisan a tulajdonos ugyan
60 százalékos szavazati mértékkel rendelkezik, azonban minden döntés alkal -
mával 75 százalék feletti szavazatot képes leadni. Álláspontom szerint ilyen
esetekben is alkalmazni kellene a minősített többséget biztosító befolyáshoz
fűződő jogkövetkezményeket.

2. Fogalmakkal kapcsolatos tartalmi megállapítások

A fogalmak különböző szinteket határoznak meg a függetlenség elvesztésének
határaként. A szabályozott terület specifikumainak megfelelően erősebb, vagy
gyengébb kapcsolat meglétéhez kötik a függetlenség elvesztést, és a jogkö -
vetkezmények alkalmazását. A kapcsolat leggyakrabban 25 százalékos („part -
ner vállalkozás“), 50 százalékos („többségi befolyás“) vagy 75 százalékos („mi -
nősített többséget biztosító befolyás“) részesedési mértékben vannak meg ál -
lapítva.

A fogalmak a kapcsolat létrejötteként meghatározott szint felett minden érin -
tettet be kívánnak vonni a szabályozási körbe, a függőségi viszony megha -
tározott szintjét – amely általában 50 százalék – meghaladó mérték felett
minden befolyásoló tényezőt értékelni kívánnak, és átfogó jelleggel próbálják a
lehetséges befolyásoló tényezőket összegyűjteni, amely összetett definíciókat
eredményez. A jogi személyek működésére gyakorolt befolyás fentebb említett
összetett volta miatt erre egyszerű fogalom aligha alkotható. 

13 Tptv. 23. § (2) c) pont.
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A többségitől eltérő (25%, 75%) kapcsolódási szintet tartalmazó definíciók ese -
tében a szavazati jog, illetve a tulajdoni jog mértékének meghatározása tör -
ténik csupán. Ennek indoka, hogy a jogi személyek működésénél alkalmazott
többségi elv miatt mindig a többségi befolyás, azaz az 50%-ot meghaladó be -
folyás elérése a döntő szempont. Amennyiben ennél lazább (25%) vagy szoro -
sabb (75%) kapcsolódási viszonyt is szabályozni kíván a jogalkotó, akkor azt
egyszerűen a szavazati vagy tulajdonosi arány meghatározásával teszi.

Különböző megfogalmazásban és eltérő elnevezéssel, de hasonló felépítés ke -
retében három jól elkülönülő elem köré épülnek a fogalmak. Bármelyik fogal -
mi elem, bármely része megalapozza a függetlenség elvesztését.

Az első és legjobban azonosítható a szavazati és tulajdonosi arány meghatá -
rozása (több, mint 25, 50, 75 százalék). A második elem a vezetéssel és az el -
lenőrzéssel kapcsolatos többségi jogosultságokat foglalja össze, azaz a vezető
tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok többségének megválasztására,
illetve visszahívására való jogosultságot. A harmadik fogalmi elem hivatott
arra, hogy a társaságok bonyolult és összetett befolyási rendszerében átfogó
jelleggel, általánosan és hézagmentesen meghatározzon minden további kap -
cso latot. Ez jelenti a jogalkotó részéről a legnagyobb kihívást, és a jogalkal -
mazó részéről is ezen szabályok alkalmazása a legnehezebb. A vizsgálódás
körébe bevont fogalmak különféle szövegezéssel, de annak a megfogalmazá -
sára tesznek kísérletet, hogy valaki szerződés, megállapodás alapján, vagy
egyéb módon de facto képes egy jogi személy irányítására. 

A fogalmak a közvetlen kapcsolaton kívül a közvetett kapcsolat fennállását is
szabályozzák, amely gazdasági társaságok esetén elég gyakori jelenség.

Általánosságban elmondható még, hogy éppen a meghatározott szint feletti
átfogó szándékú szabályozás miatt, a definíciók tartalmi értelmezése inkább
kiterjesztő.

3. A fogalmak áttekintése és tartalmi analízise után,
de lege ferenda javaslatok is megfogalmazhatók

A közvetett befolyás fogalma kizárólag a Ptk-ban van meghatározva,14 ezért
ezen fogalom kollíziójáról nem beszélhetünk. A fogalomhasználat a különböző
törvényekben egységes, azonban önálló jogalkalmazói jogértelmezése nehéz -
kes. 
A közvettet befolyás számítási módjára tekintettel megtévesztő, a szavazatok
szorzataként meghatározott számítási leírás, hiszen a szavazati arányok szor -
zata alapján kell a befolyást megállapítani. Álláspontom szerint, ezért a köz -
vetett befolyás fogalmi meghatározásának pontosítása indokolt az alábbiak
szerint: „A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több
mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi
személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyásának megállapítása so -

14 Ptk. 685/B. § (3) bekezdés.
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rán a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes
vállalkozást) megillető szavazati arányokat meg kell szorozni a befolyással
rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló sza -
vazati arányaival„

Adózás területén jelenleg mind az Art-ban, mind a Taotv-ben szerepel a „kap -
csolt vállalkozás“ fogalma. A utóbbi időszak jogalkotásának köszönhetően már
azonos tartalommal. Megítélésem szerint kizárólag az adózás rendjéről szóló
törvényben indokolt a „kapcsolt vállalkozás“ fogalmának szerepeltetése, az
adó jog területén lévő egyéb jogszabályokban elegendő hivatkozás beépítése.
Ezzel elkerülhető lenne, hogy adott szabályozási területen azonos elnevezéssel
különböző definíciók nehezítsék az amúgy is összetett, bonyolult szabályozást.

A függetlenség elvesztésének mértékét nem lehet egyetlen definícióval leírni,
tekintettel arra, hogy a különböző területeken eltérő mértékű vagy természetű
befolyás meghatározása lehet indokolt. Ezen tény ellenére, azonban elérhető
az egységes fogalomhasználat kialakítása a normaszövegekben. Ki kell küszö -
bölni az azonos megnevezésű, de eltérő tartalmú fogalmakat, vagy a fogalmak
jelzőként való használatát. Az egységes fogalomhasználat elősegítené a haté -
ko nyabb jogalkalmazást, és megteremtené az alapját a fogalmak kereteit tény-
legesen feltáró bírói jogértelmezésnek.

A koherencia szempontjából a legoptimálisabb az volna, ha az adójogi fogal -
mak hoz hasonlóan minden terület a Ptk. „többségi befolyás“ fogalmából kiin -
dulva határozná meg a nem független felek közötti kapcsolatot. Az esetek
többségében elegendő lenne egyszerű utalás a Ptk. szabályaira, azonban –
amennyiben szükséges – a Ptk. „többségi befolyás“ szabályaitól való eltérés -
ként meghatározva, az adott terület specialitásainak megfogalmazásával is el
lehet érni a kapcsolat precíz meghatározását. 

A Ptk. kétszintű fogalomhasználata, miszerint a többségi befolyást az 50 szá -
zalék feletti szavazati joggal való rendelkezés és a meghatározó befolyás
alapozza meg, szintén átgondolásra érett kérdéskör.
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A Resolutio Alvincziana diploma1

alkotmánytörténeti és jogtörténeti
jelentősége

Alvinczy Péter és Bethlen Miklós bécsi
követjárásainak tükrében2

(1692–1704)
ALBERT ANDRÁS

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

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

(BETHLEN MIKLÓS)

1. Bevezetés

Az Erdélyi Fejedelemség történetének 1691–1711 közötti időszakát a magyar
jogtörténet a Habsburg politikai hatalom Erdélybe történő berendezkedés
időszakának tekinti. Ám ez a periódus a politikai és jogi átrendeződés két
dekádja is volt egyúttal, amelyet kisebb-nagyobb belpolitikai küzdelem tar -
kított.
A 17. század végi és 18. század eleji Erdély politikai állapota és sorsa szer -
vesen egybefonódott Alvinczy Péter (1639–1701) ítélőmester3 és Bethlen Mik -
lós (1642–1716) erdélyi kancellár politikai tevékenységével. Őket is, mint ko -
rábban a híres erdélyi gondolkodót, Apáczai Csere Jánost, az Erdélyi Feje -
delemség államiságának átmentése, megerősítése és annak belpolitikai sta bi -
litása foglalkoztatta.4 Elképzelésükben egy „új erdélyi állam” jövőképe for -

1 A Diploma Leopoldinum mellé 1693. május 14-én még egy császári okiratot adtak ki. Ez köz -
tudottan Alvinczy Péternek, az erdélyi rendek utasításokkal ellátott követének előterjesztéseire
szóló válasz volt, ezért azt Alvincziana Resolutiónak szokták nevezni. A Diplomában meg -
határozták azt, hogy sem a császári s királyi méltóság, sem a közjó meg nem engedheti, hogy a
diplomában változtatás történjék. Továbbá, hogy a székelyeket háborúban nem viszik ki a haza
határain, hacsak azt a haza védelmének szüksége nem parancsolja; hogy a kormány székhelye
Gyulafehérvár legyen és hogy az Erdélyi Udvari Kancellária a magyarországitól külön válasz -
tassék.. V.ö. http://hu.wikipedia.org/wiki/Alvincziana_resolutio.

2 E tanulmány bővített változata a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola által szervezett Konferencián, 2012. 03. 30-án, elhangzott előadásnak.

3 Alvinczy Péter ítélőmester a 17. századvégi Erdélyi fejedelemség legkiválóbb jogtudósa és po -
litikusa volt. Politikusi és jogtudósi érdeme a Diploma Leopoldinum (1691) kiadása után a Dip -
lomában nyitva hagyott pontokkal kapcsolatos kiegyezés létrehozása volt.
http://epa.oszk.hu/erdelyi_muzeum 1901_18_10_549–562.pdf. 

4 Zsilinszky Mihály: A Magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. IV.
(1687–1712) Budapest, 1897. 31. o. ( A továbbiakban: Zsilinszky:1897)
Bethlen Miklóst 1692. április 9-én iktatták be hivatalába, amelyet tizenkét évig viselt. Erdély
kormányában a gubernátor némileg még helyettese volt a fejedelemnek, az ő nevében keltek az
országgyűlési határozatok. A belügyeket a kancellár, a hadügyeket az országos tábornok, a pénz -
ügyeket a kincstárnok, az igazságügyet az országos elnök intézte. A bécsi udvar megerő södése
után az erdélyi kormányzat meggyengítését tűzte ki célul. Fokozatosan vonták meg az Erdélyi
Gubernium hatásköreit. A belügyek jelentős részét a bécsi udvari kancellária vette át, a had-
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málódott meg. Egy olyan Erdélyé, amely a Habsburg birodalmon és a Magyar
Királyságon belül politikai, gazdasági és kulturális önállóságát megtartva,
erős és virágzó lesz. Diplomáciai küldetésüknek tekintették továbbá az Er -
délyi fejedelemség közjogi helyének kijelölését a Habsburg Birodalmon belül,
illetve az erdélyi vallásügyi kérdések megnyugtató rendezését. 
Tanulmányom célja Alvinczy Péter ítélőmester és gróf Bethlen Miklós erdélyi
kancellár bécsi diplomáciai tárgyalásainak bemutatása az 1692–1704 közötti
időszakban, a Resolutio Alvincziana vallásügyi pótdiploma jogtörténeti je -
lentőségének kifejtése és annak politikai visszhangja Erdélyben.

2. Történeti előzmények

Bethlen Miklóst, a kiváló szellemi adottságokkal rendelkező erdélyi politi kust
47 éves koráig minden politikai szerepléstől távol tartotta az a hatalmi kör,
amely Teleki Mihály személye körül alakult ki. Egy évvel a fejedelmi tanácsba
való beiktatása után mégis egyedül őt találták alkalmasnak arra, hogy Erdély
és a Habsburg-ház politikai viszonya szabályozásának útját egyen gesse. Politi -
kusi pályafutásának legnagyobb eredménye a Diploma Leopoldi num (1691)
kiadása volt. Az elért eredmények és a kiváló politikusi adottságai ellenére az
alakuló Erdélyi Guberniumban csak a kancellári tisztségre érdemesítették az
1691. február 5-én Fogarasban tartott országgyűlésen.5 A kancellári tisztségre
való megválasztásában döntő tényező volt a politikai hatalmi harc és félté -
kenység Teleki Mihály vezette politikai kör részéről, s mégis e tisztségre emel -
kedésével megnyílt számára az intenzívebb politikai szerepvállalás lehetősé -
ge. A gubernátori tisztségre megválasztott Bánffy György helyett ő hozta meg
a fontos döntéseket és nagy hatást gyakorolt az erdélyi bel- és külügyek me -
netére és az új rendszer kialakulására. 
Az országgyűlés a Diploma elfogadása után egy követséget menesztett Bécsbe.
A követség feladata volt a Diploma Leopoldinum megerősítése és a tartalmi
változtatások elfogadtatása. A követség tagjai közé választott Alvinczy Péter,
Bethlen Gergely és Gyulafy László mindent elkövettek az erdélyi politikai
érdekek megvédéséért. A katolikusok vallási sérelmeit figyelembe véve I.
Lipót magyar király a Diploma 1., 2., és 3. cikkelyéhez csatolt záradékban
fejtette ki álláspontját:”De mivel magok a rendek mind a vallásra, mind vég -
zeményeik és kiváltságaikra nézve egymás között egyet nem értenek, s a ró -
mai katolikusok a fentebbi 1. és 2. czikkelyekben magokat sérelmezettnek
tartják, a szászok pedig régi kiváltságaikat s azok használatának biztosítását
kérték a 3. cikkelyben jobban oltalmaztatni kérik: magoknak a rendeknek
érdekében levőnek tartjuk, hogy ama három czikkely körül forgó nehézsé -
geiket barátságos kiegyenlítéssel és egyezkedéssel, cs. kir. helybenhagyásunk

ügyet a Habsburg birodalmi generális hatáskörébe vonták. Megszüntették az országos tábor -
nokságot és a kincstári ügyek csak névlegesen maradtak az erdélyi kincstárnok kezén. A Gu -
bernium választott tagjai: Bánffy György gubernátor, Bethlen Miklós kancellár, Haller Já nos
kincstárnok, a későbbiekben Apor István, Bethlen Gergely országos tábornok, Bethlen Elek
országos elnök, Naláczi István, Gyulafi László, Sárosi János, Keresztesi Sámuel, Nagy Pál, Al -
vin  czi Péter, Apor István, Toroczkai Mihály, Frank Bálint, Reichard Keresztély és Conrad Sá -
muel tanácsosok.

5 Szász Károly Sylloge Tractatuum…Claudiopoli, 1833. 122 o. (A továbbiakban: Szász:Sylloge).

322



mellett elintézni törekedjenek…”6 A Diploma tartalmi változtatása és annak
1691. december 4-én, ünnepélyes formában történő kiadása után az erdélyi
követség visszatért Erdélybe. 
Az imént részletezett tárgyalásokat követően I. Lipót 1692. március 15-én
Nagyszebenbe országgyűlést hívott egybe.7 Az ekkor tartott tárgyalásokon
napi rendre tűzték a katolikusok vallásügyi sérelmeinek megvitatását.8 A
disputa a Haller János által benyújtott 6 pontos irat nyomán bontakozott ki. A
katolikusok fogalmazványukban a következőket kérték: „ 1. Nekik is püspök -
jük lehessen éppen úgy, mint a többi bevett és be nem vett valláson levőknek
szokott lenni. 2. Alsóbb és felsőbb iskolákat éppen oly szabadon tarthassanak,
mint a többi vallásbeliek. 3. A római anyaszentegyházban levő személyeknek
hasonló szabadságuk és jövedelmük legyen mint a többi vallásbelieknek. 4.
Mind az egyházi mind a világi személyeknek egyenlő szabadságuk legyen,
számuk meghatározása és személyválogatás nélkül mindenféle tisztekben.5. A
városokban és egyéb helyeken, hol több templom találtatik, ezek egyenlően osz -
tassanak el, vagy az egyik adassék vissza a róm. katholikusoknak, ahol pedig
nincs, szabad legyen építeni. 6. Minden rendbeli szerzeteknek, melyek az előtt
Erdélyben léteztek, ha kívánják szabad legyen bejönniük.”9

Az erdélyi vallásügyi kérdések tárgyalásain a „protestáns rendeket” Bethlen
Miklós, Bethlen Elek, Keresztesi Sámuel guberniumi tanácsosok és Alvinczy
Péter ítélőmester képviselte. Az április 24-ig tartó vallásügyi vitákban meg -
egyezés született a három vallás képviselői között. A Bethlen Miklós lakásán
tartott harmadik konferencián megkötött szerződés szövegét Bethlen Miklós
és Kemény János fogalmazták meg.10 A szerződés értelmében a katolikusok
elfogadták a protestánsoknak a püspöki tisztnek vikáriussal való betöltéséről
szóló javaslatát. A szerzetesrendek (jezsuiták) Erdélybe történő bejövetele
ügyében azonban mind a protestánsok, mind a katolikusok fenntartották el -
lentétes álláspontjukat.11

6 „Vala akkor egy gr. Kinsky csehországi cancellarius első minister, ki az egész császár udvarát s
tanácsát dirigálta, csendes moderatus ember. Nem is mehetének semmire eddig az erdélyi pá -
pisták, míg ő éle. Mert bölcsen által látván az erdélyi állapotot, hogy közel vagyon a törökhöz, s ha
nem kedves a bécsi udvar neki, s ha törvényekben megbántja, könnyen bosszúságból máshova
hajolna, azért soha nem javallotta, meg sem engedte, hogy a császár az erdélyi pápistákat a többi
religiók kedvetlenségével manuteneálja, de mihelyt meghalt, s Kollonics kardinál kezére kerüle a
dolog, opprimáltaték mindjárt Erdélyben a reformata religio...” Cserei M. Hist. 227–228. o. 

7 Zsilinszky Mihály: 1897. 33. o. 
8 Szász: Sylloge 165. o. 
9 Zsilinszky Mihály: 1897. 4. köt. 58–65. o.

10 Trócsányi Zsolt: Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Bp. 1976. 145. – Trócsányi
Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540–1690. Bp. 1980. 220.- Illyés Géza: Az erdélyi refor -
mátus zsinati emlékei és végzései. Kézirat (1940–1942) az Erdélyi Református Egyház Gyűj -
tőlevéltárában, I p. 150. o.

11 „A magyar nagy rendeket is, u.m: Palatinus, Battyani, Zitsi, Judex Curiae ha ott lészen, ugy az
pap urakat, levelünk mellett illendő becsülettel köszöntse, és hogy ehez az hazához mint magok
vérekhez való szeretetöket fentartsák, kérje, de in meritoribus negotiis ne fárassza, sőt ha
magokat ingerálni akarnák is, kivált oly formában, hogy Erdélynek vagy az Palatinustól vagy
Judicatus Curiae, vagy magyar Cancellartól legyen függése…azt igen tartóztassa, és teljes
tehetségével megelőzze, megjelentvén in tali casu, azoknak az Méltóságos embereknek, hogy az
t semmi idegenségnek ne véljék, ne ne vegyék, mert látja isten, nec nationis nec personarum nec
religionis odiumforog fen benne, hanem más politika indispensabilis ratio statussa. Erdélynek
nem admittálja azt a dependentiát…” – Szász Károly: Sylloge… 254. o.
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rendek Alvinczyt azzal a jól megfogalmazott utasítással bízták meg, hogy I.
Lipót magyar királyhoz terjessze fel a kérelmeket és eszközöljön ki eredmé -
nyeket. Ez ügyben tárgyalásokat folytatott Kinsky kancellárral, Strattmann
udvari kancelárral.12

3. Alvinczy Péter ítélőmester diplomáciai tárgyalásai
és bécsi követjárása

Az Erdélyi Gubernium protestáns érdekeket képviselő emlékirattal folytatta a
bécsi tárgyalásokat. E követjárás folyamán jött létre az erdélyi vallási kérdé -
sekkel foglalkozó pótdiploma, amelyet 1693. április 9-én bocsátották ki. Ezt kö -
vette az 1693. május 14-én kiadott Alvincziana Resolutio vallásügyi dip loma
rendelkezése.13 Mindez annak a ténynek józan mérlegelésével történt, hogy Er -
dély rendjeinek, vezető elitjének nagy többsége protestáns, így azután aligha cso -
dálható, hogy mindkét dokumentum lényegében a protestánsok javát szolgálta.14

A katolikusokkal és a szász lutheránusokkal való tárgyalások befejezése után a
rendek követséget indítottak Bécsbe, hogy az accordák megerősítésével az Al vin -
cziana Resolutio diploma harmadik pontját illetően tiszta helyzetet te remt -
senek. A deputáció további fontos célja az volt, hogy kieszközöljék az erdélyi
kormányzat kéréseit. Ilyenek voltak: a gubernátor és az Erdélyi Gu bernium ha -
táskörének Partiumra történő kiterjesztése, a gubernator és az Erdélyi Gu -
bernium birtok- és tisztségadományozási jogkörének meghatáro zása, a Kormány -
zóság bírói jogkörének meghatározása, s az uralkodóhoz való fellebbezés jogkö -
rének körülírása, kincstári jövedelmek kérdései, II. Apafi Mihály erdélyi feje -
delem megerősítése Erdélyi közjogi helyzetének rögzítése. E célokat egyébiránt a
tárgyaló delegáció titkos vagy particularis instructiója tartalmazta. 15

12 „A magyar nagy rendeket is, u.m: Palatinus, Battyani, Zitsi, Judex Curiae ha ott lészen, ugy az
pap urakat, levelünk mellett illendő becsülettel köszöntse, és hogy ehez az hazához mint magok
vérekhez való szeretetöket fentartsák, kérje, de in meritoribus negotiis ne fárassza, sőt ha
magokat ingerálni akarnák is, kivált oly formában, hogy Erdélynek vagy az Palatinustól vagy
Judicatus Curiae, vagy magyar Cancellartól legyen függése…azt igen tartóztassa, és teljes
tehetségével megelőzze, megjelentvén in tali casu, azoknak az Méltóságos embereknek, hogy azt
semmi idegenségnek ne véljék, ne ne vegyék, mert látja isten, nec nationis nec personarum nec
religionis odiumforog fen benne, hanem más politika indispensabilis ratio statussa. Erdélynek
nem admittálja azt a dependentiát…” – Szász Károly: Sylloge… 254. o.

13 A pótdiploma jóváhagyja az óvári templom, az Unitárius Kollégiumot és a gyulafehérvári Bá thory-
templom átadását a katolikusoknak. Elfogadja a kolozsmonostori uradalom visszaváltá sát a ka -
tolikusok számára, az erdélyi püspöki széknek pedig apostoli vikáriussal való betöltését irányozza
elő. – Memoriale tertium, die 14. Martii Anna 1693 representatum. Szász Károly: Sylloge. 323. o. 

14 A kolozsvári óvári templom ügye okozott némi gondot a Református Főkonzisztóriumnak. A vá -
ros protestáns hívei (református) 1693 tavaszán a tervezett átadás hírére tüntetést szervez tek a
templom előtt. Bethlen Miklós határozott fellépésére csendesedett le csak az összegyűlt tömeg.
A templom átadásának kérdéseivel a helyi egyházi vezetők a Főkonzisztóriumhoz fordultak.
Hét pontba foglalták össze előterjesztésüket, amelyet a tordai országgyűlésre összegyűlt refor -
mátus főurak a kolozsvári egyház érdekeit védő döntéseket hoztak. A református tulajdonban
marad a az unitárius iskola mellett lévő szász kálvinista templom, az óvárbeli két lelkészi lakás
és a kolozsmonostori kis református templom. A resolutiokat Alvinczi Péter ítélőmester írta alá
szeptember 27-én. – Sípos Gábor: Egy Bod Péternek tulajdonított történeti munkáról. Némely
Erdélyben történt dolgoknak… feljegyzése. Maedievalia Transilvanica 1997. 1–2. 146. o. – A
kolozsvári református egyházközség levéltára az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőle -
vél tárában, Fasc. A nr. 12. 

15 Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest, 220. o. 
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A bécsi követségre nem Bethlen Miklós kancellárt, hanem Alvinczi Pétert, az
Erdélyi Gubernium ítélőmesterét küldték. Az intézkedés hátterében az er -
délyi politikai elit magánérdekei és politikai féltékenysége állt. A két másik
legjelentősebb erdélyi közjogi méltóság, Bánffy György kormányzó és Apor
István kincstartó ugyanis tartottak attól, hogy a Bécsi Udvarban nagy elis -
merésnek örvendő Bethlen Miklós kancellár egy újabb követség alkalmával
még nagyobb befolyást szerez magának és politikai terveinek. 
Alvinczy Péter követségét nehezítette viszont az a tény is, hogy az erdélyi
felekezetek és nemzetek nem bíztak az ő tárgyilagosságában. A bevett fe -
lekezetek küldöttjei a saját érdekeiknek külön megbízások útján próbáltak
érvényt szerezni. Az erdélyi katolikusok Baranyai Gergelyt16, az unitáriusok
Dálnoki Jánost, a szász lutheránusok Zabanius Jánost bízták meg a sérelmek
benyújtására a Bécsi Udvarnál. A külön érdekek lényegesen gyengítették az
egész Erdélyi érdekeit képviselő Alvinczi Péter álláspontját.
Alvinczy Péter ítélőmester kiküldése Bécsbe nem várt eredményeket hozott,
jóllehet az udvarban Alvinczi Péter személye teljesen ismeretlen volt. Első és
második alkalommal nem járt sikerrel, mivel az emlékiratok benyújtására
nem kapott királyi választ.
Az első alkalommal (1692. szeptember 3.) az ország rendjeinek nevében nyúj -
totta be a 23 pontban összefoglalt kérelmeket. A kérelmekben többek között
megfogalmazták II. Apaffy Mihálynak fejedelmi tisztségében való megerősíté -
sét, a katolikus és protestáns felek közötti egyezség megerősítését, az erdélyi
közhivatalnokok kinevezésének ügyét, a debreceniek tartozásának felülvizs -
gálatát. 
A második emlékiratot 1693. jan. 3-án nyújtották be. A felterjesztés nem járt
sikerrel. Alvinczy Péter egy harmadik emlékirat felterjesztésére tett kísérletet
1693. márc.14.-én. Az Erdélyi Guberniumot a fejleményekről a Bécsből haza -
térő Szentkereszti András útján értesítette. A Gubernium 1693. április 4-én
Alvinczinek küldött levelében jelezte, hogy az Erdélyi Udvari Kancellária tag -
jait az országgyűlés jóváhagyása nélkül nem lehet megválasztani, míg az ural -
kodó ki nem adja a Resolutiót Alvinczi Péternek. Ennek okáért a Resolutió
mihamarabbi kieszközlésére búzdították őt.17

Az Alvinczy Péter vezette erdélyi követség hónapok óta tartó próbálkozásai
végül sikerrel zárultak. A külpolitikai események hatására az Udvarban el -
terjedt az a hír, hogy a Porta Thököly Imre vezetésével hadjáratot indított
Magyarország és Erdély ellen. A hír hatására I. Lipót magyar király a hozzá
intézett emlékiratra és vallásügyi sérelmekre 1693. április 9-én fogalmazta
meg válaszát. 
Az erdélyi rendeknek 1693. május 14-én kiadta az Alvincziana Resolutio
című diplomát, amely Alvinczy Péter erdélyi követről kapta a nevét. A dip -
lomában I. Lipót magyar király válaszolt az erdélyi rendeknek. Megerősítette
a szász lutheránusokkal és katolikusokkal létrejött accordákat. Az erdélyi pro -
testánsokat meghagyta a korábban betöltött állami és egyházi tisztségeikben.
Az Udvar óvatosan kezelte az erdélyi belügyeket. A szász lutheránusokban és

16 L. Resolutio C. R. ratione gravaminum per Rom. Catholicos medio Greg. Baranyai ipsorum de -
putati, exhibitorum. Szász, Sylloge Tractatuum…449. o. 

17 Magyar Országos Levéltár-Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak-Gubernium Transylvanicum
Levéltára: Libri conceptuum Regii Hungarici et Latini l. 132. o.
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katolikusokban ébren tartotta azt a reményt, hogy a politikai viszonyok válto -
zásával számukra hajlandó lesz nagyobb engedményekre és ily módon őket a
jövőre is lekötelezte.
I. Lipót a királyi tanács véleményét figyelembe véve a következő határoza -
tokat hozta:”

1…a bevett négy vallás, szabad gyakorlatában eddigi jogaiban, javaiban és
jövedelmeiben minden háborgatás nélkül, békében továbbra is megmaradjon.
2. …a római katholikusoknak Kolozsvárott az úgynevezett református templom
és az unitárius collegium, Gyulafehérvárott a Báthory-féle templom átadassék,
továbbá, hogy Kolosmonostorért, jelen birtokosának 15 ezer forint váltságdíj
fizettessék és az a római katholikus egyház használatába adassék.
3…a római katholikus ifjúság nevelésére az iskolákban oly egyháziak alkal -
maz tassanak, kik az erényre, egyetértésre és tudományra törekszenek s kik ellen
a többi felekezetek gyanuval nem viseltetnek, az egyházi római katholikus kor -
mány pedig egy apostoli vicarius kezébe tétessék, ki a püspöki teendőket is fel -
avatási joggal felruházva végezhesse. 
4. …a római katholikusoknak, a más vallású rendek ajánlatához képest, joguk -
ban legyen más felekezetek rövidsége nélkül mindenütt egyházakat és templo -
mokat építeni. Ekkép a diploma első és második pontjait elfogadván, azon dip -
loma minden pontjait örökre megerősítvén, szentesítvén, sértetlenül meg akarja
tartatni.”18

Cserei Mihály erdélyi történetíró így emlékezik erről: „addig kezdék ki egy, ki
másfelé húzni-vonni, magyarázni, erőszakkal tekerni a diplomát, addig kül -
dének egymás ellen követeket a császár udvarába… míg a diplomát kifor -
díták”.19

4. A Resolutio Alvincziana diploma
alkotmány- és jogtörténeti jelentősége. 

(1693)

Az Alvinczy Péter vezette küldöttség részére kitérő válaszokat adott az Udvar
a kiadott Diplomában. A gubernátor birtokadományozási jogkörével kapcsola -
tosan nem hozott döntést. Annak megtárgyalását egy későbbi időpontra ha -
lasztotta. A Gubernium székhelyéül Gyulafehérvárt jelölte ki, s annak beren -
dezkedését pontosabban szabályozta. Fontos döntéseket hozott az Erdélyi Gu -
bernium és ítélőtábla vallási összetételére nézve, amelynek értelmében az er -
délyi bevett vallások képviselői közül három-három személyt kellett megvá -
lasztani az adott tisztségek betöltésére. E fórum tehát paritásos alapon mű -
ködött.20 A bíráskodás tekintetében a Resolutio Alvincziana úgy rendelke -
zett, hogy a büntetőperek közül a felségsértés, a hűtlenség, az árulás és az
államiságot veszélyeztető cselekmények számítandók a fellebbezhető súlyo -
sabb ügyek közé. A gubernátor jogkörét tekintve a Diploma Leopoldinumban

18 Diploma suppletorum de negotio Religionis, Szász, Sylloge … 389–391. o. 
19 Cserei Mihály: Históriája. 1661–1711 (Bev. és jegyz. írta Bánkúti Imre) Budapest, 1983. 75. o.
20 Szász: Sylloge. 378. o. 
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foglaltak alapján rendelkezik az erdélyi négy bevett vallás és három natio
ügyében. A tisztséggel kapcsolatosan konkrét rendelkezéseket is tartalmazott
a Diploma. Abban az esetben, ha a Gubernium egy adott ügy kapcsán nem hoz
egyhangú döntést akkor a gubernátor a többségálláspontja alapján hozza meg
határozatát. Egy másik konkrét rendelkezés a gubernátor elnöki ügyintézését
határozta meg. 
A Resolutio Alvincziana diploma jogi dokumentum, amely az általa 23 pontba
foglalt emlékiratban előterjesztett kérésekre adott válasz volt.21 A Resolutio
Alvincziana alkotmány- és jogtörténeti jelentőségét abban kell látnunk, hogy
Erdély közjogi státusát meghatározta és körülírta. Az új Diplomában lefek -
tetett elvek lettek Erdély új kormányzatának az alapelvei. Bár ezek már sok
mindenben különböztek a Diploma Leopoldinum alkotmányosságától mégis
1848-ig érvényben maradtak és meghatározták az erdélyi belpolitikai és jogi
viszonyokat. Az Udvar elrendelte a Guberniumnak a kétfejű sasos pecsét
hasz nálatát, a pecsét ürügye alatt eltiltotta azután az insurrectio és az ország -
gyűlés előzetes engedély nélküli összehívását. A Resolutio Alvincziana
diploma részeredményeket hozott. Relatív nyugalmat teremtett Erdély belső
politikai viszonyaiban. Nagy érdeme abban rejlik, hogy sikerült olyan modus
vivendit teremtenie, amely megőrizte Erdély közjogi státusát. Ez azonban
nem jöhetett volna létre és nem maradhatott volna fenn hosszabb ideig Beth -
len Miklós kancellár és Veterani tábornok korábbi politikai együttműködése
nélkül. Különösen 1685–1693 közötti nehéz időszakban Erdélynek sikerült
megtartani egy viszonylagos belpolitikai békét. Bethlen Miklós Önéletírásá -
ban így vallott erről az időszakról: „Ebben az 1691., 92., 93. esztendőben s még
azután is egész Rabutin idejéig a felséges udvar igen kegyelmesen és csendesen
bánt Erdéllyel és az új diplomát igyekeztek megtartani praxissal is. Ehhez
pedig sokat tett Bécsben a Kinsky és Erdélyben a Veterani bölcsessége.”22

5. Bethlen Miklós kancellár 
diplomáciai tárgyalásai és bécsi követjárásai23

Az Erdélyi Gubernium24 létrehozása (1692) után Bethlen Miklós kancellár
újra bizonyította politikai tisztánlátását, amelynek köszönhetően a bécsi ud -
var szándékát akadályozta meg és leplezte le. A bécsi udvar terve ugyanis az
volt, hogy a Főkancelláriai Hivatal Bécsben székeljen és a hivatal az Er -
délyben székelő alkancellár által legyen képviselve. Bethlen félelme nem volt

21 Copia Resolutionis Sacrae Ceasarae Regiaeque Majestatis per Dominum Petrum Alvintzi al -
latae Anno 1693. Sacrae Ceasarae Regiaque Majestatis, Archiducis Austriae Domini Nostri
Clementissimi nomine, Domino Petro Alvintzi, a Dominis Statibus et Ordinibus Transylvaniae
ad Aulam Ceasaream misso hisce perbenigne significandum. –Historia Diplomatica de Statu
Religionis Evangelicae in Hungaria. Brevissimum Compendium Principatus Transylvanici His -
toriae ab Anno MDXXVI usque ad Annum MDCCIII. 28. o. 

22 Bethlen Miklós: Önéletírása (Sajtó alá rend., jegyz. V. Windisch Éva). Budapest,1955. II. köt.
142. o. (A továbbiakban Bethlen Önéletírása.)

23 Gróf Bethlen Miklós erdélyi kancellár 1692–1704 közötti követjárásaira és bécsi tárgyalásait
kell értenünk alatta. 

24 Az Erdélyi Gubernium más néven Erdélyi Főkormányszék (Gubernium Transsylvanicum) I.
Lipót magyar király által létrehozott központi igazgatási szerv volt  A Magyar Királyságtól
elkülönítve működött. – Magyar Történelmi Fogalomtár.(Szerk.Bán Péter) Budapest, 1989 162. o. 
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indokolatlan. A császári udvar rejtett szándéka az volt, hogy a fejedelemségből
még megmaradt intézmények, tisztségek, mozgásterének korlátozásával és
szigorú ellenőrzésével fokozatosan tegye azokat életképtelenné. A bécsi po -
litikai, hatalmi körök a katolikus egyház vezetőivel együttműködve, az erdélyi
protestáns egyházak, és a fejedelemség világi fórumainak katolizálására és
ha talmi pozícióiknak meggyengítésére törekedtek. A fejedelmi tisztnek, mint
jogi státusnak megszüntetésével majd a fejedelemség fő tisztségviselői vallási
összetételének megváltoztatásával indították el rekatolizációs törekvéseket.
Bethlen Miklós helyesen ítélt. Bécsnek az ő felrendelésével az volt a célja, hogy
„az egész igazgatásnak ereje oda vonódjék” és jól ellenőrizhetővé váljon a bécsi
udvar számára. Az ő politikai, államférfiúi nagysága mégsem ez volt csupán.
Hajlandó volt lemondani kancellári tisztségéről és a saját egyéni érvényesülé -
sé ről, ha az Erdélyi Fejedelemség intézményei és a protestáns egyházi ér -
dekek azt kívánták: ”Ezen időben kívánta a császár, hogy én főcancelláriusi
hivatalomat kövessem Bécsben és lakjam ott szüntelen, Erdélyben pedig lakjék
a vicecancellarius etc. Én mondám a tanácsban: ha én csak magamat nézném,
ezt két kézzel venném, mert ez mind hasznos, becsületes és nyugalmas lenne
nékem, de kegyelmeteknek guberniumul és országul nem lészen jó, mert az
egész igazgatásnak és törvénynek ereje oda vonódik és a gubernium apránként
árnyékká, válik…”25

Bécsben felállították az Erdélyi Udvari Alkancellárságot. Az 1692. -ben tartott
marosvásárhelyi országgyűlés a jelenlévő rendek többségével elfogadta az Ud -
var döntését: „úgy a lelki, mint a világi szabadság, a jelen és a jövendő nem -
zedék üdve, valamint a közbéke és a nyugalom egyiránt tanácsolják, miszerint
ő felsége mellé a nemesség kitünőségeiből vagy a bírói karból egy referendárius,
s ehhez a három nemzetből választott tanácsosok és egy titkár adassanak.”26

Az 1692-ben hozott marosvásárhelyi határozatok nem találtak meghallgatás -
ra ezért 1694-ben a kolozsvári országgyűlésen ismét napirendre került az al -
kancellárság ügye. Az országgyűlésen hozott határozatok értelmében a három
nemzet egyezséget kötött abban, hogy csak egy alkancellár legyen. Bécsből
visszatérve csak a jegyzői címet használhatja. A Bécsbe utazó római katolikus
vallású alkancellár esetén a rendek határozatát tiszteletben tartsa. Az alkan -
cellár munkájának megkönnyítése végett három tisztességes személyt válasz -
sza nak. E választott személyek a négy bevett vallást és a három nemzetet
képviseljék. Az alkancellár e három személlyel minden fontosabb hazai, egy -
házi és politikai kérdésben döntsön. A felterjesztésnek ezt a pontját az Udvar
nem fogadta el a katolikusok ellenállása miatt. Végül a felterjesztést kisebb ki
igazításokkal I. Lipót magyar király 1694. december 4-én Bécsben kelt ha -
tározatával tette rá placetját. 
Az 1695-ben és 1697-ben tartott kolozsvári országgyűléseken valamint az 1698.
évi bécsi követjárások alkalmával – a katolikus és protestáns felek között
zajlott vitákban oroszlánrészt vállalt Bethlen Miklós kancellár. Bánffy György
gubernátorral és Apor István kincstartóval együtt az Erdélyi Kancellária mű -
ködésének megvizsgálásában vettek részt. Feladatuk közé tartozott az Alvin -
cziana Resolutio-ban megfogalmazott határozatok szabályszerű alkalmazása
az Erdélyi Kancellária működésével kapcsolatban. A vizsgálat alapján Beth-

25 Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár (1642–1716), Dicsőszentmárton. 1927. 55. o. 
26 Zsilinszky: 1897. IV. 86. o. 
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len Miklós kancellár javasolta, hogy Kinsky birodalmi kancellár támogatásá val
az erdélyi memorialisokat27 közvetlenül az Erdélyi Udvari Kancelláriába küld -
jék le. A nemesi rangok odaítélésénél kötelezővé kell tenni a Gubernium aján -
lását. Az ágens kérdéssel kapcsolatban pedig megállapította, hogy min denki a
lehetőségekhez mérten intézze ügyeit. A Kancellária csak a saját fel adatait
végezze. Az általa frappánsan megfogalmazott gondolatok igen talá lóan szólnak
az országgyűlések állapotáról:” A diploma és approbata szerint törvényes gyű -
léseknek és octavialis terminusoknak esztendőnkint kell vala lenni: mind is két-
három terminus volt…országgyűlések sok és hosszasak –tudok 14 hétig tartót is
egyet, de igen vékonyan volt csak híre pora is a tör vénynek, hanem a gyűlések
substantiája állott ezekben: conjuratio catholici sta tus Apor uramnál, a szász
natióé Szász Jánosnál. …Ezek miatt tették volt a statusok mind a három natio
1698, mikor hárman mi Bécsben voltunk, melynek summája volt: a gubernium
fogyatkozásai és a czélja volt: azoknak megigazítása.”28

Kinsky kancellár kezdeményezésére 1698. április 3-án konferenciát tartottak
Bécsben. Erdély három legfontosabb közjogi méltósága vett részt, köztük
Beth len Miklós kancellár. Az ott elhangzott kérdések kapcsán az Erdélyi Kan -
celláriai Hivatal levéltárának létrehozásáról, a királyi könyvek vezetéséről, az
erdélyi főtisztviselők és a törvényhatósági főtisztek kinevezéséről esett szó. Az
érdemi kérdésekben azonban nem hoztak döntéseket. Az erre vonatkozó kér -
désekben Trózsányi Zsolt frappánsan állapította meg:” lehet, hogy ezek felve -
tésének hiábavalóságáról három erdélyi főtiszt Kinskyvel folytatott félhivatalos
megbeszélésén győződött meg”.29 A bécsi tárgyalásokon az Udvari Kancellária
ügyében folytatott tárgyalásokon csak rész eredmények születtek. A Kins -
kyvel folytatott tárgyalások után alig egy évvel Bethlen Miklós így véleke -
dett:” Most válik el a Felséghes Udvarban, hogy ha ez a mi Cancelláriánk
ugyan Cancellária lészen-é avagy Semi-Cancellaria, id est sub Cautela quasi
et praesidio Conferentiarum, a’mint a’ Szegény idvezült jó Urunk Khinski
Uram idejében volt.”30

Az 1699. évi karlócai béke megkötése után I. Lipót 1699. szeptember egy na -
gyon fontos határozatot adott ki, az ún. „Katolikus pótdiplomát”, amely az
addigi vallásügyi tárgyalások és egyeztetések eredményeit sodorta veszély -
be.31 A Diploma második pontja kihangsúlyozta, hogy a hivatalokra felterjesz -
tendő három jelöltnek egyike mindig katolikusnak kell lennie. Az Erdélyi
Gubernium hevesen tiltakozott a határozat ellen. Küldöttséget menesztett a
bécsi udvarba. A határozat 2. pontjának újraértelmezését kérték az uralkodó -
tól. A Gubernium tagjai számára ugyanis elfogadhatatlan volt, hogy a I. Lipót
király a Resolutio Alvincziana diplomában foglaltak hozott döntéseket. Az
1701. január 21-én és február 2-án kelt királyi leiratban az Udvar sérelmezte,
hogy az 1699-ben fogalmazott rendeleteit nem hajtotta végre a Gubernium. Az
erdélyi rendek nevében a Gubernium 1701. március 12-én küldöttség révén
válaszolt a királyi leiratnak. E küldöttség vezetője és egyben szószólója Beth -

27 Az Udvarnak az Erdélyi Guberniummal kapcsolatos határozatai. 
28 Bethlen Önéletírása, I. k.191. o. 
29 Trócsányi Zsolt: Habsburg –politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690–1740. Budapest,

1980. 238. o. 
30 Magyar Országos Levéltár – Erdélyi Udvari Kancellária Levéltár:Acta Generalia. 1698: 56.
31 Erdélyi Országgyűlési Emlékek (Szerk. Szilágyi Sándor) Budapest, 1875–1888. (1692–1699)

XXI. 419. o. 
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len Miklós kancellár volt. Bécsből való visszatérésük után az Udvar 1701. áp -
rilis 6-án újabb rendeleteket küldött a Guberniumnak végrehajtásra:
„..a vallás ügyében kiadott királyi rendeletek szigorúan és kötelességszerűen
pontosan végrehajtassanak, s erre  az erdélyi kancelláriának kiváló gondja
legyen. 2. …a róm. katholikus püspök a szükséges subsistentiával és lakással
elláttassék. 3. …a róm. kath. Protonotariusnak, Henter Ferencznek is adassék
pecsét, mire nézve éppen úgy, mint a püspök ügyében is külön rendelet ment
az udvari kamarához. 4. …a kanczellária a guberniumban megüresedett két
helyre a kir. diplomával megegyező jelölést tegyen. 5. … az igazság úgy Er -
délyben mint a kanczelláriában mindenkinek gyorsan kiszolgáltassék stb.
szóval a kanczellária ismételten engedelmességre intetik.”32

Az Udvar nem fogadta el a Gubernium rendeletekre írt válaszát. A Bécsbe tör -
ténő küldöttséget nem engedélyezte. A rendek 1702. július 20-án Gyulafehér -
váron tartott országgyűlésén a Diploma Leopoldinum (1691) és az Alvincziana
Resolutio (1693) tükrében megfogalmazták álláspontjukat az egy évvel koráb -
ban küldött rendeletekkel szemben. Ezt nyújtotta át a Bethlen Miklós vezette
küldöttség 1702 nyarán Rabutinnak, Seeaunak, Bécsben pedig a miniszterek -
nek.33 Bécsi tartózkodása idején Bethlen Miklós találkozott William Paget
konstantinápolyi angol követtel és nagy valószínűséggel Vay Ádámmal II.
Rákóczi Ferencz bizalmi emberével, a Rákóczi –féle szervezkedés egyik szer -
vezőjével és komoly tárgyalásokat folytatott az erdélyi politikai helyzetről.34

Az 1703.-ban kirobbant szabadságharc, az erdélyi kilátástalan politikai álla -
potok, William Paget angol követtel való tárgyalások és Rabutin erdélyi főpa -
rancsnok áskálódásai Bethlen Miklós politikai karrierjének végét okozták Az
1704-ben megírt Columba Noe politikai röpirat leleplezésében és Bethlen
Miklós kancellár börtönbe zárásával csúcsosodott ki. Az ő kiegyensúlyozott
politikájával, kiváló diplomáciai adottságával a Resolutio Alvincziana dip -
lo mában megfogalmazottak alapján, minden külső politikai nyomás ellenére,
az Erdélyi Guberniumnak sikerült megtartania Erdély „belső önállóságát”
és alkotmányát s az erdélyi bevett vallások közötti egyensúlyt.

6. Befejezés

Alvinczy Péter és Bethlen Miklós politikusok személyisége és munkássága
elválaszthatatlan az erdélyi államiságtól és annak vallási hagyományaitól.
Politikusi arcélükön egyik legrokonszenvesebb vonás, hogy minden politikai
és jogi akadály ellenére sohasem adták fel céljukat és küldetésüket: Erdély
államiságának átmentését, az Alvincziana Resolutio kieszközlését, valamint
annak érvényesítését az erdélyi közjogban. A 17. századvégi Erdélyben mun -
kál kodó Alvinczy Péter és Bethlen Miklós lelkileg szemben álltak a kormány -

32 Zsilinszky Mihály: IV. 1897. 100. o. 
33 Ad ResponsumDominorum Fratrum Catholicorum sub dato 5-ta Julii in Gyalu scriptum, sed 20-

a Julii Albae per Illustr. Dominum Baronem Steph. Haller praesentatum, Responsio Refor -
matae Religionis Anno 1702. die 22 Julii. Kéler-féle gyűjt. 

34 R. Várkonyi Ágnes: Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferencz angol-holland kapcsolataihoz. In: A
Ráday Gyűjtemény Évkönyve, IX. Budapest, 1999. 14. o. 
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zást átvevő Habsburg uralommal. Politikájukban látszólag kompromisszumot
kötöttek a Habsburg udvar politikájával, amíg a fejedelemség belső önállósága
és alkotmányossága nem volt veszélyben. Készek voltak meghozni minden
áldozatot azok érdekében. Alvinczy Péter és Bethlen Miklós protestáns meg -
győződésű és műveltségű politikusokként megingathatatlan őrei voltak a haj -
dani, önálló protestáns fejedelemség történelmi hagyományainak.
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Szentpéteri Kun Béla élete, oktatási,
tudományos tevékenysége

és a Debreceni Egyetem életében vállalt
kiemelkedő szerepe.

HAJDU JÓZSEF ÁKOS
I. évf. levelező PhD hallgató

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Bevezetés1

Kutatásaim során elvétve találkoztam olyan kiemelkedő tudású és lelkiisme -
retes, valamint a hallgatók irányába tanúsított emberiességből is jeles egye -
temi oktatóval, mint Szentpéteri Kun Béla. A hajdúság határán fekvő, de már
Bihar vármegyéhez tartozó Monostorpályiból származó, református nevelte -
tésű kiváló egyházjogász, nemcsak az oktatásban, de az egyházi közéletben is
kiemelkedő szerepet játszott, valamint e mellett Kenézy Gyulával, a „régi”
Debreceni Egyetem első nyilvános rendes tanárával együtt, kiemelkedő sze -
repet játszott a nagyerdei Universitas 1912. évi megalapításában. 
Jelen tanulmányomban Szentpéteri Kun Béla élete, valamint egyházi és po -
litikai sikerei mellett, oktatási-tudományos tevékenységét, a Debreceni Egye -
te men 1918 és 1949 között íródott szakdolgozatok megvédésében, valamint a
Debreceni Egyetem megalapításában és annak közéletében vállalt szerepét
kívánom bemutatni.

1. Szentpéteri Kun Béla élete és a Debreceni Egyetem jogi karán
vállalt oktatási tevékenysége

1.1. Sz. Kun Béla élete2

1874. november 8-án Szentpéteri Kun László és Szabó Teréz fiaként született
a Bihar Vármegyei Monostorpályiban, ahol édesapja 1865-től, 1913-ban be -
következő haláláig volt református lelkipásztor. Sz. Kun Béla azonban nem
csak apja, de édesanyja révén is szorosan kötődött a valláshoz, hiszen Szabó
Teréz apja szintén lelkipásztor volt. „A szülők kálvini egyszerűségben, tiszta,
mély vallásosságban nevelték gyermekeiket, leányukat, Erzsébetet – aki Sza -
bolcska Mihály költő-pap felesége lett – és fiukat, Bélát”.3 Láthatjuk tehát, hogy

1 „Szentpéteri Kun Béla evangéliumi ember, kinek mindennapi eledele az Isten igéje, s mindennapi
éneke a zsoltár: az Úr énnékem őriző pásztorom!” SZÁSZ Imre: Dr. Szentpéteri Kun Béla. A Deb -
receni képes kalendárium ismeretterjesztő és szépirodalmi része. Debrecen, 1939. 116. o. 
Elérhető a http://dea.lib.unideb.hu/dea/html/2437/78666/index.html#116 címen.

2 Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. RÉVÉSZ Imre, Debrecen,
1946, 628–635. o. (Továbbiakban: Emlékkönyv)

3 SZÁSZ Imre: ih. 117. o. 
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születése már eleve predesztinálta Sz. Kun további életét, tanulmányait, a val-
láshoz és a reformációhoz való szoros kötődését.
A gyermek Sz. Kun Bélát szülei nem engedték iskolába járni, így az elemi
tudás, mint például az írás, olvasás is otthon ragadt rá.4 Tanulmányit hiva -
talosan csak másodikos gimnazista korában kezdte meg a debreceni Refor -
mátus Kollégiumban, amely olyan mértékben a szívéhez nőtt, hogy 1891-ben
tett érettségi vizsgája után joghallgatóként továbbra is a Kollégium diákja
ma radt. 1895-ben diplomát,5 majd 1897-ben a Budapesti Tudományegyete -
men jog- és államtudományi doktori címet szerzett.6
Még ugyanezen év októberében megválasztották a máramarosszigeti reformá -
tus jogakadémia tanárának. Máramarosi évei alatt kapcsolódott be a refor -
mátus egyház igazgatásába,7 mint az egyházközség presbitere, majd 1900
májusától a máramaros-ugocsai egyházmegye jegyzője.8
Szervezőkészsége és gazdasági ügyek iránti kivételes érzéke révén, az egyházi
tisztségek mellé egyhamar világi megbízatások is párosultak, így tagja lett a
város képviselő-testületének, valamint a vármegye törvényhatóságának, majd
1903-ban tiszteletbeli vármegyei főjegyzővé nevezte ki Roszner Ervin főispán.9
Az 1904/05-ös tanévben került át a debreceni Református Kollégium jogaka -
démiájára, ahol annak megszűnéséig, 1914-ig működött, egy évben, mint a kar
dékánja, egy évben pedig, mint jogakadémiai igazgató.10 Ez idő közben, a ko -
lozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magántanári képestést szerzett
egyházjogból.11

Fontos megemlíteni, hogy Sz. Kun Béla a debreceni évei alatt sem maradt ki
az egyházi, valamint a világi igazgatás forgatagából, mivel 1907-ben az egy -
házkerületi közgyűlés tagjává, 1908-ban egyházkerületi jegyzővé, 1917-ben
egyházkerületi világi főjegyzővé, majd 1921-ben tanácsbíróvá választották.
1939-ben érdemei elismeréseként, a debreceni egyházmegye gondnoki címével
tisztelték meg. 1907-ben a református egyház egyetemes tanügyi bizottságá -
nak, 1919-től az egyház egyetemes konventjének a tagja, 1917-től pedig az
egyetemes református zsinat állandó résztvevője.12

Egyházi tisztségei mellett Debrecenben is komoly szerepet játszott a világi
politika alakításában, hiszen 1916-ban szintén megválasztották a város tör-

4 Emlékkönyv: 628. o. – Édesapja feljegyzése szerint 1879. február 24-ém már magyarul írni,
olvasni teljesen tudott.

5 Az 1861. október 23-i helytartótanácsi rendelet a királyi jogakadémiákon a képzési időt három
évre emelte, amelyet az állam 1874 májusában négyévesre szervezett át. 

6 Emlékkönyv: uo.
7 Emellett kiemelkedő szerepe volt a máramarosszigeti Szilági István kör megalapításában és
egyben annak első főtitkára is volt.

8 Erre vonatkozó adatokat találunk HOLLÓSI Gábor: A Debreceni Jog- és Államtudományi kar
története. Debrecen, 2007. című tanulmányának 48-58. oldalán, VARGA Zoltán: A Debreceni
Tudományegyetem története I. 1914–1944. Debrecen, 1967. című munkájának 181. oldalán, va -
lamint részletesebben: CSOHÁNY János tanulmányában: Szentpéteri Kun Béla: A tudós egy-
házjogász és sokoldalú szervező. In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915–1947)
(szerk. P. SZABÓ BÉLA–MADAI Sándor). Debrecen, 2002, 131–150. o.; „Csohány János írásában –
pontosabban a 132. oldalon – aljegyzőt, míg az emlékkönyv jegyzőt említ”.

9 CSOHÁNY János: i. m. 132. o. 
10 Ez idő alatt, az 1907/08-as tanévben a jogi kar dékánja, majd a kollégium akadémiai tansza-

kainak utolsó évében, 1913/14-ben akadémiai igazgató is volt.
11 Emlékkönyv: 629. o.
12 Emlékkönyv: uo.
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vényhatósági bizottságába, majd 1929-től a törvényhatóság örökös tagjává.
Ezen túlmenően, Debrecen az Országgyűlés felsőházában, a várost megillető
egyetlen helyre két alkalommal is Sz. Kun Béla választotta meg, első ízben
1927 januárjában, amely tisztségről azonban 1930-as rektori megbízatása mi -
att, saját kérésére leváltották.13

Egyházi és világi szerepvállalását összekapcsolva fontos említést tenni arról,
hogy hosszabb időn át volt jegyzője a debreceni református kollégium igaz -
gatótanácsának, ahol különösen az anyagi ügyek ellenőrzésében vállalt komo -
lyabb szerepet. Az pénzügyek intézéséhez való szakértelmét bizonyítja az is,
hogy nemcsak a máramarosszigeti líceum anyagi ügyeinek földerítésében és
rendbe hozásában végzett kiemelkedő munkát, de gróf Degenfeld József halála
után nemcsak előadója, de elnöke is volt az egyházkerületi pénzügyi bizottság -
nak.14

Szentpéteri 1944 szeptemberében, hetven éves korára való tekintettel nyugdíja -
zását kérte, amely irat azonban első alkalommal adminisztrációs hiba miatt
saját postája közé keveredett, második alkalommal pedig kérelmét a miniszter
elutasította, majd az egyetemi ügyek általános rendezése után, 1946-ban he -
lyezték nyugállományba az akkor már 72 éves professzort, aki az egyetemen ezt
követően már csak mint szakelőadó folytathatta oktatási  tevékenységét.15

Nyug díjba vonulását követően a református egyházi törvényhozásban vállalt
szerepe miatt általános politikai rágalomhadjáratot indítottak ellene, amellyel
szemben azonban, az 1950. június 13-án bekövetkezett halála miatt már nem
tudott védekezni.16

1.2. Sz. Kun Béla oktatási tevékenysége és a Debreceni Egyetem közéletében
vállalt szerepe

Ahogyan azt már korábban írtam, Sz. Kun nemcsak az egyházi és politikai
életben vállalt kiemelkedő szerepet, de a debreceni felsőoktatásban – a katedra
mellett is – számos területen képviselte a hallgatóság érdekeit, amely tevékeny -
sége révén karizmatikus személye beleivódott a XX. század eleji debreceni
egyetem történetébe.
Szentpéteri visszatérve bihari szülőföldjére, első ízben a jogakadémián, a debre -
ceni Református Kollégium falai között kezdte meg a joghallgatók okítását az
1904/05-ös tanévben.

13 CSOHÁNY János: i. m. 135. o.
14 Dr. TÓTH Lajos: Szentpéteri Kun Béla dr. az egyetem rektora. A Debreceni képes kalendárium is-

meret-terjesztő és szépirodalmi része. Debrecen, 1931. 40. o. 
Elérhető a http://dea.lib.unideb.hu/dea/html/2437/78668/index.html#40 címen.

15 Ugyanakkor egyetemi pályafutását ténylegesen, 1947-es nyugdíjba vonulásával fejezte be az
idős professzor.

16 CSOHÁNY János: im. 144. o.; HOLLÓSI Gábor: im. 48. o.; HAJDU József Ákos: Organikus állam -
történet – Jogtörténet oktatás és tudomány a régi jogi kar utolsó éveiben. Szakdolgozat. Debrecen,
2010. 55. o. 
Elérhető a http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/98581 címen, az Debreceni
Egyetem könyvárából.
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1.2.1. Az egyházjog oktatása a debreceni Jogakadémián, Sz. Kun Béla szerepe
az jogakadémia életében

A Református Kollégiumban az egyházjog oktatását az 1804. évi, I. álmosdi
tanterv, a Ratio Institutionis rendelte el, amelyet 1816-ban a II. álmosdi érte -
kezlet a „Magyarország története” tárgy oktatásával egészített ki. Ekkor még a
joghallgatók a teológusokkal együtt ismerkedtek e tárgyakkal, amelyeket az
egyháztörténet nevű előadás egészített ki.17

1856-ban az egyházkerület kimondta a Kollégium jogakadémiájának megszün -
te tését, így Debrecenben ekkortól kezdve 1860-ig szünetelt a jogászképzés.18 A
város által 1892-ben megszavazott további két tanszék felállítására 1895-ben
került sor, így a jogakadémián a hetedik tanszékkel önállóságot nyert az egy -
házjog oktatása, amelynek élére 1895-től Somogy megye főispáni titkárát, Ké -
részy Zoltánt nevezték ki.19

1893-ban a debreceni kollégiumi képzés karrá szerveződött át, amely folytán
szeptember 12-én megválasztották a jogakadémia első dékánját, így egy aka -
démiai igazgató egységes vezetése alatt, külön-külön dékáni hivatalt kapott a
teológiai és jogi kar.20

Ilyen előzmények után 1905 januárjában Szentpéteri Kun Béla foglalta el a
jogtörténet és egyházjog tanszékét és ezen munkálkodott 1914-ig, amikor is az
egyetem egyházjogi tanszékének élére nevezték ki ny. r. tanárrá.21

1.2.2. Szentpéteri Kun Béla jogi karon vállalt oktatói tevékenysége

A Debreceni Tudományegyetem megalakulását követően, a jogi kar 1914/15-ös
első tanévében Sz. Kun Bélát bízták meg fő tárgya, az egyházjog oktatásával,
amely mellett 1916 márciusáig, Iványi Béla frontszolgálatai miatt, helyettes -
ként a jogtörténetet is oktatta.22

Az egyházjognak Debrecenben, a jogi kar fennállása alatt végig23 Szentpéteri
professzor volt az oktatója, amely feladatáról akkor sem feledkezett meg, ami -
kor rektori megbízatása miatt nem csupán saját tantárgyára, illetve a jogi karra
kellett koncentrálnia, hanem összegyetemi érdekeket figyelembe véve, nagyobb
távlatokban kellett gondolkodnia.
A jogtörténet mellett egyebekben helyettesített közjogot 1944-ben, a bevezetés a
jog- és államtudományokba nevű tárgyat 1944-től 1947-ig, magyar közigazga-

17 HOLLÓSI Gábor: i. m. 13–14. o.; A jogász- és teológushallgatók később eltérő keretek között ta n-
ulták e két tantárgyat, amelynek jelenősége az, hogy Sz. Kun Béla „Míg a joghallgatókat szak -
mabelieknek, kollégáknak tartotta, addig a teológusokat úgy nézte, mint akik szentségtörőként
téblábolnak a jog szentséges templomában.” CSOHÁNY János: i. m. 135. o. 

18 HOLLÓSI Gábor: i. m. 15. o.
19 HOLLÓSI Gábor: i. m. 17. o.
20 HOLLÓSI Gábor: uo.
21 DR. TÓTH Lajos: uo.
22 A jogtörténet helyettesítésére még két alkalommal, első esetben Iványi Béla távozását követően

1927-ben, majd Baranyai Béla halála után 1944-ben hívta fel a sors Szentpéterit. HOLLÓSI Gá -
bor: i. m. 39. o.

23 Egy tanév – 1936 – kivételével, amikor is Tóth Lajosnak, a magánjog tanárának súlyos betegsé -
ge miatt tárgyát helyettesként Sz. Kun Béla oktatta, akit pedig Marton Géza, a római jog tanára
helyettesített. HOLLÓSI Gábor: i. m. 89. o.
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 tási és pénzügyi jogot 1938-ban és magyar magánjogot 1919-ben és 1936-ban.24

Szentpéteri a kar életében nem csupán mint oktató vett részt, hanem az első
1914/15-ös egyetemi tanéven túl, még három évben is – 1919/20, 1932/33,
1942/4325 – ő viselhette a kar dékáni tisztségét.26

Tisztségei, fő tárgya és helyettesítő tevékenységei mellett kiemelkedő szerepet
játszott a jogi karon folyó speciálkollégiumok megszervezésében és azok előadá -
sában,27 így jogtörténeti kollégiumok közül az ősiség és a magyar jogtörténet
forrásai című tárgyakban. Ezen felül pedig szakköröket is szervezett a házas -
sági jog körében, valamint a világi alkotmányfejlődés tárgykörében felmerült
kérdések megvitatására is, amelyeken szívesen látta a jog iránt érdeklődő
teológus hallgatókat is.28 A diákjai által rendkívüli szigort és felkészültséget
megkövetelő Szentpéteri tanítványai, kilépve az egyetem kapuján, szembeke -
rülve a mindennapok viharaival, nehézségeivel, meglátták Kun Béla professzor
felbecsülhetetlen értékeit.29

A református egyházjog művelése és oktatása mellett előadásainak túlnyomó
részét a katolikus egyházjog tette ki. „…a vizsgákon is nagyobb részben a
katolikus egyházjogot kérdezte… azért is, mert tudta, hogy a debreceni vizsgázók
többsége református volt.”30

1.2.3. A Debreceni Egyetem és a jogi kar közösségi életében vállalt szerepe

Szentpéteri nem csupán az egyházi és világi törvényhozásban, de az egyetem
társadalmi és tudományos életének szervezésében is hathatósan közreműkö -
dött.
Korábban már említettem, hogy Szentpéterinek az irodalmi közéletben való
részvétele is Máramarosszigeten kezdődött, amikor részesévé vált a Szilágyi
István Kör megalapításának. A honi irodalom ápolásáról Debrecenbe való
érkezésekor sem feledkezett meg, hiszen a Csokonai Kör mellett tagja volt a
Debreceni Tudományegyetem tanárai által alapított Tudományos Társaságnak,
valamint választmányi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak
is.31

A korábbi gimnáziumára mindig örömteli szívvel visszaemlékező Szentpéteri,
ugyancsak részt vett a Református Kollégium egyik patinás és széles körben
ismert diáktársaságában, a Kántusban is, amelynek 1913 és 1932 között fel -
ügyelő tanára volt.32

24 HOLLÓSI Gábor: i. m. 62., 73., 82., 93. o.
25 Az évszámokat és a mögöttük rejlő történelmi eseményeket megvizsgálva érthető, hogy miért

nevezi Csohány Szentpéterit a jogi kar „krízis dékánjának”. CSOHÁNY János: i. m. 134. o. 
26 Emlékkönyv: 629. o. (A felsorolt tisztségei mellett, Szentpéteri hét alkalommal – 1915/16;

1920/21; 1926/27; 1933/34; 1937/38; 1943/44 és az 1945/46-os tanévekben – volt a jogi kar pro dé -
kánja,valamint az 1930/31-es tanévben az egyetem prorektora).

27 Természetesen az egyházjogi speciálkollégiumokon túlmenően. 
28 HOLLÓSI Gábor: i. m. 42, 55–56, 250. o.; CSOHÁNY János: i. m. 136. o.
29 SZÁSZ Imre: i. m. 116–117. o.; CSOHÁNY János: i. m. 136. o.
30 CSÉKA Ervin: Emlékezés régi debreceni jogászprofesszorokra. In: Jogtudományi közlöny, 2002/2.

sz. (57. évf.) 107–113. o.
31 Emlékkönyv: 629. o.
32 CSOHÁNY János: i. m. 135. o.
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Az ifjúság érdekeit és fejlődését mindenkor szem előtt tartva, Szentpéteri több
évig volt tagja az egyetemi gazdasági bizottságnak (1930-tól, 1946-ig), a diák -
jóléti bizottságnak (1920-tól, 1943-ig), az Egyetemi Diákasztal és a Tisza-In -
ternátus felügyelő bizottságának (1916-tól, 1933-ig), továbbá a kari tandíjked -
vez ményi (tandíjmentességi) bizottságnak (1921-től, 1929-ig) és végül, de nem
utolsó sorban a tanulmányi kedvezményi bizottságnak (1924-től, 1928-ig).33

A diákjóléti bizottság tagjaként Szentpéteri „hirdeti és munkálja azt a gondo -
latot, hogy ifjúságunknak minden más ifjúságnál komolyabbnak, felkészültebb -
nek, erősebbnek és bátrabbnak kell lennie… nagyon szereti az ifjúságot, féltően
szereti, ezért súlyosak vele szemben követelményei… igazi barátja és atyja az if -
júságnak, amikor alázatos szeretettel siet a segítségére a szűkölködő, szegény diák-
nak.” méltatja egykori tanítványa 40 éves jubileumán a volt professzorát.34

Hasonló szívhez szóló szavakkal dicséri Csohány János is Szentpéteri áldozatos
diáksegélyező munkáját, amikor azt mondja, hogy „Magyar hazafiként, kálvini
elkötelezettségű református emberként, humánus gondolkodású konzervatív érté -
keket őrző liberálisként, tudást terjesztő, általános haladást valló szabadkőmű -
vesként, mindenek felett azonban tanárként… a jövő nemzedék boldogulásának
legmesszebbmenő gyámolításáért fáradozott”.35

Sz. Kun Béla ismerve a hallgatók anyagi helyzetét, gyakorta helyezkedett a
szabályok fölé és abban az esetben is segélyben részesítette a hányattatott sorsú
diákokat, amikor annak szigorú feltételei maradéktalanul nem is teljesültek.36

2. Szentpéteri Kun Béla közreműködésével a Debreceni Egyetemen
1916 és 1949 között megvédett doktori dolgozatok37

Sz. Kun Béla személyének elemzésén túllépve, jelen fejezet célja, hogy egy még
fel nem térképezett területét vizsgálja meg a Debreceni Egyetem jogi karának,
amely nem kizárólag az oktatók, de a hallgatók oldaláról közelíti meg az egye -
temet és az egyetemi oktatást.
Mielőtt kimondottan e fejezet témájával, vagyis Szentpéteri Kun Bélának a
„régi” debreceni jogi karon született szakdolgozatok megvédésében vállat sze -
repével foglalkoznék, a teljesség kedvéért szükségesnek érzem általánosságban
is feltárni a kutatott területet.
A Debreceni Egyetem jogi karán 1914 és 1949 között 2276 doktori disszertáció
született a 14 oktatott tárgy keretében. Ezek legnagyobb része – 502 – bün -
tetőjog tárgyból íródott. 323 dolgozat a közigazgatás-jogi tanszék nevéhez köt -
hető, a képzeletbeli dobogó harmadik fokát pedig a magánjogi tanszék foglalja el
299 dolgozattal. Egyebekben:
Gazdaságtanból 280, Kereskedelmi- és váltójogból 196, Perjogból 119, Közjogból
100, Nemzetközi jogból 91, Politikából 86, Jogtörténetből 85, Pénzügyi jogból 80,

33 HOLLÓSI Gábor: i. m. 294–296. o.
34 SZÁSZ Imre: i. m. 117. o.
35 CSOHÁNY János: i. m. 136. o. 
36 CSÉKA Ervin: i. m. 112. o.
37 A fejezet a Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Könyvtárában működő Kézirattár „60”-as

számú címkekatalógusának feljegyzésein alapul. Elérhető a 4028 Debrecen, Kassai út 26. szám
alatti címen, keddenként és csütörtökönként, DR. JUHA Enikővel való előzetes egyeztetést kö -
vetően.
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Egyházjogból 73, Római jogból 31 és végül, Statisztikából 11 doktori dolgozat
született.
Fontos azonban kiemelni az előbbi statisztikával kapcsolatban, hogy az abban
feltüntetett adatok tartalmazzák azon dolgozatokat is, amelyek pályamunka -
ként kerültek megvédésre. Ez szám szerint összesítve 88 pályamunkát jelent.
Ezen felül fontos kiemelni, hogy nyolc dolgozatnál nem találtam adatot arra
vonatkozóan, hogy azok mikor készültek, továbbá közigazgatási jogból egy
dolgozat 1951-ben, kereskedelmi és váltójogból egy dolgozat 1958-ban (amely
dátum véleményem szerint csak félreírás lehet) és politikából szintén egy ér -
tekezés 1954-ben került megvédésre.
Jelen dolgozatom témájával kapcsolatban érdekes megfigyelés, hogy a ma -
gánjog,- egyházjog- és jogtörténet tárgykörében született munkák leggyakoribb
témája a házasság, a házassági elválás intézménye. Ezekben az esetekben,
legyen szó akár magánjogi dolgozatról is, a bíráló bizottság egyik tagja szinte
minden esetben Sz. Kun Béla professzor volt, mint a téma nagy szakértője, így a
következőkben az egyházjogi disszertációk megvédésében vállalt szerepére
térek ki részletesebben.

2.1. Szentpéteri témavezetésével íródott egyházjogi dolgozatok

A debreceni jogi karon 1918 és 1949 között, mint ahogyan azt már korábban
említettem 73 egyházjogi témájú dolgozat született, amelyek közül hat esetben
nem ismert a dolgozatnak sem a témavezetője, sem pedig a bíráló bizottság
tagjai. A hat dolgozat közül kettőnek, és ezeken felül még egynek a szerzője
személyét fedi homály, míg két esetben pályamunka elbírálására került sor.
Ezen dolgozatok közül Szentpéteri 58 munkának volt a témavezetője és egyben
bíráló bizottsági tagja is. A leggyakoribb téma, az általános elemzésnél már
említett házassági jog. A 13 házassági jogi tárgyú dolgozat között, a juszti -
niánuszi jogrendszert elemző munkától kezdve, a középkori egyházak házassági
jogra gyakorolt hatásait bemutató disszertációkon keresztül, a XX. század eleji
vegyes házasságkötést bemutató dolgozatig, szinte valamennyi jogtörténeti kor
és bevett vallás matrimoniális szokásainak jogi elemzése górcső alá kerül.38

19 megírt disszertációval a második leggyakoribb téma az egyházjog keretein
belül a közjog tárgyköre. A feltüntetett szám ellenére azért írtam, hogy a má -
sodik leggyakoribb téma, mivel e dolgozatok körét egy éles vonal mentén ketté
lehet osztani. Ugyanis hét esetben a hallgatói munkák a magyar államfő
egyházi törvényhozás körüli jogát és a főkegyúri jog gyakorlását taglalják, míg
nyolc esetben a fő irányvonal az állam és a bevett vallásfelekezetek viszonya
köré épül fel.39 A fennmaradó négy esetben is ez a két markáns témakör jelenik
meg, csupán annyi többlettel, hogy azokat szerzőjük történeti köntösbe öltözteti.
Tekintettel arra, hogy Szentpéteri 1948-ban szinte teljesen elvonult az egye -
temi, egyházi és politikai közélettől, ezért az 1949-ben, Stefáy Elvira miskolci

38 Figyelembe véve, hogy 1934-től 1936-ig, Baranyai három esetben volt jelen a bíráló bizottságban
Szentpéteri mellett házassági jogi tárgyú dolgozat megvédésénél, egyebekben pedig 1929 és
1944 között – leszámítva az említett három házassági jogi munkát – 15 esetben alkotott Ba -
ranyai és Szentpéteri egy bírálóbizottságot. 

39 Később látni fogjuk, hogy ez utóbbi téma Szentpéteri tanulmányaiban is markánsan megje-
lenik. 
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joghallgató által megírt, „A legfőbb felügyeleti jog és az evangelikus egyház” című
dolgozat témavezetője az egyházjog helyettesítő tanára Sztehlo Zoltán, akinek
társa a bíráló bizottságban Szádeczky Kardos Tibor volt.40

Kifejezetten történelmi témájú dolgozat – az előző fejezetben említett négyen
felül – négy született. Ezek közül három a reformáció keletkezésével, annak
okaival, a református iskolai autonómia fejlődésével és Szentpéteri legkedvel -
tebb témájával, az állam kálvini megközelítésével foglalatoskodik. A fennma -
radó egy munka, a felszentelt püspökök jogállását taglalva fejti annak jogköreit
a történelmi folytonosság elvét figyelembe véve. Jelen esetben is fontos meg -
jegyezni, hogy mind a négy dolgozat témavezetője Szentpéteri professzor volt.
1918 és 1947 között kifejezetten egyházjogi tárgykörben 38 dolgozat született.
Ezek a legváltozatosabb témákat taglalva, az egyházi bíráskodás, a párbér jogi
természetén túl, az egyházi szokásjoggal, a református és katolikus egyházi
tisztségekkel, szervezetrendszerrel és végső soron három munka, az egyházi
bíráskodást bemutatva kifejezetten a tételes és hatályos egyházjoggal foglalkoz -
nak.
Ezen dolgozatok közül 28-nak volt a témavezetője Szentpéteri Kun Béla, ket -
tőnek Sztehlo Zoltán, egynek-egynek pedig Thegze Gyula, Barabási Kun Jó -
zsef41, Juhász Nagy Sándor és Kováts Andor, míg két esetben ismeretlen a
konzulens személye.
Mindezeken túlmenően azonban Sz. Kun Béla nem csupán saját tárgya keretei
között vállalt témavezetői, illetve bíráló bizottsági tagi szerepet, hanem elősze -
retettel vett részt a jogtörténeti, jogbölcseleti tárgyú dolgozatok megvédése so -
rán is, amelyre főként azon időszakokban került sor, amikor a háborúk ideje
alatt egyes tanszékek professzorai, frontszolgálatukat teljesítvén, oktatási
tevékenységüket folytatni nem tudták.

2.2. Sz. Kun Bélának a doktori dolgozatok megvédésében vállalt közreműködő
szerepe

Szentpéteri nem kizárólag az egyházjogi disszertációk megvédésében vállalt hat-
hatós szerepet, de a kar egyik legkiválóbb és legsokrétűbb oktatójaként, kivette
a részét a más tantárgyak keretében íródott munkák bírálásából is.
Az 502 darab büntetőjogi tárgyból íródott dolgozat közül Szentpéteri 16 munka
megvédésében vállalt szerepet, hat esetben42 mint témavezető, leggyakrabban –
tíz esetben – a büntetőjogot 1923-tól 1942-ig oktató Kováts Andor bíráló bi -
zottsági párjaként.43

A közigazgatás jogi tanszék nevéhez köthető 323 doktori munka közül 22 eset -
ben44 témavezető, 16 esetben pedig bíráló bizottsági tag volt Sz. Kun Béla. Te -
kintettel arra, hogy 1938 és 1940 között Bozóky Ferenccel együtt ő helyettesített
a tanszéken, ezért az ekkor íródott 32 dolgozat több mint fele – 17 – Szentpéteri

40 Okait lásd korábban: Szentpéteri életének elemzésénél, 3. oldal lapteteje.
41 A címkekatalógusban tévesen Barabási Kun Bélának van feltüntetve. 
42 Ebből négy alkalommal volt bizottság másik tagja Kováts Andor.
43 A 16 védésből 11 esett 1932 és 1938 közé, őt pedig kifejezetten 1938-ra, amikor is Kováts Andor

volt a kar dékánja.
44 Ebből 16, helyettesítése időszakára esett.
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témavezetésével és legnagyobb részt Bozóky Ferenc bírálatával lett megvédve
és elfogadva.45

Magánjogból az általunk vizsgált időszakban 299 doktori disszertáció született.
Ezeknek több mint 27 százaléka – 81 dolgozat – köthető Szentpéteri professzor
nevéhez, közel 14 százalékuk – 40 munka – pedig témavezetéséhez. Ezen dol -
gozatok közül a bíráló bizottság másik tagja 23 esetben Zachár Gyula, 19 eset -
ben Sztehlo Zoltán, 16 alkalommal Tóth Lajos, szintén 16 dolgozat esetében
pedig Bacsó Jenő volt.
Az egyházjog kivételével fennmaradó tíz tantárgy esetében Szentpéteri Kun
Béla összesen 16 esetben volt témavezetője dolgozatnak és 36 alkalommal volt
tagja a bíráló bizottságnak.46 Statisztika tárgykörében egyetlen alkalommal sem
volt Szentpéteri sem konzulens, sem bizottsági tag.

3. Szentpéteri Kun Béla tudományos és kutatási tevékenysége

Egy korábbi tanulmányomban Varga Zoltánra hivatkozva,47 ekképpen írtam
Sz. Kun Béla tudományos tevékenységéről: „Liberális politikai nézeteit egy ha -
mar felváltotta konzervatív érzülete, amely révén a magyar feudális jogrendet
tekintette „ősi nemzeti magánjognak”, amelyre tekintettel nagy jelentőségűnek
véli a korabeli jogintézmények múltjának a feltárását.”48

E hivatkozást alátámasztja Szentpéteri nekrológjának szerzője és maga Varga
Zoltán is, amikor politikai nézeteit konzervatív liberálisnak, illetve liberális
elemeket őrző konzervatív színezetűnek aposztrofálja.49

Ugyanakkor konzervatív nézetével és a feudális jogrendhez való ragaszkodá -
sával jó magam ellentétesnek érzem Szentpéteri mindenkoron újító szellemét, a
politikai, vallási és nem mellesleg oktatási,- tudományos fejlődésbe vetett hitét,
előrelátó és előregondoló jellemét, valamint a szabadkőműves mozgalomhoz
való viszonyulását.
Csohány János a következő módon jellemezte Szentpéteri világnézetét: „Nem
volt tehát egyházellenes, sem radikális. A progresszió, az egyház és állam szét -
választása, az egyházak önfenntartóvá tétele, a »szabad egyház, szabad állam -
ban« elvének megvalósítása, az egyház alkotmányának demokratizálása, decent -
ralizálása tartoztak nézetei közé.”50

Szentpéterinek nemcsak az életében, de tudományos tevékenységében is ki -
emel kedő szerepet játszott a vallás. „Szó sem volt nála református elfo gultságról,
noha öntudatos, elkötelezett református volt belső meggyőződése sze rint. Kultúr -

45 Egy dolgozat kivételével, amelyet a bizottság nem javasolt elfogadni, illetve egy esetben pálya-
munka megvédésére került sor.

46 Szentpéteri professzor gazdaságtanból kétszer, kereskedelmi- és váltójogból kilencszer, perjog-
ból kétszer, közjogból 15-ször (tekintettel arra, hogy helyettese is volt e tárgynak), nemzetközi
jogból kétszer, politikából nyolcszor, Jogtörténetből és jogbölcseletből tízszer, pénzügyi jogból
egyszer és végül római jogból hétszer vállalt szerepet a doktori disszertációk megvédésében. 

47 VARGA Zoltán: A Debreceni Tudományegyetem… i. m. 181. o. 
48 HAJDU József Ákos: A jogtörténeti kutatása, oktatása és módszertani kérdései a régi debreceni jo-

gi egyetemen. In: Az állam és jog alapvető értékei II. (szerk. Smuk Péter) 2010, Győr.
http://doktiskjog.sze.hu/hu_HU/downloadmanager/index/id/953/m/3620 (letöltés ideje: 2012.
április 21.)

49 CSOHÁNY János: i. m. 142. o.
50 CSOHÁNY János: uo.
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protestáns jellegű volt, aki az egyházat elsősorban politikai és műve lődési köz -
pontnak értékelte”.51

Ezen elvek alapján építkezett tudományos tevékenysége is, amelynek ered -
ményeként a Debrecenbe magával hozott „kicsi pakktáskáját” egyhamar meg -
töltötte nemcsak a város, de az egész magyar református egyház és a jogászság
számára értékes tudással és tartalommal.

3.1. Az Sz. Kun Béla által írt tudományos művek

A teljesség igénye nélkül és figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szentpéteri
professzor által írt munkák már több helyen is felsorolásra kerültek52 ezért itt,
csak általánosságban szólok néhány szót ezekről.
Legkedveltebb kutatási témái közé a református egyházalkotmánynak,53 az
állam és egyház kapcsolatának,54 a református lelkészségnek,55 Kálvin János
személyének és egyházi gondolatainak,56 gróf Tisza István vallási törekvései -
nek,57 valamint a Debreceni Egyetem58 és annak oktatási tevékenységének
elemzése tartozott.
A református egyházalkotmánnyal kapcsolatban 17 önálló munkája jelent meg,
amelyek jelentős része a szabadkőművesség elvein59 felépülve, az állam és
egyház viszonyait taglalva, azok békés egymás mellett élésének lehetőségét hi -
vatott bemutatni. Ezekhez társul az előző fejezetben említett három Kálvin
János személye és munkássága köré épülő tanulmánya is, amelyek elmélyülten
foglalkoznak az „ősreformátus” egyház szervezetével, hagyományaival és szor -
gal mazzák az azokhoz való közeledést.
16 elbeszélése és emlékbeszéde jelent meg nyomtatott formában is, amelyek
közül némelyek egyházi személyek ravatala fölött, mások pedig egyetemi ünne -
pe ken mondattak el.
Cséka Ervin állításával ellentétben közel hét munkája jelent meg Szentpéteri -
nek a Debreceni Egyetemmel és annak megalapításával kapcsolatban.60 Ehhez

51 Uo.
52 Emlékkönyv: 630–635. o.; CSOHÁNY János: i. m. 147–150. o. 
53 SZENTPÉTERI Kun Béla: A magyar református egyházalkotmány. Debrecen, 1908. Ugyanezen a

címen, Debrecen, 1932.
54 SZENTPÉTERI Kun Béla: Az államhoz való viszonyunk fő kérdése, Debrecen, 1928. A protestáns

egyház kapcsolatai a közigazgatással, Budapest, 1936. Az egyház szabadsága az államban,
1935. Az állam a magyar református egyház szerint, Debrecen, 1940.

55 SZENTPÉTERI Kun Béla: Egyházi törvényeinek és a tanárok, Debrecen, 1913. Világi papok, Deb -
recen, 1916. A magyar református presbiter, Debrecen, 1924. A református presbiter, Bu dapest,
1941. A lelkész, mint egyházjogász, Debrecen, 1938. 

56 SZENTPÉTERI Kun Béla: Kálvin egyházalkotmánya, Debrecen, 1906. (Debreceni jogakadé mián
1905. november 16-án tartott székfoglaló beszéde). Kálvin, mint egyházszervező, Buda pest 1909.
A kálvinizmus társadalma, Debrecen, 1923. 

57 SZENTPÉTERI Kun Béla: Tisza István emléke, Debrecen, 1922. Tisza István ifjúkori levelei, Deb -
recen 1928. Tisza István és a református egyház, Debrecen, 1928. Tisza István iskolája, Deb -
recen, 1932. Tisza István és a vallásfelekezeti béke, Debrecen, 1938. Tisza István a kollégiumban,
In: a Debreceni Egyetem 1929/30. évi évkönyvében. 

58 L. a következő fejezetben.
59 L. a 3. fejezet bevezetésében. 
60 L. a következő fejezetben. 
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kapcsolódóan fontos szót ejteni a hallgatóknak készült két jogi bevezető „tan -
könyvéről”, valamint jogtörténettel foglalkozó további két írásáról.61

Fenntartom tehát korábbi állításomat azzal kapcsolatban, hogy a jogtörténettel
kapcsolatos írásai legnagyobb számban a házasság intézményével foglalkoznak,
hiszen Szentpéteri a törvényes öröklés rendjén kívül csak a házassági jog tárgy -
körével foglalkozott behatóbban kutatásai során.62

3.2. Szentpéteri jogtörténeti tárgyú jegyzetei, a jog és a történelem kapcsolatához
való viszonyulása

Vass Károly jegyzetében, a jogtörténetre vonatkozóan Szentpéteri a következő
fogalom meghatározást adja: „Alkotmánytörténet alatt értjük a jogtörténet azon
részét, amely az állam szervezetét megállapító jogszabályokra vonatkozik” va -
lamint ezt folytatva: „Jogtörténet alatt értjük a jog történetének azon részét,
amely tárgyalja az alkotmányon kívüli más jogszabályok történetét.” Kibontva
ezeket a fogalmakat leszögezi, hogy Magyarországnak van alkotmánya, amely
egyidős az állam keletkezésével. Ez az alkotmány jogszabályokba van foglalva,
amelyek jogszabályok folyamatosan változnak, tehát Magyarországon ezek
alapján beszélhetünk alkotmánytörténetről és jogtörténetről is.
Mindezek mellett kiemeli, hogy a „környezet” is nagy hatással van a jogtör -
ténetre, ezért fontos különválasztani a jogtörténet fogalmától a magyar alkot -
mány és jogtörténet fogalmát, amely véleménye szerint: „A magyar alkotmány-
és jogtörténet alatt nem pusztán a magyar nyelvű lakosságnak a jogtörténetét kell
értenünk, hanem ilyen módon az egész magyar nemzeti társadalom – amely
magában foglal különböző nyelvű és eredetű lakosságot… –, ennek a joga lesz a
magyar alkotmány- és jogtörténet.” Láthatjuk, hogy Sz. Kun Béla, a nemzet
fogalmának közbeiktatásával, egyfajta közjogias jelleggel, az alkotmány felől,
történeti, filozófiai magyarázó módszerrel közelít és határozza meg a jogtörténet
fogalmát.63

Szentpéteri ezen felfogását támasztják alá az 1902-ben, Pozsonyban megjelent
jegyzetében írottak is, amikor szintén az egyetemes jogtörténetből kiindulva,
nem az egyén, hanem a köz, a társadalom oldaláról közelíti meg a jogtörténetet.
„…a jogtörténet nem elégszik meg az egymás után következő intézmények
felsorolásával, hanem az azok közötti összefüggést is kutatja… A jogtörténetnek,
mint már említettük, feladata a jog fejlődését tüntetni elő…A szó valódi értel -
mében vett egyetemes jogtörténetnek nemigen lehet helye, tekintettel azokra a
rendkívül nagy különbségekre, melyek az emberiség különböző társadalmai közt
mutatkoznak. Az európai államok jogrendszereiben azonban, mint az előb -
biekből is kitűnik, sok a közös vonás. Ezért egy, az európai államokra kiterjedő s
így az egyes államokéval szemben egyetemes jogtörténet lehetséges és ilyen
tudomány épen nálunk keletkezett is.”64

61 L. a 3.2. Szentpéteri jogtörténeti tárgyú jegyzetei, a jog és a történelem kapcsolatához való viszo-
nyulása cím alatt.

62 SZENTPÉTERI Kun Béla: A házasságról, Máramarossziget, 1902. Állam, egyház, házasság, Bu -
dapest, 1936. A tervezet törvényes öröklési rendje, Budapest, 1904. 

63 HAJDU József Ákos: A jogtörténet-kutatás története és módszertana a régi debreceni jogi kar
tanárainak elméleteivel és kutatásaival (a jogtörténet fogalma és feladata). In: Glossa Iuridica –
Civilisztika (szerk. FÓNAI Mihály). Debercen, 2011. 91. o.

64 DR. KUN Béla: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Pozsony, 1902. 51, 57–58. o. 
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4. A Debreceni Egyetem megalapításában vállalt szerepe,
ehhez kapcsolódó írásai

4.1. Az egyetem alapításában való részvétele

A XX. század elején elsődleges célkitűzéssé vált a debreceni jogakadémia egye -
temi szintre emelése és egy nagyobb szintű egyetemi reform eredményeképpen
a többi fakultással való térbeli és tudományos közeledés elősegítése.
Az évek során folytak a munkálatok mind elvi szinten, mind a gyakorlatban,
mígnem 1907-ben éppen Sz. Kun Béla által született meg egy olyan tervezet,
amely végül a Debreceni Egyetem felállításáról rendelkező 1912. évi XXXVI.
törvénycikkhez vezetett.65

Az egyetemmé alakulás történetének utolsó fontos momentumait az akadémiai
oktatás megszüntetése jelentette, amikor is 1914. június 3–5. napjain összeült
az egyházkerületi közgyűlés, ahol Szentpéteri Kun Béla jogakadémiai pro -
fesszor, akadémiai igazgató búcsúzott tanártársai nevében a közgyűléstől, az
egyház és a Kollégium vezetőitől. Ezt követően pedig 1914. június 9-én megtar -
tották az utolsó évzáró ünnepélyt a főiskola teológiai, jogi és bölcsészeti aka -
démiáján.66

4.2.  Szentpéterinek a Debreceni Egyetem történetével kapcsolatos írásai

Szentpéteri Kun Bélának az egyetemi és egyetemtörténeti témájú tanulmá -
nyainak száma, a korábban írtaknak megfelelően legszűkebben véve is ötre te -
hető.
Ezek munkák a következők:

• „A debreceni egyetem tervezete: a debreceni református főiskola akadémiai
tanácsa által elfogadott munkálat”.

• „A debreczeni egyetemért: a Tiszántúli Református Egyházkerület emlékköny -
ve a debreczeni magy. kir. tudományegyetem létesítésének történetéről”.

• „Egyház és egyetem” ezt kiegészíti az 1941-ben született.
• „Az egyetemmé alakulás története: a kollégiummal való kapcsolatok tovább -

élése az egyetemnek, mint egységnek életében”67 című tanulmánya, amely írá -
sait tovább pontosítja a Debreceni Egyetem 1914/15. évi évkönyvében meg -
jelent.

• „A debreceni egyetem létesítésének története” című visszaemlékezése.

Ezen tanulmányaihoz kapcsolódva fontos továbbá megemlékezni a
• „Tervezet a Kollégium igazgatótanácsának átszervezésére” és
• „A debreceni Tudományegyetem Debrecen város szociográfiájában” című mun -

káiról is.

65 http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7161 (Letöltés ideje: 2012. április 22.).
66 http://digit.drk.hu/?m=lib&book=2&p=6 (II. rész [A kollégium története 1861–1914 között] – 7.

alfejezet [Az egyetemmé alakulástörténete]). (letöltés ideje: 2012. április 22.).
67 Városi Könyvnyomda, Debrecen, 1942. A Debreceni Kollégium Története c. sorozat I. kötetének

2. része.

343



Ezek a munkák a legnagyobb részletességgel közreadják a debreceni egyetem
történetét, annak alakuló munkálataitól kezdve, az építéssel járó kálvárián és a
pénzügyi fedezetek összegyűjtésnek a nehézségein, valamint az egyházi közgyű -
lés és a kormány levélváltásainak az eredményein keresztül, egészen az egye -
tem alapítását követő évekig.

Befejezés

Láthatjuk tehát, hogy Szentpéteri Kun Béla nem csupán egyházjogász, politi -
kus, törvényhatósági képviselő és tanár volt, hanem a jogtudományok legszéle -
sebb körének ismeretében, annak bármely szegletén megállta a helyét, vala -
mint kiváló gazdasági és szervezőképessége birtokában nem volt olyan feladat,
amely sziklát gördíthetett volna elé.
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A pénzelértéktelenedés
és a valorizáció viszonya,

különös tekintettel a külföldi valuták
átértékelésére1

LUKÁCS NIKOLETT
III. évfolyam, levelező tagozat, PHD hallgató, DE-ÁJK Jogtörténeti Tanszék, ügyvédjelölt

„A jog nem öncél, hanem voltaképpen 
az állampolgárok érdekeinek védelme és biztosítéka,

és pedig egyfelől a személyes jellegűeknek,
másfelől és főképp azonban a gazdasági érdekeknek”

(A NÉMET REICHSGERICHT 1922.V. 26-I DÖNTÉSÉBŐL)

Bevezetés

A gazdasági válság napjainkban is számos gazdasági nehézséget és problémát
vet fel. Az 1920–30-as években szintén egy gazdasági válsággal kellett meg -
birkóznunk, mely felvetette új megoldási lehetőségek igénybevételét és megal -
kotását. Tanulmányom a gazdasági lehetetlenüléssel kezdődik, mely a clau -
sula rebus sic stantibus elvéből kiindulva a válság megoldásának egyik esz -
köze volt. Ezután a különböző válságjogszabályok kialakulásának ismertetése
következik, melyet a külföldi valuták átértékelési elvei és a valorizáció sza -
bályainak alakulása követ. Ismertetésre kerül a valorizáció történeti alaku -
lása, a pénzelértéktelenedéshez való viszonya és fokozatos meghonosodása a
joggyakorlatban. A munka nemcsak a korabeli tanulmányokat és szakköny -
veket, hanem a bírói határozatokat is felhasználva mutatja be a válság ke -
zelésének nehézségeit és módozatait az I. világháború utáni Magyarországon. 

1. A gazdasági lehetetlenülés,
mint a gazdasági válság megoldásának egyik eszköze

A gazdasági válság megoldásának egyik eszköze vitathatatlanul a gazdasági
lehetetlenülés bevezetése, mely a clausula rebus sic stantibus el nem fogadott,
de figyelembe vett elvének „továbbgondolásaként” értelmezhető. A gazdasági
lehetetlenülés szabályai sem újak az egyetemes jogtörténetben. Az osztrák
Optk. 1447. §-a ismerte már az utóbb beállt lehetetlenülésnek ezt a fajtáját.2
Hazánkban rendkívül körülhatárolt feltételek mellett adtak helyt a bíróságok
az elv alkalmazásának, mivel a teljesítési kényszer alóli kivételnek számított.

1 A szerző a DE-ÁJK (Debreceni Egyetem – 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) doktorandája, kutatási
téma: „A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a magyar jogfej -
lődésre”

2 A német polgári törvénykönyvtervezet 306. §-a és a 275. §-a szintén foglalkoztak a gazdasági
lehetetlenülés kérdésével.
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Dr. Almási Antal 1922-ben a Jogtudományi Közlönyben arról számol be, hogy
a kivétel azonban egyre inkább tömegjelenséggé vált és egyre több jogterü -
leten ismerték el alkalmazását.3 Az először csak ingóknál alkalmazható sza -
bály később az ingatlanok, majd a szolgáltatások esetében is alkalmazhatóvá
vált.

Almási Antal „Gazdaságos joggyakorlás” című cikkében4 nagyon találóan jegy -
zi meg, hogy az idők folyamán a háború utáni válságjogban jóval többről lett
szó, mint a gazdasági lehetetlenülésről és a valorizációról. A szerző egy egész
jogparancsot olvasott ki a bírói határozatok vizsgálata során, mely az osztó
igazságossággal és a „gazdaságos joggyakorlással” áll összefüggésben.5 A gaz -
dasági lehetetlenülés esetében a joggyakorlat kezdeti szakaszában még a felek
egyikére háruló végveszély lehetőségeinek vizsgálata volt az irányadó, s ez -
által a felek helyzetére gyakorolt kihatás, a személyi, szubjektív vonatkozások
voltak a mérlegelés tárgyai. A későbbiekben ezt hamar elhagyták és ele gen -
dőnek bizonyult az előre nem látható következmények és a rendes koc kázat
körébe nem vonható terhek megléte a gazdasági lehetetlenülés megálla pí -
tásához. A bírói gyakorlat már 20–25%-os értékeltolódásnál megállapította a
gazdasági lehetetlenülés tényét. A gazdasági lehetetlenülés azonban az egyes
egyensúlyhelyzetek megoldására elegendőnek bizonyult ugyan, viszont nem
volt képes megoldani a gazdasági egyensúly felbomlásának problémáját. Ezért
volt szükséges nemcsak a valorizáció megengedése, hanem a különböző jog -
sza bályok és intézkedések kialakítása is.

2. Válságjogszabályok hazánkban az I. világháború után

A válságjogszabályok kialakulása Németországra vezethető vissza, ahol a me -
zőgazdasági válság miatt volt szükség ilyen jellegű jogszabályok megalkotá -
sára és bevezetésére. A moratoriális védelmi intézkedésekből egész rendszer
jött itt létre.6 Hazánkban ezek is természetesen később jöttek létre. Tipikusan
válságjogszabálynak tekinthetőek a bírói joggyakorlaton túlmenően a külön -
böző rendeletek, a hosszú lejáratú kölcsönök törlesztésének felfüggesztésére
és az ezekre vonatkozó kamatok mérséklésére vonatkozó intézkedések, vagy a
külföldi hitelezők kölcsöneire vonatkozó jogszabályok is. 

A blanketta jogszabályok egy különleges kört képeznek, itt ugyanis a jogkö -
vetkezményeken túl egyéb kimondását nem tartalmazza, a tartalommal való
megtöltés a bíróság feladata. Ilyen szabályokat találunk a Magyar Magánjogi
Törvényjavaslat (Mtj.) 973. § és 1709. §-ában.

3 Dr. Almási Antal: A gazdasági lehetetlenülés térhódítása. In: Jogtudományi Közlöny, 1957./15.
sz. 1922. augusztus 1. 113–115. o.

4 In: Jogállam, jog- és államtudományi szemle, 1924. / 1–2. sz. 15. o.
5 Almási a gazdaságos joggyakorlást az „uzsora tilalommal” és a „chikane tilalommal” kapcsolja
össze. A chikane tilalom abban különbözik a gazdaságtalan joggyakorlás tilalmától, hogy a jo -
gosult komoly érdeke nélküli joggyakorlást tiltja.

6 Az ún. „Osthilfe Verordnungok” 1932-ig bővültek, majd december 12-én egyéb átmeneti rendel -
kezéseket vezettek be.  György Ernő: A válságjog kialakulása.  A Polgári jog könyvtára 18. füzet,
Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest, 1933. 25. o.
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A válságjogszabályok közös vonása, hogy a felek ügyletkötési szándékát fi -
gyelmen kívül hagyva oldják meg a gazdasági válság előidézte problémákat. A
másik fontos vonás, hogy mind pénztartozásokra vonatkoznak.7

Schwartz Tibor szerint az átértékelés, illetve egyéb válságjogi megoldások is
levezethetőek a magánjog általános elveiből, ezért nem is lenne szükség vál -
ságjogszabályok megalkotására.8 Úgy vélem azonban, hogy ilyen szabályok
alkotására szükség van, mert a magánjogi szabályok ebben az időben sem
tudták áthidalni azt a problémát, amit Scwartz Tibor állítása szerint az 1920-
as évek előtt könnyen megoldottak az előző korszakok. Álláspontom szerint a
jogalkotók joggal készítettek és készítenek azóta is ilyen jellegű szabályokat a
jogforrások különböző szintjén, mivel napjainkban is készülnek ilyenek.9

3. A külföldi valuták átértékelési módozatai
a XX. század eleji Magyarországon

A valuták átértékelése kezdetben még rendkívül kezdetleges volt. 1919-ben a
Kúrián még valutalerontó gyakorlatot folytattak, s az első komolyabb valo -
rizációs hullám 1921 körül következett be.  A külföldi valuták átértékelése
valutánként ezután is meglehetősen különböző volt. A dollár és a font esetében
élénk társadalmi vitára került sor az I. világháború után. A régi német márka,
az osztrák korona és a román lei esetében az 1928. évi XII. tc. volt az irányadó.
A font esetében a „lejárati nap elmélete” sem tűnt megfelelőnek, azaz, hogy a
fontesés és a szerződési teljesítési határidő is 1931. szeptember 21. előtti és az
adós ezután fizet, akkor a lejárati nap árfolyama az irányadó.10 Mások amel -
lett érveltek, hogy a fizetés napján fennállt árfolyam legyen az irányadó, de
voltak olyan jogtudósok is, akik szerint a külföldi valutákra egyáltalán nem is
lehetne alkalmazni a valorizációt, mert az árfolyam ingadozás olyan nagy -
mértékű.11

A királyi Kúria ítéleteit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 1922. P. IV. 751.
és az 1922. P. IV. 4262. számú határozatok úttörő jelentőségűek voltak a kér -
désben. A Kúria mindkét ítéletben marasztalta az alperest, viszont nem az
osztrák korona, hanem a magyar korona értékében. Előbbiben az egyszerűség
kedvéért a lejárat napja volt az irányadó. A devizajog szabályai a 40-es
években is vitákat „szültek” a magyar jogéletben. 1947-ben is kérdéses volt,
hogy lehetséges-e a külföldi pénznemben vállalt tartozásokat külföldi pénz -

7 König Endre: Válságjogszabályok. In: Jogállam: jog- és államtudományi szemle, 1932/7. sz. 266–
270. o. 

8 Schwartz Tibor: A külföldi valuták átértékelése, kapcsolatban a K. T. 326. §-ával. In: Jogállam:
jog- és államtudományi szemle, 1933./ 7–8. sz. 290–297. o.

9 Példaként elég ha a zálog- és a devizahitelekre vonatkozó bankjogi szabályokra gondolni.
10 Schwartz Tibor: A külföldi valuták átértékelése, kapcsolatban a K. T. 326.§-ával. In: Jogállam:

jog- és államtudományi szemle, 1933/7–8. sz. 290–297. o.
Az időpont azért 1931. szeptember 21., mert ekkortól lépett hatályba a „Gold Standard Act”,
megtalálható: Source: Great Britain, Parliamentary Papers, House of Commons, 1930–1931,
227, vol. 1, p. 763.

11 Ifj. dr. Nagy Dezső: A lejárat vagy fizetés napja. In: Polgári Jog 1934. 386. o.
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nem ben vagy aranyban megállapítani. Az 1946-ban elkészült 8400/1946. M.
E. rendelet kirovó és lerovó pozíciók között tett különbséget, s ezzel igyekezett
megoldani a problémát.12

4. A pénzelértéktelenedés és a valorizáció viszonya

A valorizáció gondolata 1922–23-ban került előtérbe a magyar jogéletben. Ekkor
íródott Almási Antal: „A pénzelértéktelenedés befolyása a pénzadós kö telezett -
ségeire” című tanulmánya, mely elsőként tekintette súlyos problé má nak hazánk -
ban a válságot. Almási cikkében rámutat arra, hogy a pénzadós válságjogai
valójában a hitelezői válságjog aleseteit képezik. Ezzel a szerző elsőként jogi prob -
lémának tekinti a pénzelértéktelenedést és a szerződési egyensúly megbomlását,
mellyel lehetőséget biztosít arra, hogy jogi megoldást lehessen kiépíteni a kér -
déskörben. Almási ennél is továbbmenve már az in gyenes szerződések tekinte -
tében is alkalmazhatónak látja a válságjogi sza bályokat.13

Almási jól érzékelteti a 20-as évek kezdetleges és a kérdéssel szemben „bi -
zalmatlan” hozzáállását, mely mindössze a súlyos és szembetűnő ok esetén
engedi meg a pacta sunt servanda elvétől való eltérést. 

A visszterhes szerződések pénzhitelezőin ezért a bírói gyakorlat ekkor még
úgy segített, hogy dologadósi helyzetet teremt számára, s ezáltal a szerződést
módosítsa, kötelezettségét felfüggessze, adóskésedelmét elhárítsa, vagy meg -
szün tesse azt. Ebben az esetben az adósé a lehetőség, hogy mintegy hitele -
zőként viselkedve döntsön a szerződés sorsáról. Almási éles kritikaként jegyzi
meg, hogy a korabeli joggyakorlat a válságjogok közül a legfontosabbat, a
gazdasági válságra való hivatkozást nem ismeri el.14

A célkötelmek esetében lehetőség volt kötelemmódosításra a hitelező által, vala -
mint a bíróság által is. Ezekben  az esetekben is a szerződés tárgya és tartalma,
nem pedig a kötelem alapja a hitelezői válságjog léte tárgyában irányadó. Ingye -
nes kötelmeknél ekkor még csak a végrendeleten, osztály egyezségen és halál ese -
tére szóló juttatások esetében volt lehetőség válságjog érvényesítésére. 

A haladó szemléletű jogalkotás első lépéseként az ún. „korona-korona valo -
rizáció” néven ismert átértékelési intézkedéseket említhetjük. Ez azonban a
jogászok széles körének ellenszenvét és kritikáját váltotta ki.15 A kérdés fej-

12 Meznerics Iván: Értékzáradékok és devizajog. In: Jogtudományi Közlöny, 1947/9–10. sz. 138–140. o.
13 Almási Antal: A pénzelértéktelenedés befolyása a pénzadós kötelezettségeire. In: Jogállam: jog- és

államtudományi szemle, 1922/9–10. sz. 275–286.o.
14 Almási Antal: A pénzelértéktelenedés befolyása a pénzadós kötelezettségeire. In: Jogállam: jog- és

államtudományi szemle, 1922/9–10. sz. 275–286.o. 
15 Beck Salamon a Jogtudományi Közlöny 1923. április 1-jei számában (58. évfolyam, 7. szám) „A

valorizáció körül” című cikkében így ír az Osztrák–Magyar Bank egykoronás bankjegye és az
egykoronás magyar államjegy összehasonlításakor: „A színpadon egy csúnya és egy szép nő
civódik és a nézőtérről egy atyafi értetlenül hallgatja őket. Megkérdi a szomszédjától, hogy mi
folyik a színpadon.  Két nővér vitatkozik- így szólt a válasz. Az atyafi ránéz  a két nőre, összeha-
sonlítgatja őket és azután rávág a szomszédjára azzal a megjegyzéssel: annyira nem hasonlí-
tanak egymáshoz, hogy az ember nem is hinné, hogy egy anyaméhből születtek.”
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lettebb eszközökkel való kezelése jegyében készültek el a termény-és arany -
jelzálogról, a kárkamatról és a búzaértékű záloglevelekről készült törvény -
cikkek.16 A jogszabályok megalkotásának oka természetesen a nagymértékű
infláció volt, melyet meg kell különböztetnünk a deflációtól. Előbbinél a pénz
teljes elértéktelenedése következik be, melynek egyenes következménye az,
hogy a követelések teljes elvesztése következik be. Utóbbinál az egyes javaktól
függően viszonylagos a veszteség mértéke. A defláció következménye tehát,
hogy az értékalakulás folyamata nem zárul le, így az átértékelés természe -
tesen számos kérdést vet fel.17 Éppen ezért a valorizáció lehetőségét csak szűk
körben és ahogy azt a gazdasági lehetetlenülés kapcsán is láthattuk már
egyfajta kivételéként adta meg bírói gyakorlat.18

1924 tavaszán az állam komolyan hozzálátott ahhoz, hogy stabilizálja a ma -
gyar pénzt: bevezette a tartalékkoronát, beszüntette a valorizálatlan jegy -
banki hiteleket.19 A valorizáció a bírói gyakorlatban igazán 1925-ben alakult
rendszerré, törvény megalkotására azonban 1928-ban került sor.

A bírói gyakorlat vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy az egyoldalú devalori -
zációra nem nyújtott lehetőséget, ahogy ezt a Budapesti Tábla III. 8367/1932.
sz. ítéletében is kimondta. A gyakorlat csak sokára, az 1940-es évek végére
jutott el a kérdés tisztázásához és új valorizációs szabályok megalkotásához.

5. Összegzés

Ahogy a német Reichsgericht 1922.V. 26-i döntése is megfogalmazta, a jog
nem öncél, hanem az állampolgárok jogainak védelmére és biztosítására szol -
gáló eszköz, melyek fokozatos fejlődésére és fejlesztésére van szükség. A tanul -
mány témájának választott kérdéskörre is fokozottan igaz ez a megállapítás.
A gazdasági lehetetlenülésből kiindulva az infláció és a defláció által létreho -
zott szerződési egyensúlybomlások megoldásait taglaltam, majd a válságjog -
szabályokkal foglalkoztam. A munka rávilágít a külföldi pénznemekre vonat -
kozó követelésekkel szembeni félelmekre és vitákra, melyek egészen a 40-es
évek végéig tartottak. Különös hangsúlyt fektet a kérdés történeti felvázolása
mellett a pénzelértéktelenedés és a valorizáció viszonyának tárgyalására és a
válságkezelés nehézségeinek bemutatására.

16 1923:XXXVIII. Tc. a termény- és aranyjelzálogról, 1923:XLII:tc. a búzaértékű záloglevelekről és
1923: XXXIX. tc. a kárkamatról.

17 György Ernő: A válságjog kialakulása. A Polgári jog könyvtára 18. füzet, Gergely R. Könyvke -
res kedése, Budapest, 1933. 48. o.

18 Ezt a megállapítást a Kúria V. 5581/1930. sz. ítéletében található indoklásában mondta ki.
19 Blau György: A magyar valorizáció eddigi története. In: Jogtudományi Közlöny, 1926/11. sz. 91–

92. o.
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A nem magyar állampolgárok jogairól
az 1911. évi I. törvénycikk

alapján
NACSA MÓNIKA

SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
SZTE ÁJTK Doktori Iskola
PhD ösztöndíjas hallgató

1. Bevezető

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az 1911. évi I. törvénycikk (Pp.) azon ren -
delkezéseit, amelyek a külföldi természetes személyekre vonatkoztak. En nek ér -
dekében a tanulmány először meghatározza azokat a fogalmi elemeket, amelyek
mentén a Pp. vonatkozó rendelkezései értelmezésre kerülnek. Ezek a fogalmak az
alábbiak: állampolgárság, nem magyar állampolgár, a külföldi peres fél. A tanul -
mány kizárólag a Pp. azon rendelkezéseit vizsgálja, amelyek a magyar állampol -
gár peres felekhez képest eltérő szabályokat állítottak fel a külföldi peres felekre.

2. Az állampolgárság fogalmához

„Az állampolgárság fogalmának kialakulása és a tételes közjogba történő be -
ékelődése a polgári átalakulás terméke.”1 „Az állampolgárság egy természetes
személynek az adott államhoz való tartozását fejezi ki. A két fél között a jog
által szabályozott viszony jön létre, amelyből jogok és kötelezettségek szár -
maz nak.”2 „Ha az állampolgárságra, mint a jog egyik intézményére tekintünk,
akkor azt is mondhatjuk, hogy azon jogszabályok összessége, amelyek az ál -
lampolgárság megszerzésének és elvesztésének eseteit rögzítik. A jogintéz -
ményi felfogás az állam szuverenitásával indokolható, hiszen saját maga ha -
tározta meg azokat a feltételeket, amelyek alapján valaki megszerezhette,
vagy éppen ellenkezőleg elveszíthette a honosságát.”3

A fentiek alapján magyar állampolgárnak az minősült, aki „a magyar állam -
hoz tartozott.”4 „A külföldiek és az állampolgárok jogi státusukat tekintve el-
1 Varga Norbert PhD: A magyar állampolgársági jog a 19. században (Az első állampolgársági
törvény [1879:L. tc.] előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880–1890) (PhD értekezés),
Miskolc 2009. 55. o., ugyanezen témában továbbá, lásd: Varga Norbert: Short history of the first
citizenship act in Hungary. In: Зборник Радова (Collected Papers). Главни уредник (Editor in
chief): Др Драгиша Дракиħ. XLIII. 1/2009. Novi Sad Faculty of Law, Serbia, 2009., 463–488. o.,
Varga Norbert: The Public Law and the Private Law Nature of Citizenship. In: Ovidiu Tutomir
(ed.): Studii Şi Cercetări Juridice Europene, Volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor
în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara şi Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, Wolters
Kluwer, Temesvár, 2009., 873–879. o.

2 Varga: PhD értekezés. 56. o.
3 Varga: PhD értekezés. 80. o., Varga:  The Public Law and the Private Law Nature of Citizenship.
874. o.

4 Varga: PhD értekezés. 84. o.
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 tértek egymástól. A jog- és cselekvőképességet az állam magánjogi szabályai
határozták meg. A közhatalom irányításában csak az állampolgár vehetett
részt politikai jogainak gyakorlásán keresztül. Általában a viszonosság érvé -
nyesült, amely alól azonban voltak kivételek mind a magánjog, mind pedig a
közjog terén.”5

3. A külföldi peres fél fogalmához

A magánjog volt az a szabályrendszer, amely meghatározta, hogy a jog- és
cselekvőképesség fogalmát és tartalmát.6 Azt elöljárójában ki lehet jelenteni,
hogy a polgári perjog fogalmi rendszere nem az állampolgár/nem állampolgár
keretrendszerben gondolkodott elsődlegesen, hanem a jogalanyagokat a per -
beli pozíciójuk alapján osztotta fel. Ahol a közjogi szabályrendszer megkívánta
(lásd a külföldiek joga), ott megfelelő módon differenciált.7 „A perbeli cselekvő -
képességre általában úgy, mint a magánjogira nézve nem a lakhely, hanem a
honosság az irányadó.”8 Ennek érdekében tehát a Pp. kapcsán azt kell tisz -
tázni, hogy a perrendtartás milyen perjogi jog- és cselekvőképességet hatá -
rozott meg. A Pp. 70.§ értelmében „Fél lehet az, aki a magánjog szerint jog -
képes.”9 A törvényszöveghez fűzött indokolás értelmében a perjogi jogképesség
„a gyakorlatban összesik a magánjog szerinti jogképességgel. A kinek jogai és
kötelességei lehetnek, az a perben is lehet fél.”10 Ez a rendelkezés tehát nem
tartalmazott megkülönböztetést.

A Pp. főszabályként rögzítette, hogy „perbeli cselekvőképessége mindenkinek
van, a ki szerződéssel lekötelezheti magát.”11 Ennek a rendelkezésnek az indo -
kolásban nem volt olyan magyarázat, amely a külföldiekkel kapcsolatban bár -
milyen többlet információt tartalmazott volna. Ebből arra lehetne következ -
tetni, hogy a Pp. nem differenciálta a perbeli jog- és cselekvőképességet az ál -
lampolgársághoz köthető módon. Azonban a Pp. 74. § értelmében: „Nem ma -
gyar állampolgár perbeli cselekvő képességének hiánya nem vehető figye -
lembe, ha őt ez a képesség a perbiróság joga szerint megilleti. Ez a szabály
azonban nem zárja ki, hogy helyette a külföldi jog szerint erre jogosult tör -
vényes képviselője felléphessen.”12 A szabályanyag első olvasatra alapos ma -
gya  rázatot érdemel. A törvény indokolás értelmében a nem magyar állam -
polgárnak, ha saját joga szerint jog- és cselekvőképessége volt, akkor a magyar
bíróságnak a magyar jog szerint folyamatban lévő polgári peres eljárásban is

5 Varga: PhD értekezés. 84. o.
6 Plósz Sándor: Magyar polgári törvénykezési jog. Szent István Társulat, Budapest 1906. 290. o.
7 Magyary Géza: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. In: Jogi Értekezések, (szerk:
Balogh Jenő), Singer és Wolfner, Budapest ,1902. 22. o.

8 Kovács Marcell: A polgári perrendtartás magyarázata Második Kiadás. Pesti Könyvnyomda,
Budapest, 1927. 281. o.

9 1911. évi I. törvénycikk, Corpus Iuris Hungarici digitális változat
10 1911. évi I. törvénycikk indokolása a polgári perrendtartásról, Corpus Iuris Hungarici digitális

változat, Gaár Vilmos: A magyar polgári perrendtartás magyarázata. Atheneaum, Budapest,
1911. 58. o.: „Vagyis perképesség és jogképesség azonos fogalmak.”

11 Pp. 71. §, Gaár: i. m. 58. o.: „Ez a perbeli cselekvőképesség összeesik azzal a képességgel, hogy
valaki magát szerződéssel lekösse.”

12 Pp. 74. §.
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jog- és cselekvőképesnek kellett elismernie. Az indokolás értelmében ez az elv
a nemzetközi magánjogból következett, „törvényi kijelentésre nem szorul.”13

Az indokolás értelmében a Pp. 74. § akként kellett értelmezni, hogy az arra az
esetre tartalmazott szabályozást, ha a nem magyar állampolgárnak a saját
joga szerint nem volt perbeli cselekvőképessége. A törvény erre az esetre rög -
zítette (így válik érthetővé a szabályanyag), hogy a perbeli cselekvőképesség
hiánya nem vehető figyelembe, ha a perbíróság előtt van cselekvőképessége.14

Ez a szabály azt jelentette, hogy a perjog nem vette figyelembe a külföldi peres
fél saját joga szerinti cselekvőképességének a hiányát. Azaz, a nem magyar
állampolgár perbe léphetetett, úgy, hogy a saját joga szerint törvényes képvi -
selője válthatott jogosulttá a magyar bíróság előtt képviseletére.15

A fenti szabály azért volt jelentős, mert azzal, hogy a magyar perjog nem vette
figyelembe a nem magyar állampolgár saját joga szerinti cselekvőképességé -
nek hiányát, lehetőséget teremtett arra, hogy a nem magyar állampolgár
pereljen és perelhetővé váljon magyar fórum előtt. Perbíróság tehát az a
bíróság volt, amely előtt az igény érvényesítése iránti eljárást megindították,
azaz praktikusan a magyar bíróság. Így a magyar bíróság nem csak az elé vitt
jogkérdésben mint érdemi főkérdésben dönthetett, hanem a felek perbeli jog-
és cselekvőképességéről is.16

Van olyan álláspont, amely szerint a külföldiek fentebb bemutatott cselekvő -
képessége feltételes cselekvőképesség volt és csak akkor nyert elismerést, ha a
külföldi fél törvényes képviselő által lépett fel a perben.17 Ugyanakkor nem ez
volt az egyetlen tudományos magyarázata a vonatkozó törvényi rendelkezés -
nek. Gaár Vilmos királyi ítélőtáblai bíró álláspontja szerint „nem lesz tehát a
külföldi perbeli cselekvőképességgel felruházva, csak ennek hiánya nem ve -
hető figyelembe.”18 Kovács Marcell nyugalmazott királyi kúriai bíró is akként
érvelt, hogy „Ha a külföldi honosnak saját joga szerint perbeli cselekvőképes -
sége nincs, ilyennel őt a Pp. sem ruházhatja fel.”19 Tehát, a többségi tudo -
mányos álláspont nem feltételes cselekvőképességről beszélt, hanem a magyar
bíróságokra irányadó jog alapján egy negatív tartalmú rendelkezéssel („figye -
lembe nem veheti”) biztosított a jogkeresőnek lehetőséget a perlésre a kül -
dölfivel szemben, vagy a külföldi fél számára. A jogi konstrukciót nem lehet
fikciónak tekinteni, azonban lényegét tekinve ahhoz közeli jogalkotási ered -
mény.

A peres felekre vonatkozó részéből, hogy a jog- és cselekvőképesség oldalán
nem tartalmazott főszabályként kizárást a nem magyar állampolgárokra. Az
is egyértelmű volt, hogy a mind szélesebb igényérvényesítés útját képviselte,
mert akkor is perlési és perelhetőségi jogot engedett a nem magyar állam -

13 Indokolás 74.§-hoz, Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. 25. o., Gottl Ágoston:
Polgári perrendtartás magyarázatokkal. Franklin Társulat, Budapest, 1911. 68. o.

14 Gaár: i. m. 62. o.: „a magyar törvény szerint magát szerződéssel lekötheti”
15 Gottl: i. m. 69. o.
16 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. 33. o., Plósz: i. m. 291. o.
17 Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Franklin Társulat, Budapest, 1931. 168. o.
18 Gaár: i. m. 62. o.
19 Kovács: i. m. 281. o.
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polgárnak, ha esetlegesen saját joga szerint perbeli cselekvőképessége hiány -
zott. Ugyanakkor a magyar perjog sem adott olyan külföldi félnek cselekvő -
képességet, akinek saját joga szerint az hiányzott.

Érdemes megnézni, milyen fogalmi rendszerrel operált a Pp.: külföldi helyett
a nem magyar állampolgár terminust használta, amelyet a fentebb bemuta -
tott fogalmi meghatározás után akként kell értelmezni, hogy nem magyar
állampolgár az, aki nem tartozik a magyar államhoz.20 A Pp. szakirodalma
azonban a nem magyar állampolgárt egyenértékűnek tekintette a külföldivel
ezért a tanulmány is a továbbiakban a külföldi terminológiát alkalmazza.21

4. A külföldi felperes és alperes helyzete a magyar polgári perben

A témában Magyary Géza önálló tanulmánya kiemelendő, amelynek A ma -
gyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai címet adta.22 Általánosságban
azonban elmondható, hogy a perjogi elmélet kifejezetten a Pp. ezen rendel -
kezéseinek, tehát a külföldiek joga a Pp.-ben, nem szentelt túl nagy figyelmet.
A külföldiekre vonatkozó szabályok és azok kérdései egyéb jogintézmények
kapcsán merültek fel.23

4.1. A külföldi felperes jogállásához

Amennyiben külföldi kívánt magánjogi igényt érvényesíteni Magyarországon,
úgy főszabályként azt tőle megtagadni nem lehetett. A Pp. vonatkozó sza -
bálya24 értelmében kizárólag akkor léphetett a perbe érvényesen, ha az alpe -
res kérelmére25 a perköltség és az ítéleti illeték fedezeteként perlési óvadékot
helyezett a bíróságnál letétbe.26 Ennek kifejezetten az volt a célja, hogy ha az
alperes pert nyert, akkor ebből az összegből költségeit fedezni tudta. Az ál -
lampolgárság és nem a lakhely volt a meghatározó körülmény a biztosíték -
adási kötelezettség megállapításánál.27 Az óvadékadási kötelezettség a külföl -
di felperest terhelheti külföldi alperessel szemben.28 Amennyiben a külföldi
alperes viszontkeresettel élt, úgy vele szemben értelemszerűen a külföldi fel -
peres is követelhetett biztosítékot magyar bíróság előtt folyamatban lévő pol -
gári perben.29 A fenti szabály alól azonban ismert a perjog kivételeket.
20 Kovács: i. m. 282. o.: “Közömbös e § alkalmazásában, hogy a hazai bíróság előtt félként szereplő

külföldi honos a külföldön vagy belföldön tartózkodik-e.”
21 Plósz: i. m., Gottl: i. m., Gaár: i. m., Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai, Ko -

vács: i. m.
22 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai.
23 Az irodalom a nemzetközi magánjog körében tárgyalta az egyes külföldi feleket megillető jogokat.
24 Pp. 124. §.
25 A kérelem lehetett előzetes és a perbe bocsátkozást követően utólagos is: Pp. 124. § és 125. §.
26 Magyary: Magyar polgári perjog 164. o., Kovács Marcell: A polgári perrendtartás magyarázata

Harmadik füzet. Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1927. 401. o.: Nem tartozott ide az előzetes bi -
zo  nyítási eljárás és a fizetési meghagyásra indult eljárás., Gaár: i. m. 103. o.: „nálunk a perkölt -
ség biztosításának intézménye nem volt ismeretes”

27 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 400. o.
28 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 400. o.
29 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 400. o.
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Amennyiben nem állt fenn alaki viszonosság a külföldi személy államával,30

úgy a magyar fórum köteles volt ex officio a megtorlás intézményét alkal -
mazni, ami azt jelentette, hogy a külföldinek kereshetőségi joga nem volt itt -
hon.31 Tehát, az alaki viszonosság hiányában a külföldi személyt kifejezett
hátrány érte a magyar igazságszolgáltatási rendszerben, hiszen jogvédelmet
nem kapott. Ha a külföldi felperes az alperes kérelme ellenére a biztosítékot
nem nyújtotta, úgy az alperes pergátló kifogása alapján a bíróság köteles volt
a felperes kereseti kérelmét elutasítani.32 Kovács Marcell ugyanakkor 1927-es
magyarázatában arról írt, hogy a viszonosságnak „materiálisnak” kell len -
nie.33 A materiális viszonosságot Kovács akként értelmezte, hogy a külföldit
ugyanolyan eljárásban kellett részesíteni, mint a magyar felet. Ennek konkrét
perjogi értelme: ha a magyar félnek nem kellett az illető külföldi államban
biztosítékot adnia, akkor a külfölditől sem követelhették azt meg.34

Ugyanakkor a perlési óvadék letétbe helyezésére vonatkozó szabály alól a
magyar jogrendszer több kivételt is ismert, amelyekre úgy kellett tekinteni,
mint a jogvédelem kereteit tágító intézkedésekre. Amennyiben a külföldi sze -
mély állama a magyar állampolgártól sem követelte meg35 „megfelelő esetben”
az óvadék adását, úgy a magyar bíróságnak is el kellett utasítania az alperes
abbéli kérelmét, amely a külföldi felperes biztosítékadási kötelezésére vonat -
kozott. A biztosítékadási kötelezettség alól ugyancsak mentesülési lehe tő ség
volt az államok közötti nemzetközi szerződés, amennyiben a megálla podás
előírta, hogy az aláíró felek honosai a másik fél bírósága előtti eljá rásban
mentesülhettek. A mentesülés körébe tartozott továbbá az az esetkör, amikor
a Pp. 113. § értelmében ún. szegénységi jogra hivatkozott a külföldi felperes.36

A magyar belső jogon túl a nemzetközi kereskedelem joga is tartalamzott
korlátozó rendelkezéseket a biztosítékadási kötelezettség alól.37 A kivételekt
rögzítő szabályanyagról megállapítható, hogy azt nem kizárólag belső jogi
szabályok határozták meg, továbbá a belső jogi szabályokon belül is felvetődik
a jogforrási rendszerben az egyes jogforrások, tehát jelen esetben a törvény és
a miniszteri rendelet közötti hierarchia kérdése, azaz egy törvényben megálla -
pított főszabály alól mennyiben engedhetett kivételt egy elvileg alacsonyabb
rendű jogszabály.
Kovács magyarázata szerint a biztosítékadási kötelezettségre történő felhí -
vást még a perbe bocsátkozás előtt kellett az alperesnek ún. pergátló kifogás -

30 Gottl: i. m. 107. o.: A viszonosságot nem az ítélet végrehajtása tekintetében követelték meg.
31 Magyary: Magyar polgári perjog. 162. o.
32 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. 23. o., Gottl: i. m. 109. o.
33 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 401. o.
34 Erről a viszonosságról és a hágai egyezményben részes egyes államok jogáról bővebben az 1909.

évi XIV. törvénycikk rendelkezett.
35 Vagy azért, mert nem volt külföldire vonatkozóan ilyen speciális szabály, vagy azért mert,

egyáltalán nem ismerte az adott külföldi állam joga a perlési óvadék intézményét, erről lásd:
Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet .402. o.

36 Pp. 113. §. A szegénységi jog megadása következtében a fél: (...) 2. a perköltség fedezéseül nem
köteles biztositékot adni; (...).

37 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 401. o., A nemzetközi fuvarozási
szerződés a berni egyezmény alapján, a magyar jogrendszerbe az 1892. évi XXV. törvénnyel
került átültetésre, továbbá a dunai hajózással kapcsolatos perek, amelyekről külön igazságügy -
miniszteri rendelet szólt.
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ban megtennie, amennyiben valószínűsítette, hogy a felperes külföldi, tehát a
Pp. 124.§ alapján.38 Ebben a kérdésben irreleváns volt, hogy a felperes bírt-e
Magyarországon lakhellyel a vagy hogy volt-e vagyona. Vélelemnek nem volt
helye, amennyiben kétség merült fel az előkérdés tisztázása során, úgy az
igaz ságügyért felelős miniszter nyilatkozatát kellett kérni, amely aztán a
konkrét jogvitában irányadó volt.39 A biztosítékot bírói letétbe kellett teljesí -
teni, amely biztosíték természetesen a külföldi felperes (vagy esetleg külföldi
alperes) tulajdona maradt.40

A Pp. szerint a külföldi felperes biztosítékadási kötelezettségére vonatkozó
szabályokat a polgári peres eljárásban egyéb, biztosítékadási kötelezettséget
előíró esetekben is megfelelően kellett alkalmazni.41 Elsődlegesen a bíróság
mérlegelése, másodlagosan az alperes nyilatkozata volt irányadó a biztosíték
mennyiségre és annak nemére.42 Másodlagosan, ha az alperes nem nyilatko -
zott, a Pp. a bíróság jogkörébe utalta ennek a kérdésnek a rendezését. A biz -
tosíték nemének kérdésében a jogegyenlőség magyar állampolgár és külföldi
között megbomlani látszott, ugyanakkor véleményem szerint ez nem kifejezet -
ten a honosság kérdésére, sokkal inkább a biztosíték jellegére volt visszavezet -
hető. Nevezetesen, amennyiben a külföldi felperes a biztosítékot nem kész -
pénzben, hanem óvadékképes értékpapírban adta, úgy ennek az értékpapír -
nak nem a teljes értékét vették figyelembe biztosítékként, csupán annak 2/3-át.43

A szabályozás a bírói mérlegelés lehetőségét ebben a részletkérdésben is fenn -
tartotta. Óvadékképes értékpapír csak olyan értékpapír lehetett, amellyel az
egykori budapesti tőzsdén kereskedni lehetett, azaz a közforgalom tárgyát ké -
pező értékpapírok44 lehettek azok.

Magyary szerint akkor kellett az óvadékot visszaadni, ha „nincs szükség
arra.”45 Ez akkor volt lehetséges, ha a felperes kereseti kérelmének a bíróság
helyt adott, vagy ha a biztosíték adásának oka megszűnt a per folyamán. A
megszűnés ténye azt jelentette, hogy a per maga megszűnt anélkül, hogy a
felperesnek ezzel az összeggel helyt kellett volna állnia, vagy nevezetesen a
külföldi minőség szűnt meg az eljárás folyamán.46

38 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 402. o.
39 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 402. o.
40 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 402. o.
41 1912. évi LIV. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk életbelép -

tetéséről, Corpus Iuris Hungarici digitális változat, 44. § A 42. § utolsóelőtti bekezdése hatályát
veszti és a biztositás módjára a Pp. 127. §-a irányadó.

42 Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Harmadik füzet. 407. o., Elsődlegesen a „bíró
szabad mérlegelését” tekintette irányadónak, míg másodalogosan ír arról, hogy az alperest
felhívhatta a bíróság nyilatkozattételre., Ezt az álláspontot követi Gaár: i. m. 105. o.

43 Magyary: Magyar polgári perjog. 165. o.
44 Magyary Géza: Értékpapírok a polgári törvénykönyv tervezetében. Grill Károly cs. és kir.udv.

könyvkereskedése, Budapest, 1902. 23. o.
45 Magyary: Magyar polgári perjog. 165. o.
46 A témában bővebben lásd dr. Varga Norbert: A kettős állampolgárság kapcsán felmerülő dog -

matikai kérdések a dualizmus közjogában. In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár
70. születésnapjára (szerk.: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária). In: Acta Jur. et Pol., Szeged,
Tom. LXXIII., Fasc. 1–64. (szerk.: Homoki-Nagy Mária) SZTE JGYPK Juhász Gyula Felső -
oktatási Kiadó, Szeged, 2010. 905–925. o.
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A jogirodalom47 meghaladottnak tartotta a Pp. szerinti, a külföldi felperes
perlési óvadék adására vonatkozó kötelezettségét. Oka lehetett ennek az is,
hogy a fentebb ismertett szabályanyag lényegében a sommás eljárásról szóló
1893. évi XVIII. törvénycikk 9.§-ban foglaltakkal egyezett meg.48 A sommás
eljárásról szóló jogszabály és a Pp. életbe lépése között több, mint két évtized
telt el, amely időszak alkalmas volt arra, hogy a bíróságok gyakorlata, ahol
indokolttá vált, tágította, esetleg elmozdította a jogéletet a tételes, írott szö -
vegtől. Ezért helyeselhető Magyary azon megállapítása, amely szerint „ehe -
lyett a külföldi felperest a költségben elmarasztaló határozat külföldön is el -
ismertessék végrehajthatónak.”49

4.2. A külföldi alperes jogállásához

Főszabályként a külföldi alperessel szemben polgári peres úton lehetett igényt
érvényesíteni. A külföldi alperessel szemben alkalmaznia kellett a magyar
bíróságnak az úgynevezett külföldi jogból átvett illetékességet. Ennek az
illetékességnek a célja abban volt keresendő, hogy a felperes „olyen helyen
pereljen, ahol neki ez a legalkalmasabb.”50 Ez osztrák mintára lényegében egy
védekezési elv beemelése volt a magyar Pp.-be.51

A Pp. 46. § alapján „Ha más államban magyar állampolgár ellen polgári pe -
reket az előtt a biróság előtt is meg lehet inditani, a mely e törvény szerint
ezekben a perekben vagy egyáltalában nem, vagy nem ugyanugy volna ille -
tékes, akkor annak az államnak polgárával szemben az e törvényben meg -
állapított illetékességen kívül ezt az illetékességet is lehet alkalmazni.” Ez
tehát azt jelentette, hogy a magyar Pp. megállapított általános illetékességi
okokat és esetlegesen kizárólagos illetékességi okokat főszabályként. Majd
járulékosan, a magyar bírói illetékesség körét bővítve, kimonta, hogy ha egy
magyar állampolgárral szemben külföldön olyan illetékességre alapítottan
foly tatnak eljárást, amelyet a magyar jog nem ismer el, akkor a magyar bí -
róság az adott külföldivel szemben alkalmazni fogja ugyanezen illetékességi
szabályokat. Tehát a külföldi jogból átvett illetékesség lényegében kivételes il -
letékessége volt a magyar bíróságnak.52 Ezért tekintették „szigorúbb elbánás -
nak”53 a külföldi jogból átvett illetékességet.
A kedvezőbb jogvédelem kategóriáját jelentette a területenkívüliség, amely a
külföldiek meghatározott alanyi körét érintette.54 A területenkívüliség privi -
47 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. 24. o.
48 1893. évi XVIII. törvénycikk a sommás eljárásról, Corpus Iuris Hungarici digitális változat, 9.§

Felperes, ha külföldi, alperes kivánatára a perköltség és az itéleti illeték fedezéseül biztositékot
tartozik adni. 

49 Magyary: Magyar polgári perjog. 166. o., ezt az álláspontot képviselte Kovács: A polgári per -
rendtartás magyarázata Harmadik füzet. 399. o., továbbá Gaár: i. m. 103. o., Gottl: i. m. 107. o.

50 Magyary: Magyar polgári perjog. 134. o.
51 Magyary: Magyar polgári perjog. 135. o.
52 Gottl: i. m. 48. o.: A vonatkozó jogszabályi rendelkezés a szerző szerint az Ausztriával akkor

meglévő intenzív kereskedelmi kapcsolat eredményeként került a törvénybe akként, hogy az
megegyezett az osztrák polgári perrendtartás vonatkozó részével (101. §.)

53 Magyary: Magyar polgári perjog. 166. o.
54 Pp. 9. § , Magyary: Magyar polgári perjog. 166. o., Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi

vonásai. 28. o.
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legizált helyzetet teremtett a külföldiek számára.55 Ez azt jelentette, hogy
csak belegyezésükkel vagy önkéntes alávetéssel lehetett őket alperesként per -
be vonni.56 Egyetlen ügykör volt, amelyben nem érvényesült a területenkí -
vüliség elve, ez pedig a meghatározott ingatlanügyekre alapított peres eljárás
volt.57 A korabeli nemzetközi jog értelmében területenkívüliséget élveztek: a
külföldi állam diplomáciai képviselői, továbbá azok családtagjai, hivatali tiszt -
viselői és a megbízó állami kötelékbe tartozó szolgaszemélyzetük, továbbá a
külföldi államfők, valamint maga a külföldi állam is.58 Magyary szerint a
nemzetközi jogi normaanyag bizonytalansága a területenkívüliséget élvezők -
kel kapcsolatban a perjogban is kétségeket szülhetett.59 Magyary álláspontja
szerint a törvény szövegét megszorítóan kellett értelmezni. A törvény értelmé -
ben az igazságügyért felelős miniszternek kellett nyilatkozatot kiadnia a
területenkívüliségről. A területenkívüliség elve összfüggést mutatott a
szuverenitás eszméjével, amely az állam sajátja, jelleg adó ismérve.

55 Magyary: Magyar polgári perjog. 166. o.
56 Gottl: i. m. 21. o., Gaár: i. m. 14. o.
57 Magyary: Magyar polgári perjog. 166. o.
58 Magyary: Magyar polgári perjog. 167. o., Kovács: A polgári perrendtartás magyarázata Második

Kiadás. 118. o.
59 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonásai. 34. o., Kovács: A polgári perrendtartás

magyarázata Második Kiadás. 119. o.: A területenkívüli személyek alávetéssel az ún. Főud -
varnagyi bírósághoz fordulhattak az 1909. évi XVI. törvény alapján.
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A civil társadalom, mint az állam 
és a gazdaság közötti egyensúly

közvetítő szektora
VIGH EDIT

Ph. D. hallgató
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

1. Bevezető gondolatok

A tanulmányomban azon gondolatból indulok ki, hogy a demokrácia fenntar -
tásában hangsúlyos szerepet játszanak a társadalmi önszerveződések, a civil
kezdeményezések. A civil szektornak egy sajátos szegmense a jogvédelemmel
foglalkozó civil kezdeményezések, amelyeknek a feladatuk, hogy a jogrend -
szerben jelenlévő problémákra felhívják a figyelmet, beindítsák a jogrendszer
korrigáló mechanizmusait, illetve közvetítsék, ismertessék az azokból levon -
ható következtéseket.1

A nem kormányzati jogvédő szervezetek viszonya a civil társadalommal ket -
tős, s ezen kettősség a civil társadalom komplex jelentéstartományából kö -
vetkezik. A civil társadalom egyik központi jelentése a civil társadalom esz -
meisége. A látszólag tautológiának tűnő megfogalmazás mögött filozófiai,
társadalmi hagyományok, belátások állnak. Ezzel kapcsolatban hipotézisként
megfogalmazható, hogy ezen eszmeiség megjelenik a civil jogvédő szervezetek
misszójában, a jogvédők identitásában, szerepfelfogásában. Másrészről a civil
társadalom kifejezéssel jelölhető egy szféra, ahol a civil mozgalmak, egyesü -
letek tevékenységüket kifejtik. Ebben az értelemben a civil társadalom társa -
dalmi alrendszert jelöl.2 Tézisként megállapítható, hogy a jogvédő szervezetek
a tevékenységüket a civil táradalom részeként (a civil szektorban) végzik.
Ezzel kapcsolatban azon hipotézis fogalmazható meg, hogy a civil szektor
önállóságának kérdése, továbbá a másik két szektorral való kapcsolata kihat a
jogvédő szervezetek működésére.

A tanulmányomban a fenti hipotézisek igazolása érdekében először a civil
társadalommal foglalkozó elméleteket rendszerezem. Ezt követően a civil tár -
sadalom eszmeisége kapcsán a szervezetek funkciójával foglalkozom, különös
tekintettel a jogvédő szervezetekre. Majd a civil szektor önállóságának kér -
désével foglalkozom.

1 Csernus Eszter–Földes Ádám: Adatvédelem és információharc két fronton. In: Tízéves az Adat -
védelmi Biztos Irodája (szerk. Sólyom László). Adatvédelmi Biztos Irodája, Budapest, 2006. 138. o.

2 Amikor ezen utóbbi, szűkített értelemben használják a civil társadalom kifejtést a fogalmi zavar
elkerülése érdekében a civil szektor kifejezését érdemes használni.
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2. Civil társadalom fogalomának értelmezési lehetőségei

A civil társadalom fogalmát illetően mind a hazai, mind a külföldi szakiro -
dalomban számtalan meghatározás született, jelentését illetően nem alakult
ki közmegegyezés. A civil társadalom kifejezés meghatározásával kapcsolat -
ban négy alapvető nehézséggel kell szembenéznie a téma iránt érdeklődőnek:
1. elméleti megközelítések sokasága, eltérő perspektívája; 2. történelmi kate -
gó  ria; 3. ország-specifikus kategória; 4. fogalmi dublikációk. A jelen tanul -
mány ban elsősorban az első nehézséggel foglalkozom.

A civil társadalmak elméleti sokszínűségét hangsúlyozva, néhány rendszere -
zési javaslatot szeretnék ismertetni, amelyek segítségével eligazodhatunk az
elméletek között.

A) Sasvári Nóra doktori értekezésében a civil társadalom értelmezésének
háromféle megközelítését különített el:

a) A civil társadalom, mint élettér a magánéletet jelenti, ahol az egyének
nem a politikával és a profitszerzéssel foglalkoznak. 

b) A civil társadalom, mint viselkedési szerep az aktív, közügyekben véle -
ményt nyilvánító emberre utal. 

c) Rendszerszemléleti szempontból a civil társadalom a vállalati és az
állami mellett a társadalmi rendszer harmadik alkotóeleme.3

B) Victor Pérez-Díaz szociológiai jellegű csoportosítást végzett. Rendszerezé -
sének alapja az egyes elméleteteknek a civil társadalomhoz kapcsolt szo -
ciológiai tartalom volt. Ezen tartalom valamint az alapján, hogy mire
használják fel a fogalmat két végpontot különített el: a minimalistákat és a
generalistákat.4 A generalistákra – így pédául Ernst Gellnerre – az jel -
lemző, hogy eszmék, intézmények segítségével jellemzik a civil társadal -
mat. Ilyen jellemzők például: a törvény uralma, korlátozott és elszámol -
tatható közhatalom, gazdasági piacok, társadalmi pluralizmus és nyilvá -
nosság.5 A generalisták széles hatósugarú definíciójának ellenpontját a
minimalisták – például Jürgen Habermas, L. Cohen, Arató András képezik
– leszűkített definíciója képzi. Ők alapvetően egy önálló szektorként írják le
a civil társadalmat, amely elkülönül mind a gazdasági, mind az állami
szférától. Nézetük szerint a civil társadalmat a társágok, a társadalmi
mozgalmak és a nyilvánosság alkotja.6 A civil társadalmat a következő szo -
ciológiai tartalom jellemzi: pluralitás, nyilvánosság, privát szféra, törvé -
nyes ség.7

3 Sasvári Nóra: Civil társadalom és az Európai Unió – civil érdekérvényesítés.
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/497/1/sasvari_nora.pdf (2012. 01. 06.)

4 Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója Újosztály- elméletek és civiltársadalom-elméletek
a rendszerváltás időszakában. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 80. o.

5 Huszár: i. m. 80. o.
6 Huszár: i. m. 80. o.
7 Huszár: i. m. 85. o.
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C) A vizsgálati horizontot szűkítve a magyar sajátosságok elemzéséhez kap -
csolódik megítélésem szerint Glózer Rita Diskurzusok a civil társadalomról
c. könyve, amelyben a szerző a rendszerváltozás éveiben vizsgálta a civil
társadalom fogalmának transzformációit.8 Tudásszociológiai alapon struk -
turális diskurzuselmézéssel – Foucult elméletére támaszkodva – végezte
kutatását, amelynek célja „a diszkurzív halmazon belüli értelmezési kü -
lönb ségek, hangsúlyeltolódások, ok–okozati és időbeli összefüggések, pár -
huzamosságok feltárásával különálló beszédmódok egyedi azonosítása,
kimutatva a létfeltételeiben (társadalmi intézményekhez való viszonyuk -
ban, interdiszkurzív kapcsolataikban, környezeti beágyazottságuk jellegé -
ben) megmutatkozó különbségeiket is.”9

Glózer Rita a vizsgált időszakra vonatkozóan négyféle beszédmódot külön -
böz  tetett meg: 

a) a recepció beszédmódja visszanyúl a civil társadalom koncepciójának
esz metörténeti gyökereihez, annak aktuális újjáéledésének megértésére
törek szik.10

b) a helymeghatározás beszédmódja: nem a civil társadalom fogalmával,
elmé letével foglalkozik, hanem annak konkrét, gyakorlati megvalósu -
lásáról szól. E beszédmód képviselői jellemző módon a civil társadalmat a
politika világának formálójaként értelmezik.11

c) a mérés beszédmódja: kvantitatív mérési eszközök segítségével írja le a
civil társadalmat.12 Ki kell emelni, hogy pl. KSH adatgyűjtés következ -
mé nye ként megtörtént a szektor önállóságának legitimálása, hiszen a
civilek, a civil szervezetek immár valós (azaz megfigyelhető, megvizsgá -
landó) társa dalmi tényezővé váltak.13

d) a fejlesztő beszédmódban már egy önálló nonprofit szakterület körvona -
lazódik, célja a gyakorlatban megvalósuló fejlesztés, és benne egyes
részte rületekre irányuló kutatások jelennek meg.14

D) Az utolsó rendszerezési javaslat már nem a civil társadalom fogalmával,
annak hazai irodalmával foglalkozik, hanem arra hívja fel a figyelmet,
hogy ha csupán a civil társadalom szervezeteit vizsgáljuk, akkor is megfi -
gyelhető a definíciószerű meghatározások sokasága. A civil szektorra vo -
natkozó definíciókkal kapcsolatban utalni szeretnék Lester M. Salamon, S.
Wojciech Sokolowski és Regina List meghatározására. Három, egymástól
eltérő perspektívából vizsgálható a civil szektor, s ez alapján három ,féle’
definíció kapható. A szervezet működtetéséhez, fenntartásához szükséges

8 A civil társadalom elemzésének hasonló módszertani alapokon nyugvó elemzése olvasható:
Szűcs Zoltán Gábor: A civil társadalom mint politikai nyelv a rendszerváltó vitákban. Az 1989-
es kerekasztal-tárgyalások. In: Civil társadalom: elmélet és gyakorlata (szerk. Szabó Máté)
Rejtjel, Budapest, 2005.171–188. o.

9 Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról. Egy fogalom transzformációi a rendszerváltó
évek értelmiségi közbeszédében. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. 24. o.

10 Glózer: i. m. 35. o. 
11 Glózer: i. m. 79. o.
12 Glózer: i. m. 133. o
13 Glózer: i. m. 148. o.
14 Glózer: i. m. 153–155. o.
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forrásokra figyel a gazdasági definíció: a szervezet bevételei főleg magán -
adományokból, és nem állami támogatásból vagy piaci ügyletekből szár -
maz nak. A szervezetek céljaira koncentráló definíció szerint a civil szerve -
zetek a közjót szolgálják, s a társadalom segítségre szoruló rétegére fóku -
szál vagy a közösségi részvételt, ösztönzést tartja fontosnak. Végezetül a
szervezetek jogi fogalmát emelik ki a szerzők, utalva arra, hogy a civil
szervezetek sajátos jogi formában (pl. egyesület, alapítvány) működnek és
adómentességet élveznek. A szerzők egy negyven országra kiterjedő, a
nonprofit szervezeteket vizsgáló kutatásban – a fenti meghatározásokat is
figyelembe véve – a következő strukturális- operacionális definícióval dol -
goztak. Ezen meghatározás öt kritériumot tartalmaz, s amely szervezet
ezeknek megfelel, azt a civil szektor intézményének tartják. Ezen kritériu -
mok: szervezetek; magánjellegűek; nem osztják fel a nyereségüket; önkor -
mányzók; önkéntes jellegűek.15

3. Civil társadalom, mint eszmeiség – civil társadalom funkciója

A civil társadalom fogalmával kapcsolatos elméletek áttekintése, rendszere -
zése után a bevezető részben írt két hipotézissel foglalkozom. Látni kell, hogy
a fent bemutatott elméletek azt sugallják, hogy a megfogalmazott hipotézisek
fényében kettős civil társadalom fogalomról érdemes beszélni. 

Az első vizsgálati kérdésem arra vonatkozott, hogy a civil társadalom, mint
eszmeiség megjelenik a civil jogvédő szervezetek tevékenységében. Az ehhez
kapcsolódó civil társadalom jelentés egy ideált jelent normatív, előíró érte -
lemben, s ezen szemponthoz a generalisták megközelítését alkalmazhatjuk.
Plasztikusan fejezi ki ezen megközelítést Ernest Gellner megfogalmazása: „A
civil társadalom azoknak a nem kormányzati intézményeknek az összessége,
amelyek elég erősek ahhoz, hogy ellensúlyozzák az államhatalmat: nem gá -
tolják abban, hogy védelmezze a békét és közvetítsen a nagy érdekcsoportok
között, mindazonáltal megakadályozza, hogy a társadalmat atomizálja vagy –
ami a legrosszabb – uralma alá próbálja hajtani.”16 Ezen gellneri meghatá -
rozás alkalmazása mellett azon érv szól: „olyan definíció, mely nemcsak az
intézményt határozza meg (nem kormányzati szervek), hanem ugyanakkor a
legfontosabb funkciót is (államhatalom korlátozása, érdekcsoportok közötti
közvetítés, társadalmi kohézió megteremtése).”17

3.1. Jogvédő szervezetek funkciói

A jogvédő szervezetek funkcióinak vizsgálatát a civil szervezetek funkciójával
érdemes kezdeni. 

15 Lester M. Salamon–S. Wojciech Sokolowski–Regina List: A civil társadalom „világnézetben”
Civitas Egyesület, Budapest, 2003. 14–17. o.

16 Ernest Gellner: A szabadság feltételei. A civil társadalom és vetélytársai. Typotex, Budapest,
2004. 11. o.

17 Unger Anna: Demokrácia – közvetlen demokrácia – civil társadalom. In: Civil társadalom:
elmélet és gyakorlata (szerk. Szabó Máté) Rejtjel, Budapest, 2005. 19–36. o.
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A civil szervezetek alapvető funkcióit öt pontban lehet összefoglalni:

1. összetett társadalmi szükségletek kifejezésének és kezelésének eszközei,
2. aktív állampolgárságra nevelés révén az embereket arra ösztönzi, hogy

álljanak ki a jogaikért, s ne hajoljanak meg az államhatalom előtt
3. érték- és érdekpluralizmus erősítés, a vélemények sokszínűségének előse -

gítése,
4. szolgáltatások nyújtása, 
5. „vitatér” megteremtése: olyan mechanizmusokat hoznak léte, amelyek se -

gít ségével a kormányzat és a piac ellenőrizhető és felelősségre vonható.18

A civilség eszmeiségének a szervezetek céljaiban, funkcióiban való manifesz -
tálódását plasztikusan szemlélteti Robert M. Jenkins véleménye a nonprofit
szervezetek és a demokrácia kapcsolatáról. Jenkins szerint a civil szféra négy
meghatározó területen játszik kiemelkedő szerepet a demokráciában: elő -
segítik a pluralizmust, támogatják a társadalmi integráció, kontrollálják a
kor mányzati tevékenységet, elősegítik az egyéni részvételt a közösségi intéz -
mé nyekben.19

A fenti leírt funkciók sorát olyan további funkciókkal érdemes kiegészíteni,
ahol a civil társadalom eszmeisége tetten érhető. Ilyennek tekinthető, hogy a
civil szervezetek elősegíthetik egyes hátrányos helyzetű csoportok társada -
lomba való beilleszkedését, politikai mobilizációs szerepet tölthetnek be, to -
vábbá a politikai szocializáció fontos eszközei.20

3.2. A civil jogvédő szervezetek funkciói

Jogvédelemmel foglalkozó civil egyesületek, alapítványok megjelenési okait
vizsgálva, könnyen belátható, hogy ha nem lenne igény, kereslet a tevékeny -
ségükre, akkor nem lennének. Megállapítható, hogy a jogvédelmi tevékeny -
séget az állami működés deficitje teszi szükségessé,21 így abban az esetben, ha
egy államban, egy jogrendszerben minden megfelelően működne, akkor nem
lennének civil jogvédők. Civil jogvédők tevékenységével azokon a területeken
találkozunk, ahol „valamilyen gond van a jogrendszerrel”, akár a jogalkotás,
akár a jogérvényesülés, akár a jogalkalmazás területéről legyen szó. Szabó
Máté a posztszocialista államok vonatkozásában a következő területek külö -
nítette el: 

18 Daneil Siegel – Jenny Yancey i. m. 15. o.
19 Robert M. Jenkins: A nonprofit szféra és a politikai rendszer kapcsolata Magyarországon. In:

Egymás jobb megértése felé. Tanulmányok az állam, az önkormányzat és a nonprofit szerveze -
tek viszonyáról Magyarországon (szerk. Balogh Eszter–Bullain Nilda–Simon Ildikó). CTF,
Budapest, 8. o.

20 Weller Mónika: A nem kormányzati szervezetek szerepe az emberi jogok védelmében nemzeti és
nemzetközi szinten. In: Acta Humana, 1995/21. szám 49. o.

21 Szabó Máté: A jogvédő szervezetek Magyarországon a rendszerváltás után és az Európai Uniós
csatlakozás nyújtotta új politikai tér. In: Acta Humana, 1998/31. szám 28. o.
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1. „A nők jogai,
2. a kisebbségek, etnikai, szexuális, rokkant, beteg, drug addict stb. jogok,
3. a teljes állampolgári státus nélküliek, azaz menedéket kérők, illegális mig -

ránsok, hontalanok, menekültek jogai,
4. »sérült« állampolgári státusúak, a totális intézményekben, börtön, katona -

ság, fogvatartás, kényszergyógykezelésnek alávetettek védelme.”22

Hangsúlyozni kell, hogy a civil jogvédő tevékenység nem azt tartja céljának,
hogy a meglévő hatósági intézményrendszert helyettesítse,23 hanem egyrész -
ről az a feladata, hogy ,watchdog’-ként figyelemmel kísérje az állami szervek
tevékenységét, s jelezze a tapasztalat emberi jogi jogsértéseket.24 Másrészről
az a célja, hogy „kiegészítő, informális, alternatív korrekciós fórumokat nyis -
son meg a rászoruló kliensek számára, akiknek egyéni forrásaik szűkössége,
nyelvi korlátuk, menekült státusuk, bűnvádi eljárás miatt nincs arra lehető -
ségük, hogy teljes körűen felhasználják a jogállam biztosította jogi-politikai
eszközöket, és a civil szolidaritás kiegészítő fogodzóit kell megkeresniük.”25

A tanulmányom következő részében azzal foglalkozom, hogy milyen eszköztár
áll a civilek rendelkezésére. A jogvédő szervezetek eszközválasztását befo -
lyásolja a szervezetek kettős önidentitása: jogvédő szerep és jogfejlesztő sze -
rep. 

Áttekintve a civil jogvédő szervezetek alapszabályait, megállapítható, hogy a
civil jogvédők által végzett munka összetett. Szabó Máté 1997-es kutatásában
a következő tevékenységi formákat különböztette meg: 

1. propaganda, nevelés, információ, PR, média,
2. monitoring, dokumentáció a jogsértésekről, jogi és intézményi reformok ini -

ciálása
3. jogi szolgáltatás, segítség, networking, community building, karitatív tevé -

kenység,
4. tiltakozó akciók szervezése (jogi, politikai, sajtó),
5. nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás (anyagi források és információk

ki- és beáramoltatása).26

A civil szervezetek alapszabályai és jogvédő szervezetek jogászaival készített
interjúk27 alapján világosan látszik, hogy három fő tevékenységi körre tudjuk

22 Szabó Máté: A társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001. 274.
oldal.

23 L. bővebben: Dr. Legény Krisztián: Jogvédő szervek a Magyar Közigazgatásban. In: Magyar Köz -
igazgatás,  2005/5. zsám 283–296. o.

24 Weller Mónika: i. m. 48. o.
25 Szabó Máté: A jogvédő szervezetek Magyarországon a rendszerváltás után és az Európai Uniós

csatlakozás nyújtotta új politikai tér. In: Acta Humana: 1998/31. szám acta humana 1998. 37. o.
26 Szabó Máté: A társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001. 274.

oldal.
27 Tanulmányom ezen részében támaszkodom egy 2010. első felében végzett empirikus kutatásra,

amelynek keretében tizenegy hazai releváns – szakmailag elismert – jogvédő szervezetet ke -
restem fel, s összesen húsz jogásszal készítettem félig strukturált interjút.
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bontani a szervezetek munkáját: jogi reformtevékenység; kommunikációs és
köznevelő funkció (például nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, elő -
adá sok, honlap); jogsegélyszolgálat és stratégiai pereskedés.

A jogi reformtevékenység28 alatt azokat a ténykedéseket, akciókat értjük,
amelyek célja a szervezet missziójának megfelelő jogszabályi irány elfogad -
tatása a döntésre jogosult hatósággal. A parlament és a civil társadalom
közötti két- vagy többoldalú dialógusnak többfajta formalizált fajtája ismert:
közmeghallgatás, írásbeli észrevételek benyújtása, kerekasztal beszélgetések,
civil szervezetek bizottsági ülésein való részvétele, nyílt napok szervezése
stb.29

A civil szervezetek tevékenységének második nagy területe a nyilvánossághoz
kapcsolódik, s célja hogy felhívja a figyelmet azokra az emberi és állampolgári
jogokra, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre, amikkel ha -
zánk nak szembe kell nézni. Ezen cél elérésének többféle eszköze, stratégiája
ismert: oktatási, ismeretterjesztő tevékenység, szakmai fórumok és konferen -
ciák szervezése, könyvek, kiadványok szerkesztése, honlapon való kommuni -
kálás. Az elmúlt időszakban a szervezetek média használatában nagyfokú
változásokkal találkozunk: elkezdték tudatosan, a céljaik érdekében hasz -
nálni a médiát, hiszen „Ha ismertek vagyunk, akkor tudunk nyomást gyako -
rolni.” A média használattal kapcsolatban fontos még egy változásra felhívni a
figyelmet: amióta az internet elterjedt, egyre inkább ezt használják a szer -
vezetek, s visszaszorulóban van az amúgy nagy költséggel járó nyomtatott ki -
adványok, szórólapok terjesztése. A kommunikáció és a köznevelő funk -
ció kérdéskörének vizsgálatakor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a
legtöbb civil jogvédő szervezet nagy hangsúlyt fektet a jogismeret, a jog -
tudatosság növelésére. Nagy problémának látják, hogy az állampolgárok nem
tudják, hogy mik a jogaik, és azzal sincsenek tisztában, hogy mit tehetnek,
hová fordulhatnak, ha vélt vagy valós jogsérelem érte őket. A szervezetek nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan kiadványokat szerkesszenek, amelyek
érthető módon magyaráznak el alapjogszabályokat, valamint iskolákba jár -
nak felvilágosító órát tartani stb. 

A szervezetek által végzett harmadik fő tevékenység a jogsegélyszolgálat
fenntartása és működtetése, ami három külön részre bontható: jogi tanács -
adás, okiratszerkesztés, jogi képviselet. Peres tevékenységük révén a jogvédő
szervezetek nagyban hozzájárulnak a hazai joggyakorlat fejlesztéséhez, azzal,
hogy a meglévő jogszabályok helytelen alkalmazásának korrigálására törek -
szenek. A pereskedés nem mindig megoldás: „A pereskedés mindig az utolsó
eszköz.” – fogalmaztak így, vagy ehhez hasonlóan többen is a megkérdezett
jogászok közül. Lynn C. Jones külföldi kutatásából is az derült ki, hogy az
aktivista jogászok nem fordulnak automatikusan a pereskedéshez, hiszen a
bíróság és a pereskedés nem mindig a megfelelő út. Számukra nem az a fontos,

28 L. bővebben Edit Vigh: What roles do the Hungarian human rights NGOs have in the public par-
ticipation in governance? COFOLA 2011: The Conference Proceedings. Brno, Masaryk Uni -
versity. 1226–1235. oldal [CD kiadvány].

29 http://www.parlament.hu/civil/aktualis/szili/parl_civil.htm (2010.01. 24.).
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hogy „megnyerjenek egy ügyet”, hanem a mozgalom érdeke a fő. De ezzel pár -
huzamosan fontos az is, hogy időben felismerjék azokat a helyzeteket, amikor
megfelelő lehet a peres eljárás, vagy amikor már csak ez az egyetlen meg -
oldás.30

4. A civil társadalom, mint szektor 
– jogvédő szektor önállóságának

kérdése

A bevezetőmben megjelölt második vizsgálati irány a civil társadalom egy
szűkebb értelmére vonatkozott: a civil szektorra. Így a minimalisták által
hangsúlyozott elkülönítéssel kell foglalkozni, meg kell nézni, hogy milyen a
viszonya a civil szektornak a kormányzati és a gazdasági szektorral31. 

Mielőtt ezen kérdéssel foglalkoznék, érdemes megválaszolni előtte azt a kér -
dést, hogy mely társadalmi formációkat tartjuk a civil szektor alkotóelmeinek.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 1999-es jelentése szerint a civil
társadalom szervezeti olyan szervezeti struktúrák, amelyek általános érdekek
képviseltében lépnek fel, felelősséget vállalva értük, továbbá közvetítő szere -
pet játszanak a ,közhatóságok’ és az állampolgárok között.32 A fent említett
jelentésben a Bizottság felsorolta azon szervezeteket, amelyeket a civil szer -
vezetek kategóriájába sorolhatók: 

– munkaerő-piaci szervezetek, szociális partnerek (pl. szakszervezetek, mun -
kaadói szervezetek),

– azon társadalmi, gazdasági szereplők, amelyek nem szociális partnerek,
– nem kormányzati szerveztek (ún. NGO) (pl. emberi jogi szervezetek),

30 Lynn C Jones: Carrer Activism by Lawyers: Consequences for the Person, the Legal Profession,
and Social Movement. In: Legal professions: Work, Structure and Organization (ed. Jerry Van
Hoy). Elsevier Sience Ltd. The Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford, 2001. 192–199. o.

31 A civil szektor az állami és gazdaási szektorral való kapcsolatára lsd. például: „Keleten és
Nyugaton egyaránt egyre többen kezdtek rájönni, hogy a szabad piac és a szabad választások
önmagukban nem biztosítják az egészséges, demokratikus társadalmak kialakulását és fenn -
maradását. A piacgazdaság alkalmas arra, hogy fogyasztói javakat és szolgáltatásokat állítson
elő, de számos társadalmi szükséglet kielégítésére – természeténél fogva – csak igen korláto -
zottan képes. Hasonlóképpen, az állampolgárok nem hagyhatják pusztán a kormányra a fontos
kollektív érdekek (a tiszta környezet, a polgári szabadságjogok, a társadalmi jólét) képviseletét
és védelmét. A kiegyensúlyozott, hárompólusú társadalmi fejlődés érdekében a piaci és állami
szektor mellett meg kell tehát jelennie a nonprofit szervezetekből álló, erőteljes harmadik
szektornak is”. Daneil Siegel – Jenny Yancey: A civil társadalom újjászületése. A nonprofit
szektor fejlődése Kelet-Közép-Európában és a nyugati segítségnyújtás szerepe. Rockefeller, New
York, 1992. 16. o.

32 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (1999) Opinion of the Economic and Social
Committee on the role and contribution of civil society organisations in the building of Europe.
CES 851/99D/GW. Brussels, 22 September 1999. 3–4.
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851–1999_ac_en.pdf
Idézi: Savári: i. m. 20. o.
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– közösségi szervezetek,33 amelyek a tagságok irányában fejtenek ki tevékeny -
ségeket (pl. ifjúsági szervezet, családi szerveztek, helyi szintű állampolgári
kezdeményezések),

– vallási közösségek.34

A civil jogvédő szervezeteket nem kormányzati szervezetek.35 A nem kormány -
zati szervek közös jellemzői:

1. nem (közvetlen) haszonszerzés céljából hozzák létre;
2. önkéntes alapon szerveződnek és általában önkéntesek is dolgoznak a szer -

vezetben;36

3. szervezett formával és bizonyos mértékű intézményesültséggel rendelkez -
nek;37

4. függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártok -
tól vagy a gazdálkodó szervektől;

5. nem öncélúak törekvéseiben és értékrendszerükben.38

Az Európai Bizottság meghatározásával tartalmilag megegyezik Harsányi
László és Kuti Éva nonprofit-szervezetekre vonatkozó kritériumrendszere:
nem profitcélok által vezérelt szervezetek; kormányzattól közvetlenül nem
függő szervezetek; formális szervezetek; közérdekű tevékenységet végeznek;
elsősorban magánadományokból származó bevétel; politikamentesség; vallás -
mentessé.39

33 community based organisation CBOs.
34 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (1999) Opinion of the Economic and Social Committee

on the role and contribution of civil society organisations in the building of Europe. CES
851/99D/ GW. Brussels, 22 September 1999. 3–4.
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851–1999_ac_en.pdf
Idézi: Savári: i. m. 20–21. o. 

35 A civil szektorba sorolható szervezeteket két fő csoportba oszthatjuk: megkülönböztetjük egy -
részről az ún. szolgáltató jellegű szervezeteket (ide tartoznak például az oktatási, egészségügyi,
szociális szervezetek), másrészről az ún. érték- és érdekvédelmi szervezeteket (például vallási,
környezetvédelmi, emberi jogi szervezetek). A civil jogvédő szervezeteket alapvetően a második
csoportba soroljuk. Lester M. Salamon–S. Wojciech Sokolowski–Regina List: i. m. 18. oldal.

36 A jogvédelem önálló hivatás jellegéről l. bővebben Edit Vigh: Definition of the Civil Defense of
Right as a Profession. In: De iurisprudentia et iure publico, 2011/1. 218–225. o.; Vigh Edit:
Jogvédők a jogászi hivatásokban. In: Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis (szerk. Sulyok
Gábor–Patyi András–Szoboszlai-Kiss Katalin).  Jog – Állam – Politika Különszám, 2011. 241–
251. o. 

37 A szervezeti forma megléte kapcsán érdemes arra is utalni, hogy van olyan meghatározás is, így
a CIVICUS World Alliance for Citizen Participaton definíciója, amely nem követeli meg a
szervezeti formát, hiszen bármilyen polgári önszerveződést (mozgalom, bojkott, tüntetés) a civil
társadalom részének tekinti. Rixer Ádám: A civil társadalom fogalma. In: Collega, 2007/2–3. sz.
68. o. 

38 Commission Discussion Paper „The Commission and Non-governmental Organisations: Buil -
ding Stronger Partnership”, presented by President Prodi and Vice-president Kinnock), COM
(2000) 11 végleges.
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/ngo/docs/communication_en.pdf

   Idézi Savári 21. oldal
39 Harsányi László–Kuti Éva: A nonprofit szervezetek lehetséges szerepe a tudományos kutatás

területén, in Háttértanulmányok Készült az 1991. november 13–14.-i II. Akadémiai Fórumra,
MTA KSZI, Budapest, 1991. 16. o.
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Civil szektornak a másik két szektortól való megkülönböztetése a fent hivat -
kozott írások közös pontja. Véleményem szerint ez két okból fontos: egy részről a
szektor önállóságának elengedhetetlen feltétele, másrészről ez jelen ti azt az
alapot, amely a szektor társadalmi legitimációjához hozzájárulhat. A jogvé -
delemmel foglalkozó civil szervezeteket, hasonlóan a többi civil szerve zethez,
általában két támadás szokta érni: politikai funkciót látnak el, va lamint állami
pénzekből tartják el magukat. Mindkét kijelentés a ,civil’ jelzőt támadja.

A civil szervezetek és a másik két szektor viszonyrendszerének vizsgálatakor
tézisként megállapítható, hogy a civil szektor nem azonos az állammal és nem
egyenlő a piaci szférával, bár mindkettőhöz közvetlenül és szervesen kapcso -
lódik.40 A civil társadalom társadalomként (társadalom alrendszerként) való
felfogásából következik, hogy nem lehet teljesen mentes az államtól, mert
minden állam rendelkezik egy társadalommal. A piaccal való kapcsolatának
elismerése azon alapul, hogy minden árutermelést folytató társadalomban
megfigyelhető, hogy a piac által végzett tevékenységcsere kihat a társadalom
strukturálódására.41

Megítélésem szerint a szektor önállóságának léte a hangsúlyokban van: a civil
szervezetek nem törekszenek közvetlenül pártcélok megvalósítására, nem ki -
zárólag állami támogatásból kívánják fenntartani magukat, nem közvetlen
profitszerzési célzattal alakultak meg.

A civil szervezeteket, szemben a pártokkal, nem lehet leírni az N. Luhmann
által elgondolt, a politikára jellemző kormány-ellenzék bináris érékduállal.42

A jogvédő szervezetek watchdog funkciójából adódóan a mindenkori kormány -
zat munkájának kritikáját képviselik. Azonban ezt nem azért teszik, hogy
hatalomra kerüljenek, hanem az emberi jogok hatékony érvényesülése érde -
kében cselekednek.

Az állami támogatás léte – amely a jelzett szektor vonatkozásában elsősorban
az Európai Uniós források elosztása során mintegy közvetett formában jelenik
meg – a magánszervezet létét teszik kétségessé. Közép- és Kelet-Európában a
gyenge gazdasági erők okán a nemzetközi támogatás mellett szükség volt az
állam anyagi hozzájárulására.43 Látni kell, hogy a jelzett régióban a civil
társadalom figyelme a rendszerváltás időszakában elsősorban a gazdasági
változásokra, illetve a jogállami alapokon nyugvó kormányzás feltételeinek
kialakításáraa irányult mintsem a civil szektor működésének feltételeire.44

Így az újjászülető civil szektor nem támaszkodhatott teljes mértékben a ma -
gánadományokra. Azonban a szervezetek államtól kapott támogatása nem
zárja ki azt, hogy azokat magánjellegűnek tartsuk addig, amíg a szervezet
döntési szabadsággal rendelkezik céljait, eszközeit illetően.45

40 Kondorosi Ferenc: Civil társadalom Magyarországon. Politika + Kultúra Alapítvány, Budapest,
1998. 45. o.

41 Szigeti Péter: Társadalomkutatás – mi végre? Politikatudomány – Alkotmányjog – Világrend -
szerelmélet. Univarstitas – Győr Nonprofit Kft, Győr, 2011. 252. o.

42 Bihari Mihály–Pokol Béla: Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 66. o. 
43 Weller: i. m. 47. o.
44 Daneil Siegel–Jenny Yancey: i. m. 16. o. 
45 Weller: i. m. 47. o.
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5. Összegző gondolatok

Tanulmányomban a civil társadalom két jelentésrétege kapcsán – civil tár -
sadalom, mint eszme, cél és civil társadalom, mint szektor – a jogvédő szer -
vezetek funkcióival és a jogvédő szektor civil jellegével foglalkoztam. 

Egyetértek Molnár Miklós azon megállapításával, amely a civil társadalom
kifejezés meghatározásának nehézségét a fogalom többes jelentésével kap -
csolta össze: „Az első jelentés szabályozó normatív kategória: egy kell, így kel -
lene lennie… Második jelentése szociológiai: itt tartunk.”46 Így az elemzés
tárgya és eszköze egybeesik.47 Ezen kettősséget a jogalkotás szintjén is tetten
lehet érni, hiszen a jogalkotó hol szabályozási tárgyként, hol kívánatos célként
hivatkozik a civil társadalomra.48

Megállapítható, hogy a civil társadalom alapvető keretét a jog uralma, a ma -
gánélet tisztelete, a szólásszabadság és az egyesülési szabadság demokratikus
elvei alkotják. A civil szektor szervezetei, így a jogvédő szervezetek is az egyé -
nekért van. A civil kezdeményezések fontos mediális szerepet játszanak az
egyének és az állam között, s ezen közvetítő szerep a demokratikus mecha -
nizmusok nélkülözhetetlen része.49 Létének elvi alapjait az emberi, állam -
polgári jogok érvényesülése, a jogállamiság, az érdek-pluralizmus jelentik.50

Megállapítható, hogy a civil szektor az állami és a piaci szektortól független
harmadik szektort alkotva fontos meghatározója a demokráciának.

Bemutattam, hogy a civil értékrend és érzésvilág megjelenik a szektorban
elhelyezkedő jogvédő szervezetek tevékenységében. A magyar civil szektor
egyik kiemelkedő alakja Furmann Imre egy interjúban a következőképpen
fogalmazott: „Akkor jön el az eszményi állapot, amikor emberi jogi aktivis -
tákból emberi jogi passzivistákká változhatunk.” Látható, hogy ezen gondo -
latban is megjelenik az eszmeiség és a ,most itt tartunk’ gondolata. Furmann
Imre egy olyan eszményi állapotra utal, ahol már nincs szükség emberi
jogokkal foglalkozó szervezetekre, emberi jogi jogvédőkre. A gondolat nagyon
megkapó, és egyben elgondolkodtató, hiszen látni kell, hogy egy ilyen esz -
ményi, ideális állapot talán sehol sem létezik, hiszen a liberális, demokratikus
államok soha sem lesznek annyira liberálisok, mint amennyire, ahogyan mi
azt gondoljuk. A civil jogvédők azért tevékenykednek, mert létre kell hozni, ki
kell alakítani az alapszabadságok rendszerét, és ha már ez megvalósult, akkor
az a feladatuk, hogy védjék azt.51 Egy, a kilencvenes évek előtt már jogvédő

46 Molnár Miklós: Civil társadalom és akiknek nem kell. Educatio Kiadó, Budapest, 1996. 13. o.
47 Molnár Miklós: A demokrácia hajnalodik keleten. Civil társadalom és kommunizmus Kelet-

Európában: Lengyelország és Magyarország. In: Politikatudományi Szemle, 1993/2. sz. 84. o. 
48 Rixer: i. m. 63. o.
49 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (1999) Opinion of the Economic and Social Commit tee

on the role and contribution of civil society organisations in the building of Europe. CES
851/99D/GW. Brussels, 22 September 1999. 3–4.
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851–1999_ac_en.pdf Idézi: Savári: i. m. 16. o.

50 Kondorosi Ferenc: i. m. 45. o.
51 Lucien Karpik: Political Lawyers. In: Fighting for Political Freedom. Comparative Studies of the

Legal Complex and Political Liberalism (eds: Halliday, Terence C–Karpik, Lucien–Feeley,
Malcolm M). Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2007. 493. o.
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tevékenységet végző, jelenleg is civil szervezetnél ügyvédként dolgozó jogász a
következőképpen fogalmazott: „’90 után még azt is gondoltuk, hogy már nem is
lesz ránk szükség, mert kitört a demokrácia meg minden. Jogvédő szervezetre
nem is lesz szükség, itt úgy fog működni az államgépezet, minden hivatalos
szerv, a hatóságok, a bíróságok teszik a dolgukat, megszűnik a politikai nyo -
más. Ez egy nagy csalódás volt, mert nem így történt.”

Megállapítható, hogy amíg állam létezik, amíg tökéletlen a valóság, addig
szükség van civil kontrollra, s ilyen szempontból nincs végcélja a jogvédők
munkájának.
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The Negative Effects
of EU Directives on Cultural Heritage

BÍBOR BÁNFI-KLEKNER
Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences

It is essential to safeguard the common European cultural heritage and funda-
mental values, especially during the law making process of the EU. It is a spe-
cific field of EU law, where the monitoring of directives from various fields,
such as international trade competition, personal and public health, safety,
and conservation of the natural environment, gained significance. In a time,
when almost all European countries fight with serious economic problems in a
Changing World, our fundamental values and common cultural heritage is
giving us strength and hope to keep going.

1. EU Background

Although the field of Culture and cultural heritage do not belong to the compe-
tencies of the EU, we find the following sentence in the Common Provisions,
Article 3 of the  Consolidated version of the Treaty on European Union (March
2010):
„It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall

ensure that Europe’s cultural heritage is safeguarded and enhanced.”1 

It is evident, that the common desire of EU states is to protect cultural her-
itage even though the measures and policies are carried out within the nation-
al competencies of the member states.

In the Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the EU, Title
XIII is about Culture:

“1. The Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member
States, while respecting their national and regional diversity and at the same
time bringing the common cultural heritage to the fore.
2. Action by the Union shall be aimed at encouraging cooperation between
Member States and, if necessary, supporting and supplementing their action in
the following areas: (…)
— conservation and safeguarding of cultural heritage of European
significance, 
4. The Union shall take cultural aspects into account in its action under other
provisions of the Treaties, in particular in order to respect and to promote the
diversity of its cultures.” 2

1 Consolidated version of the Treaty on European Union (March 2010)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML

2 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the EU 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF
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As I highlighted in the quoted text, the conservation of cultural heritage of
European significance is emphasized, which shows, that even though some-
times the directives carry negative effects on protected monuments, it is ab-
solutely not due to the will or conviction of the legislators.

As we are all aware the organs of the EU have been attributed no power, no
competency over cultural policies, which are therefore belong to the competen-
cy of the member states, in other words, this field is a prerogative of the mem-
ber nations. It is therefore evident, in the light of the aforesaid, that the EU
legislation is not produced to be applied to cultural activities as such, but to
regulate other fields. However, these directives, as we will see shortly, often
carry or may carry negative effects to the preservation procedures of the his-
toric monuments. If we think about the application of the rules concerning the
four freedoms and environment, it is evident, that these fields have a wide
scope. Regulations concerning these areas may therefore have indirect reper-
cussions on the cultural sector.

2. The Granada Convention

When talking about cultural heritage in this article, we are focusing on the ar-
chitectural, the so-called “built” cultural heritage. For a more precise defini-
tion let me quote the provisions of Granada Convention for the Protection of
Architectural Heritage of Europe: 

“For the purposes of this Convention, the expression “architectural heritage”
shall be considered to comprise the following permanent properties:

1. monuments: all buildings and structures of conspicuous historical, archaeo-
logical, artistic, scientific, social or technical interest, including their fixtures
and fittings;

2. groups of buildings: homogeneous groups of urban or rural buildings con-
spicuous for their historical, archaeological, artistic, scientific, social or tech-
nical interest which are sufficiently coherent to form topographically defin-
able units;

3. sites: the combined works of man and nature, being areas which are partially
built upon and sufficiently distinctive and homogeneous to be topographical-
ly definable and are of conspicuous historical, archaeological, artistic, scien-
tific, social or technical interest.“ 3

3. The Problems with EU Directives

The main problem is, that the cultural heritage sector is not informed in due
time about the development and implementation of these legal acts.4 There -
fore by the time the competent cultural heritage institutions and administra-
3 Text of Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/121.htm

4 European Legislation and Cultural Heritage (edited by Terje M. Nypan, 2006.)  p. 45.
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tions normally discover the possibly detrimental effects, it is too late to inter-
vene into the legislative process. The best solution could be to operate a legal
observatory group, serving and informing all cultural heritage administra-
tions and other players in due time. This way, the cultural heritage sector may
influence the legal acts in time and on a pro-active basis, which is a much more
cost-effective solution as well. 

The general problem concerning the EU legislation is that it is created to meet
the demands of modern industrial goals.5 It therefore often, implicitly or ex-
plicitly, excludes the use of traditional materials and traditional craft meth-
ods, which would be used for sound conservation practices. Obviously, for new
modern buildings this legislation is not a problem at all, but for historic build-
ings it is a threat to authenticity –as we will see in the cases below.

To summarize the conflict: the effect of regulations on the maintenance and
restoration of cultural heritage stems from directives in areas within the com-
petencies of the EU, but they are used with national regulations without con-
sideration for the fact that they should not apply to cultural (heritage) policies
as these are not within the competencies of the EU.

Therefore the legal strife originating from the implementation of the EU
Directives, on one hand, and sound heritage conservation practice, on the oth-
er hand, takes place at national, rather than at EU or international level.
Unfortunately it is almost impossible to exempt the historic monuments on
national level, unless it is not explicitly formulated in the original text of the
directive.

As a bottom line we can say, that the regulations interfere negatively with the
safeguarding of authenticity, they negatively influence the value creation
chain of cultural heritage and lead to a loss of the historic, traditional or visual
authenticity of the heritage.6

Although the number of directives creating problems for the sector is increas-
ing, the negative impact is definitely not due to the will of legislators. However
the posed threat is real and may jeopardize the preservation of cultural assets.

It is therefore important to be able to influence the Directives legislative
process at an early stage and for reaching that aim, the lobbying bodies of cul-
tural heritage decided to form a working group.

4. Working Group for EU Directives and Cultural Heritage
and the European Heritage Legal Forum (EHLF)

In 2003 an initiative was taken in co-operation with the EU financed AR-
RCHIP / ARIADNE project at Czech Academy of Science, at The Institute of
Applied and Theoretical Mechanics. At the meeting in Prague, it was decided
5 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 51.
6 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 53.
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to establish a permanent working group with the task to compile a list of prob-
lematic Directives and seek to find solutions to this challenge.7

The main aim of the Working Group for EU Directives and Cultural
Heritage became to document and to work towards establishing a permanent
observatory function to monitor the legislative processes in Brussels. The Work-
ing Group documented its findings in the book “European Legislation and
Cultural Heritage” published in 2006 (used as a source of this study as well). It
also proposed a clause of special consideration – which will be presented in de-
tails later – as a possible legal tool to solve the problem.

The founders and leaders of the Working Group decided to improve their ob-
servatory functions by establishing the initiative of the European Cultural
Heritage Authorities (European Heritage Heads Forum, EHHF), and the
European Heritage Legal Forum (EHLF) in 2008, therefore the Working
Group was subsequently dissolved.8

The EHLF is not a typical organization, it is rather a network of appointed cul-
tural heritage experts from the national competent authorities, who have the
task to follow and scrutinize proposed EU legislation in the pipeline to find if it
does have negative effects on a sustainable cultural heritage management. If a
piece of legislation is found to be detrimental it is reported immediately to the
competent national authority, who may create a specific suggestion for chang-
ing the text for its’ own bodies in the national political system working with
EU legislation. It is important to note, that EHLF does not take up political
sides, it has rather an observatory role, and the EHLF members, or others,
may seek to influence the wording of the legislation to include exemptions or
special considerations for cultural heritage.9

European Heritage Legal Forum10

Hungary is also a member of the
Forum. It is the responsibility of
the National Office of Cultural
Heritage (Kultu rális Örökségvé -
del mi Hiva tal, KÖH) to get the in-
form ation from EHLF and repre-
sent the cultural heritage pers -
pective during the national legal
procedures.

7 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 27.
8 European Heritage Legal Forum: http://www.riksantikvaren.no/ehlf/

9 European Heritage Legal Forum
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/European_Heritage_Legal_Forum/Organisation/

10 European Heritage Legal Forum
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/European_Heritage_Legal_Forum/Organisation/
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5. The Starting Point:  98/8/EC Biocidal Product Directive

At the end of 1990s the experts of Norwegian cultural heritage administration
suddenly became aware of the above sketched conflict, when they realized,
that the traditionally used wood tar was also on the list of prohibited materials
in the Biocide Directive. 

The regulations concerning wood tar made it impossible to buy traditional
wood-tar, which material is used for conserving the medieval wooden build-
ings, such as the world-famous Borgund Stave Church.11

Borgund Stave Church is a stave
church located in Borgund, Lærdal,
Norway. It is classified as a triple
nave stave church of the so-called
Sogn-type. This is also the best pre-
served of Norway’s 28 extant stave
churches. Borgund was built some-
time between 1180 and 1250 CE with
later additions and restorations. The
stave churches in Norway and many
wooden buildings in Scandinavia or
elsewhere are maintained with tradi-
tional wood tar. Some buildings are
from the middle ages. It is impossible
to find a substitute for protection of
the outer surfaces.

According to the Biocide Directive, the definition of prohibited materials is as
quoted here: 

“(2) …. the Council expressed concern at the lack of harmonised Community
provisions for biocides, formerly known as non-agricultural pesticides, and in-
vited the Commission to examine the situation in Member States and the possi-
bility for action at Community level;
(3) Whereas biocidal products are necessary for the control of organisms that
are harmful to human or animal health and for the control of organisms that
cause damage to natural or manufactured products; whereas biocidal products
can pose risks to humans, animals and the environment in a variety of ways
due to their intrinsic properties and associated use patterns;”12

It is obvious however, that the material in question, the traditionally used
wood tar does not pose any damage to humans when used for cultural heritage
goals.

Since the use of traditional wood tar is essential for the conservation of the
Nordic heritage: medieval stave-churches, vernacular buildings as well as nu-
merous traditional ships depend on such wood tar for antiquarian mainte-

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Borgund_Stave_Church
12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0008:EN:NOT
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nance. The cultural heritage specialists and competent authorities wanted to
prove that such wood-tar in the mentioned cultural heritage use is in fact not a
biocide.

However, when the specialists realized this problem, the directive was already
in force. The question quickly rose: is it possible to achieve changes in a direc-
tive after it has come into force? The so-called “Nordic Initiative” was to re-
move wood tar from the Biocide directive.13

At the end and after several years of proving that the prohibition of wood tar
will cause serious and gradual decay of the stave churches and eventually lead
to destruction and even disappearance, the use of wood-tar for cultural her-
itage preservation goals was exempted. It was eventually possible to achieve
changes in a directive after it had come into force, but it demanded more man-
hours costs and created serious costs for scientific studies. After working to
change the directive for years the solution became to scientifically demon-
strate that wood tar used as a wood surface treatment does not contain biocide
effects. The research project lasted for 2 years and was co-financed by the her-
itage authorities of Norway, Sweden and Finland. The research confirmed no
biocide effects. Wood tar was removed from the directive’s list of active sub-
stances in February 2007.

As a summary we can say, that it is much cheaper to involve a clause of special
considerations for cultural heritage in the original Directive text and that the
conclusion is that it is much more cost-effective to be pro-active!14

6. Two More Cases for Negative Effects

Does being prepared for disasters following given mandatory prescriptions al-
ways and automatically lead to reduction of authenticity? How may we keep
the authentic value of a monument, upgrade fire safety and improve safety as-
pects for everybody at the same time?

It seemed almost impossible to meet all the requirements of the fire safety reg-
ulations and safeguarding authenticity in the case of Castle Schönbrunn in
Vienna. The specialists soon realized that in this case, they need a special, a
tailor-made solution to save the interior design.

What was the problem?

The experts were faced with the problem of conforming with the safety regula-
tions applicable to public buildings. The question was, amongst others if the
standardised escape signs should be installed everywhere in the museum. The
question was how to protect the monument, keep authenticity and at the same
time protect the people within it properly, in case of fire.

13 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 92.
14 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 93.
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Source:http://hu.wikipedia.org/
w/index.php?title=F%C3%A1jl:
Wien_Schoenbrunn_Rueckseite.jpg
&filetimestamp=20050706181210

What is good and useful for
new buildings and for the
entire building industry usu-
ally presents a problem if we
wish to keep our heritage. In
order to keep the authentici-
ty of monuments the cultur-
al heritage specialists found
out to follow a so-called “per-
formance based approach”.
This means, that in order to
keep the original interior des-
ign, it is necessary to find a

solution tailor-made to the monument, and therefore the standardized signs
are redesigned to fit more into the interior design. The experts created a pur-
pose designed service column to the Castle, on which they could secretly, but
visible place the fire escape signs.15

A European cooperation in the COST 17 group has made major advances in
the direction of developing such performance based alternatives. The alterna-
tives are a must when discussing how to avoid that the prescriptive standards
become mandatory also for the cultural heritage field.

The other case is from Hungary, and unfortunately (but not surprisingly) it is
not a success story. In the case of Visegrád Royal Castle, which was recon-
structed in 2006, the purchase of a special building material was prohibited
because of nonconformity with EU rules.

In the innermost room of the castle there was a square of approximately 1 m. x
1 m. on the floor which consisted of smaller, of a light mustard colour and
clearly not new tiles, which were the remaining usable original tiles that were
found during the excavations. The cultural heritage experts wanted to use
tiles that looked like the original historic tiles and, if possible, produced in a
similar fashion. Luckily they had found a producer in Spain who could make
such tiles, still using an almost identical production process as used for the
original tiles!16

However, these Spanish tiles did not conform to EU rules for building materi-
als and they were not certified. Since the Hungarian Cultural Heritage Act
gives priority to historic and visual likeness to the original materials, the lack
of product certification could have not been a problem, so they ended up pur-
chasing the Spanish tiles.

15 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 62.
16 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 85.
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When the purchasing invoice was presented to the Finance authorities who
should pay the bill, they refused. According to the Finance authorities, they
could not pay for ‘none authorised’ or non-certified building material. Even if
the national Cultural Heritage Act permitted such tiles for conservation works
the rules on public purchase made the national heritage legislation impracti-
cable. 
In this case one regulation impedes on the other. The heritage act is overrid-
den by the EU regulations. This is why the rooms in this wing are now laid
with certified red industrial tiles from Italy.

Source: http://hu.wikipedia.org/w/
index.php?title=F%C3%A1jl:
Visegradpalota.jpg&filetime-

stamp=20051016220814 

7. The Legal Instrument: “Clause of Special Considerations”

As we have seen from the cases presented above, there is a significant need for
special considerations for the Cultural Heritage sector. The best way to prove
that was to gather the cases and display them to the Commission. Similarly, at
the national level there is a need to follow the implementation and to ensure
that the necessary special considerations are incorporated into the national
regulations, also on a case to case basis. 

The name of the legal tool which was created to solve the problem is the clause
of special considerations. Authorities and policy makers need a legal ‘instru-
ment’ to use when problematic directives are identified, and the members, ex-
perts of EHLF believed that the “Clause of Special Considerations” is the most
appropriate legal instrument.17

The ‘Clause of Special Considerations’ transfers the legal authority in a field of
EU competency to the “competent national authority” for cultural heritage,
when the consequences of the directive impact negatively on cultural policies.
In other words, the EU recognizes that EU legislative competencies in specific

17 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 52.

380



areas may infringe on the prerogatives of national cultural policy and states
that, if such is the case, the competent national authorities (for culture / cul-
tural heritage) may make necessary exemptions from this directive.

With cultural heritage included in the text of the treaties, and EU legislation
it has now become possible to lobby for necessary changes in the legislation al-
so during the legal procedure. It is significant to monitor ceaselessly the direc-
tives in the pipeline; however, the possibilities to insert the correct legal for-
mulation have improved a lot during the past decade. 

In theory it should be normal to secure the necessary special treatment for cul-
tural heritage at national level, even without such statements on cultural her-
itage in the EU legislation. Experience however has demonstrated that it be-
comes much easier to get exemptions in the national legislation if such exemp-
tions are given in the EU legislation.18

8. Some Examples of the Clause in Directives

The manner in which exemptions or special consideration for cultural heritage
is written into certain directives is different in different directives. There is no
standard formulation. Here are some examples of current practice.

9. 2010/31/EU Directive on the energy performance of the buildings19

Article 4, paragraph 2:

“2. Member States may decide not to set or apply the requirements referred to in
paragraph 1 to the following categories of buildings: 
(a) buildings officially protected as part of a designated environment or because
of their special architectural or historical merit, in so far as compli-
ance with certain minimum energy performance requirements would
unacceptably alter their character or appearance; 
(b) buildings used as places of worship and for religious activities;”

10. Common Position EC No. 33/2006 on the assessment
and management of flood risks20

Article 1 states:

“The purpose of this Directive is to establish a framework for the assessment
and management
of flood risks, aiming at the reduction of the adverse consequences for

18 European Legislation and Cultural Heritage, ibid., p. 54.
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:311E:0010:0020:EN:PDF

381



human health, the environment, cultural heritage and economic activity
associated with floods in the Community.”

In the Paint Products Directive (2004/42/CE)21 amending the directive on
the Limitation of Volatile Organic Compounds 99/13/EC a clause of special
considerations has been
Included:

“(11) Member States should be able to grant individual licenses for the
sale and purchase for specific purposes of products in strictly limited
quantities which do not comply with the solvent limit values established by this
Directive.”

Article 3. Requirements

“3. For the purposes of restoration and maintenance of buildings and
vintage vehicles designated by competent authorities as being of par-
ticular historical and cultural value, Member States may grant indi-
vidual licences for the sale and purchase in strictly limited quantities
of products which do not meet the VOC limit values laid down in Annex II.”

Conclusion

There are several EU Directives which carry potential negative effects on won-
derful historic monuments belonging to cultural heritage Europe-wide. In or-
der to protect these monuments, a European Heritage Legal Forum was
formed as a lobbying organization to monitor directives and warn interested
bodies of the potential negative effects in this field. This Forum and the
European Working Group on EU Directives and Cultural Heritage worked out
the so-called „special consideration clause”. This means that to a certain ex-
tent, the monuments can be exempted from the negative effect of those EU
Directives, which include this clause.

This kind of lobbying activity that EHLF carries out needs to be developed and
improved to be as successful as the special bodies in the field of environment
protection.

21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0042:en:NOT
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Right to Vote 
in the Case-law of the ECHR

LAJOS CSÖRGITS
deputy clerk

Municipality of the City of Győr

As the deputy clerk of Győr, I chose the models of local democracy as my re-
search field. It has two main sides: the election systems and the self-governing
tasks. Throughout my PhD studies I have been examining the relation of these
two fields. In the context of the monitoring of election systems I must deal with
laws and their constitutionality, alongside with their adequacy to internation-
al treaties. Hence, I am going to deal with some decisions of the Euro pean
Court of Human Rights in Strasbourg. Its decisions show the way, especially
in the case of former socialist countries, in which the laws are beginning to
take shape both in the field of election and the definition of scope among state-
region-settlement. In Hungary there is a reform going on, which is why it is
crucial to acquaint you with four decisions of the Strasbourg Court, which deal
with former socialist countries.

Primarily I would write about the question of the absolute right of the right of
voting – language-knowledge, national or ethnic status, supply of data con-
nected to these. There were not many and significant changes in these topics
during the reforms. I would deal with those regulations that have been chan -
ged significantly in the past 2 years in a separate essay.

The Article 3 of the 1st Protocol of the European Convention on Human Rights
defines the right to free election. It says: “The High Contracting Parties un -
dertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under
conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in
the choice of the legislature.” 1

The problems with election systems are not only in connection with the above
mentioned right but with the prohibition of discrimination, too, which is de-
fined in the Article 14 of the Convention. “The enjoyment of the rights and
freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination
on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, association with a national minority,
property, birth or other status.”2

The majority of the decisions deal with the national restrictions of active and
passive right to vote. The restrictions are regulated differently in each respec-
tive state. The Strasbourg Court also emphasized that member states have a
big scope for action in the constitutional regulation of parliamentary system,
including the restrictions of their election systems. Although the origin, the
basis of these rules is common, such as the independence of the representa-
1 1st Protocol of the European Convention on Human Rights Art. 3.
2 European Convention on Human Rights Art. 14.
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tives and the free will of electors, the requirements depend on the historical
and political factors of states on a large scale.

Firstly I mention the case of Podkolzina v. Latvia where the Strasbourg
Court declared the violation of the Convention. The active and passive right to
vote is a subjective right, but it is not absolute. The Convention does not define
the content of that right. It is the competence of the member states. The regu-
lation has to comply with the expediency and the proportionality.
The aim is that only such people could be elected who speak the mother lan-
guage, the Latvian language is acceptable. The Court criticized the lack of
guarantees of objectivity.3
In Hungary until 31st December 2011 candidates had to declare whether they
spoke the language of the national minority or not, however, the lack of know -
ledge was not a disadvantage. Before 2012 the condition was the declaration
about the language-knowledge. Currently the language-knowledge is a re-
quirement, but the candidates do not have to prove it, they only have to declare
that they speak the language of the minority. The legislator maintained that
the false declaration will not have any legal consequences and the language-
knowledge will not be examined. As the first elections according to these rules
will only be in 2014, we do not have any experiences about their use in prac-
tise.4 It is also true for the other elections: the lack of knowledge of Hungarian
language is not a disadvantage. It can raise some problems. How can such a
person represent the interests of electors? In Győr the communication and the
legal functioning of the minority local government (especially with Polish,
Armenian and sometimes German minority) raise problems, because they do
not understand our language and our regulations. This is the reason they can-
not submit applications, they cannot make contracts or their budget, they can-
not make a record of their seats etc. Subsequently, it is supported to ordain the
knowledge of Hungarian language.

Similarly to the case of Podkolzina v. Latvia the Strasbourg Court emphasized
in the case of Krasnov and Skuratov v. Russia that the right to vote is not
an absolute right. It can be restricted but it cannot reduce the content of the
right. Information about qualification, workplace or party membership can be
important in regard of voting. 
Krasnov told false information about his position: is he a head of a district or
not? It is significant information which is suitable for misleading the electors.
On the contrary, Skuratov did not contravene the law. The Court adjudicated
that being a head of department or a university professor is not so relevant in
connection with voting, so this “lie” was not described as violation of the law.5

In the case of Sarukhanyan v. Armenia the applicant was an Armenian
person. He applied to the Court because he was excluded from election. The
reason was that he gave false data about his property. 
The European Court of Human Rights laid down that the information about
property can affect significantly electors in the decision. But in Armenia there
3 Application no. 46726/99.
4 Act L of 2010 on the election of  the representatives of local government and the mayor § 9/A d)
5 Applications nos. 17864/04 and 21396/04.
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were special conditions: there were not any authentic state registers, and au-
thorities had not informed him about acquisition of property etc. The applicant
did not fail intentionally to give information about his common property on a flat.
Among these circumstances the Court declared that the lack of this data is not
so relevant, so the Convention was violated by Armenia.6
In Hungary only the name and the dwelling of the candidate should be filled in
the registration form. But I emphasize that only the name is of vital impor-
tance. The electoral board examines whether the candidate has right to vote
and whether the candidate has enough nomination or not. If either of the data
is not appropriate and the candidate cannot be identified or its right to vote
cannot be examined, the board rejects the request for registration. No other
data is compulsory, except for the candidates of minorities. In this case the
candidate should have answered the question whether she or he understands
the language of the national minority and accepts the representation. There
are not any negative consequences of false information or in the case of the mi-
norities the negative reply.7
It means that the Hungarian regulation is very liberal compared to other East-
European countries. Therefore the above-mentioned process should be pre-
served in the future, too.

A special problem was examined by the European Court of Human Rights in
the case of Sejdić and Finc v. Bosnia-Herzegovina. The applicants laid a
complaint because they were disqualified for being candidate in an election be-
cause of their Roma and Jewish origin.
To understand the case the Constitution of Bosnia-Herzegovina must be
known, which was born as a part of Dayton Peace Agreement. The Preamble
declares that Bosnian, Croat and Serb people belong to the nations of federa-
tion (“constituent people”). Such people can belong to the nations of federation,
who pronounce it. And there are the “others,” who belong to an ethnic minority
or it has other reason, for example mixed marriage. 
This is very important because only the “constituent people” have the right to
be a candidate in the election of Presidency (the collective head of State) and
House of People (the second chamber of the State parliament).
Both of the applicants were highly respected and were in high office in their
own community. But neither of them had declared his belonging to the “con-
stituent people.”
The Court examined the Article 14 of the Convention. It is about the prohibi-
tion of discrimination. The Strasbourg Court declared that this article does not
have an independent existence, its effect can only be examined in connection
with other rights or freedoms. The Court declared that “discrimination means
treating differently, without an objective and reasonable justification, persons
in similar situations. ’No objective and reasonable justification’ means that the
distinction in issue does not pursue a ’legitimate aim’ or that there is not a ’rea-
sonable relationship of proportionality between the means employed and the
aim sought to be realised’.” ’Objective and reasonable justification’ has to be
strictly interpreted if ethnic or racial discrimination emerges. The Court up-

6 Application no. 38978/03.
7 Annex XII of Regulation of Minister of Municipal No. 2009/35.
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held its statement that difference in treatment cannot be justified by an objec-
tive and reasonable aim in a modern democratic society which is based upon
pluralism and respect of different cultures.
The Strasbourg Court emphasized that this exclusion rule has had at least one
objective which is in accordance with the general aims of the Peace Agree -
ment, namely the restoration of peace. When the concerned constitutional pro-
visions were passed, a very fragile cease-fire was in effect. The intended pur-
pose of the provisions was to end a brutal conflict marked by genocide and eth-
nic cleansing. The nature of the conflict was such that the approval of the “con-
stituent people” (namely, the Bosnians, Croats and Serbs) was necessary to
ensure peace. “This could explain, without necessarily justifying, the absence of
representatives of the other communities (such as local Roma and Jewish com-
munities) at the peace negotiations and the participants’ preoccupation with ef-
fective equality between the “constituent people” in the post-conflict society.”
But after 15 years maintaining this system is not justified, it does not comply
with the requirement of proportionality. Thus the Court declares the violation
of prohibition of discrimination.8

To sum up, in connection with legal cases we can clearly ascertain the practise
of the Court. On the one hand, the Strasbourg Court gives member states free
hand to form their own regulation. The Court insists on that the right declared
in the Article 3 of the 1st protocol of the Convention have to be a real right. The
restrictions have to be effective and proportional. If it is not realized, the Court
appoints the infringement of lawful rights.
On the other hand, generally the prohibition of discrimination is not examined
per se, but in connection with infringement of some rights. This is true espe-
cially for the regulation of election. 
The legislator has to consider not only the declaration of the Convention, but
the legal cases of the Strasbourg Court, too, such as the decisions of the Hun -
garian Constitutional Court.

8 Applications nos. 27996/06 and 34836/06.
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Does The New Hungarian Public Work
Program Constitute Forced Labor? –

Fragments to the Human Rights
Protection in the European Union

SARA HUNGLER1

Eötvös Loránd University Doctoral School of Law and Political Sciences
“People don’t eat in a long run,

they eat every day”2

Introduction

When we talk about our national labor law and its interaction with EU legisla-
tion, the problem of forced or compulsory work is usually not the first topic
coming to our minds for two reasons. First, in 2012 we hardly think that it
could be an issue in any of the member states as we are all part of a family of
democratic countries, where general duty to work imposed by states that car-
ries a punitive sanction either has never been an issue or has been long forgot-
ten. Furthermore, the European Union, being ever so committed to the univer-
sal values of human rights, had itself been taking a rather secondary role
when it comes to their actual protection. Despite the above reservations, in
this article I try to bring these two points in question together by introducing
Hungary’s current public work program and the concerns it has raised. At first
I would describe the characteristics of the Hungarian public work program,
marking its questionable points. The second part is dedicated to issues of
forced or compulsory labor in general, leading to the next unit, which elabo-
rates the approach of the European Committee of Social Rights. Then I ana-
lyze the approach of the European Union regarding human rights. Finally I
compare the general findings with the specificity of the Hungarian project, in
a hope that I can come to some valid conclusions at the end.

1. The Hungarian Public Work Program

In 2011, as a part of the 2011–2015 Convergence Program, the government
made drastic amendments in the public law program, triggering the attention
of the European Commission. Questions inquisitive about whether the new
program violates the prohibition of forced or compulsory work were posed by
1 The author is a Ph.D. candidate of Eotvos Lorand University of Sciences, Faculty of Law and
Political Sciences, Department of Labor and Social Law. I am most grateful to Professors Csilla
Kollonay-Lehoczky and Beata Nacsa as well as to Laszlo Bass and Zoltan Lukacs for their enor-
mous help and insightful comments.

2 Attributed to Harry Hopkins, Head of the Works Progress Administration which was responsible
for the implementation of many of the New Deal programs during the Great Depression in the
USA.
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civil society actors too. To understand the differences of the new scheme from
the previous programs, it is important to catch a glimpse of the history of pub-
lic work programs.

1.1. The Past

The origins of the public work program in Hungary go back to the 1940s. The
first government-initiated program, organized by the People and Family Prot -
ection Fund (ONCSA), was aiming to help families engaged in agricultural ac-
tivities in the rural Hungary. However, it was eventually became a tool in the
government’s hand to execute its policy of ethnic and racial discrimination3.
After WWII, during the communist power, work (possibly within the collective
property) was a legal duty, sanctioned by criminal and administrative sanc-
tions. Unemployment started to become a problem with the starting emer-
gence of the market economy in the late 1980s. To reintegrate to the labor mar-
ket those, who lost their job “through not their own fault”, the government
launched a “work program for public benefit” in 1987. The first public work
program in its contemporary meaning began in 1996 to tackle long-term un-
employment. This program went under major reforms in 2000, when the regu-
lar social benefits first became conditional to the participation in the public
work scheme. In 2006 the program was renamed to “Integration Program”; the
change in the name was triggered by the new conditions related to a more in-
tensive cooperation desired from the participants. The scheme was again
amended in 2007 and in 2008, when in 2009 a new program, ‘Road to Work’
was launched, targeting low educated persons suffering from long-term unem-
ployment.

The program introduced a new scheme in finances, namely a substantial in-
crease of the budget available for public work programs managed by local gov-
ernments. Those who drawn regular social benefits but were capable of work-
ing were redirected to the new scheme and when no suitable public work was
available for them, they were entitled to a so called ‘availability allowance’,
equal to the minimum amount of old-age pension (HUF 28.500 or EUR 97 per
month). Those, who were not willing to take up the work offered, were exclud-
ed from the social benefit scheme. Hundreds of pages of researches4 have
shown the inefficacy of ‘Road to Work’ after scrutinizing its effect on the long-
term unemployment figures. Most of the studies marked that ‘Road to Work’
did not introduce significant novelty compared to the former schemes, there-
fore it was as ineffective as the previous ones. However, due to its financing it
would have been too costly to be sustainable. One particular study suggests
that the number and reasons of dropouts signalizes most the low level of effi-

3 Szikra, Dorottya A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-
es évek Magyarországán. [The Other Face of Social Policy. Racism and Productive Social Policy
in the 1940s’ in Hungary.] In Századvég, Új folyam, 48/2008. 2. pp 35–77., 2008.

4 Couple of hundreds could be found in the dedicated issues of Munkaerőpiaci tükör, 2010.
Közelkép: a válság munkapiaci hatásai. Budapest, MTA KTI, 2010, Edt. Kézdi Gábor, and Esély,
2010/1.
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ciency of the program.5 Hence, the mere fact that the new government wanted
to make amends would not have been a great surprise. The major elements of
changes were as follows. 

1.2. The Present

Disregarding the often changing titles of the benefits, from the Committee’s
approach the Hungarian system looks as follows. In case of unemployment,
there are basically three types of allowances are available: the job-seekers al-
lowance, the employment supplement6 allowance and the pre-retirement al-
lowance7. It is important to note that while the wage-substituting benefit and
employment substituting benefit are obviously social aids and not unemploy-
ment benefits, the new amendments deny their social character.

The job-seekers allowance is an income-replacement benefit whereas the enti-
tlement is based on previous contribution to the unemployment insurance
scheme for at least 360 days in 3 consecutive years. The duration of payment
depends on the length of contribution but cannot be longer than 90 days (be-
fore the amendments, it was 270 day altogether). The amount paid for the ben-
eficiary is dependent on the length of contribution to the insurance fund.

Only those workers are entitled to claim such benefit to whom the Public
Employment Agency cannot offer suitable employment. The definition of suit-
able employment is given in Article 25(2) b)-e) of Act No. IV of 1991. According
to the law, the offered job shall be accepted when the job-seeker is i) fit to work
in the light of his/her health conditions, ii) the foreseeable wage or salary
reaches the amount of the job-seeking allowance, or if the amount of the job-
seeking allowance is smaller than the statutory minimum wage, it reaches the
amount of the statutory minimum wage, iii) the duration of the daily commu-
tation between the workplace and the place of residence by means of public
transport does not exceed three hours, or two hours in the case of women rais-
ing children under the age of 10 or single men raising children under the age of
10, and iv) the job-seeker is engaged in a labor relation.

It is important to note that Article 25 Para. 2 a) which stated that an unem-
ployed person could refuse the job offered in the initial period without loosing
the benefit if it did not correspond to the level of qualification of the job-seeker,
or any other school qualification that has been offered by the governmental
employment body and can be attained with the use of the training opportunity
for the given level of qualifications, or it does not correspond to the level of

5 Judit Csoba: The Old and New Systems of Public Employment (On the way in the “Ways to
Work” Program); Esely 2010/1.

6 Previously called job-seeker aid and later on wage supplement benefit.
7 Pre-retirement allowance will not be discussed this time.
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qualification relating to the job that was last occupied for at least six months
was abolished by the amending law.8

To be entitled for the employment supplement allowance, the unemployed per-
son shall register to the public work program. Only those can be registered to
the system who are willing to undertake the duty of cooperation with the
Public Employment Agency. The registered workers are either offered a job
within the program, or, when no job is available, are entitled for the employ-
ment supplement benefit. Refusal of the job without loosing the benefits is pos-
sible only on the basis of one’s health condition or of overly burdensome com-
muting time.9

Moreover, employment supplement benefit is paid only to individuals who can
certify at least 30 days of employment each year (participation in a public work
scheme, seasonal work performed in the framework of simplified employment
or work performed in any other form like voluntary work).

If the unemployed person refuses to take up a ‘suitable employment’, quits the
job or the employer terminates the employment with an immediate effect10,
the payment of the employment supplement benefit may be suspended for 36
months. “may be suspended until the pre-conditions for entitlement are newly
completed. ” 

Also it shall be noted that Act No. IV of 1991 under Act III of 1993 on social ad-
ministration and social assistance, further requirements may be described by
municipal decrees like keeping the direct residential environment in order11.
Those who fail to meet the criteria set forth in the municipal decree, will also
lose eligibility for the employment supplement benefit for a month.

The amount of the job-seekers allowance is dependent on the contribution base
of the previous 4 four calendar quarters, while the statutory minimal wage for
public work is regulated by Government Decree 170/2011 (VIII. 24.), stating
that the minimal wage for full time public work is HUF 71,800 gross per
month (equals to about HUF 48,000 net, which is around EUR 146) for un-
skilled work and it is HUF 92,000 gross per month (EUR 313) for jobs requires
at least secondary education. The amount of employment supplement benefit
is HUF 22,800 (EUR 77,6) per month. It is important to see that the employ-
ment supplement benefit’s amount is significantly lower than the statutory
minimal wage of HUF 93,000.12

The amount of social benefits one can apply for is now maximized. With other
words, the regular social benefit and the employment supplement benefit

8 Act No. CLXXI of 2010, Article 105 e), not in force since Jan. 1, 2011.
9 Act No. IV of 1991, Article 54 Paras 10–10c.

10 Act. No. III of 1993, Article 36 Para 2.
11 This authorization rises concerns about its conformity with human rights such as dignity or

equality. For more on this see the statement of Eotvos Karoly Institution (only in Hungarian:
http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=461; retrieved on 10 May, 2012)

12 As of Jan 1, 2012.
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(FHT) together cannot be higher than the amount close to the minimal wage13,
but it is not calculated per capita but per family. Job-seekers’ allowance and
employment supplement benefit may only be combined with family allowance
and only one person per family is eligible to participate in the public work pro-
gram (e.g. draw either wage for the work performed or the employment supple-
ment benefit in case there is no job offered)14.

2. About the Prohibition of Forced or Compulsory Work

The prohibition of forced and compulsory labor is governed by numerous inter-
national treaties, including the European Convention of Human Rights
(ECHR), the EU Charter and the European Social Charter, the Revised Euro -
pean Social Charter, and there is now wide recognition that both are prohibit-
ed under customary international law.15 One approach has been to formulate
it in a more extensive way as prohibition to perform forced or compulsory la-
bor, followed by a list of exceptions. Article 8(3) of the Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), Article 4(2) of the ECHR and Article 5(2) of the EU
Charter follow this structure, stating equivocally that “no one shall be re-
quired to perform forced or compulsory labor”. Other instruments have pre-
ferred to resort to a concisely expressed idea of ‘free choice or acceptance of
work or occupation’. Article 6(1) of the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR) provides: “State Parties to the present
Convention recognize the right to work which includes the right of everyone to
the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts”
and Article 1(1) of the European Social Charter provides that “everyone shall
have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.”
The latter approach has a wider scope and in addition to the prohibition of
forced labor it also entails other practices that make up the freedom of work.16

In spite of the wide range of coverage, the prohibition of forced or compulsory
work is one of the least cited articles of the human rights instruments. States
have almost never been found violating solely Article 4 of the ECHR17, and
even together with other provisions, like Art 14, very little case law can be
found18. Considering the common wordings of the articles it seems that in the
light of the historical background, the drafters found it highly unlikely that
any democratic state would go against such prohibition. The definition of

13 The actual amount is calculated in a rather difficult way, multiplying the rate of allocated con-
sumption of a family and the minimal wage by 0.9; calculations show that actual amount re-
ceived is close to the minimal wage, currently HUF 93,000 or EUR 315.

14 Article 33 Para 5 of Act No. III of 1993.
15 Jacobs, White: The European Convention on Human Rights; Clarendon Press, Oxford, 1996 IS-

BN 0–19–825820–8; p. 70.
16 Economic, Social and Cultural rights, A Textbook- Edt. Eide, Krause, Rosas: E, Martinus Nijhof

Publishers 1995, ISBN: 0–7923–3277–6; p. 177.
17 As of today, the only case was Siliadin v. France where the Court found solely Article 4 to be

violated.
18 As of Jan 19, 2012, the alleged violation of Article 4 (2) was brought up in 8 cases, and only in 3

cases (Siliadin v. France; Zarb Adani v. Malta; Rantsev v. Cyprus and Russia) the ECJ’s judge-
ment was affirmative.
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forced or compulsory labor used in ECHR, the EU Charter and ICCPR is taken
over from the Convention No. 29 of the ILO of 1930, subsequently supplement-
ed by another ILO Convention, the Abolition of Forced Labor Convention of
1957. According to the ILO definition, forced or compulsory labor is considered
to be “all work or service which is extracted from any person under the menace
of penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”
This definition is based on two equally important elements: a work or a service
to be performed, and a threat of a penalty and involuntariness. The ILO Com -
mittee has explained the meaning of work or service by excluding compulsory
education and vocational training, given it does not entail burdensome amount
of practical work. 
Regarding the menace of penalty, the Committees standpoint is that it should
be construed broadly, not restricting to forms of penal sanctions but including
a loss of rights or privileges, such as a promotion, transfer, access to new em-
ployment, housing, etc.19

Considerable attention has been devoted to this element, particularly over
whether psychological coercion or economic compulsion might amount to a
penalty within the meaning of the Forced Labor Convention. The ILO supervi-
sory bodies have recognized that psychological coercion might amount to the
menace of a penalty, but have been hesitant to accept the argument that a gen-
eral situation of economic constraint that keeps a worker on a job is equivalent
to the menace of any penalty.20 Instead, the Committee has pointed out that
the employer or State is “not accountable for all external constraints or indi-
rect coercion existing in practice [thus] the need to work in order to earn one’s
living could become relevant only in conjunction with other factors for which
they are answerable”21. With regard to the element of voluntary offer, the
Committee excludes all agreements concluded under threat or deceit and
fraud are involved in the original work offer. Since a worker’s right to free
choice of employment is inalienable, a worker must always be free to choose to
leave his or her work. With other words, the question here consists of two
parts: whether the consent to work was in fact freely given, and whether the
worker retains the ability to revoke his or her consent.

3. The Activity of the European Committee of Social Rights
and the European Social Charter

Due to its obviously inherent connection to social rights, questions regarding
the lawfulness of such allocation of unemployment benefits often find their
way to the European Committee of Social Rights. The European Committee of
Social Rights, supervises the conformity of the situation in Party States with
their undertakings under the European Social Charter, or the Revised Charter.
19 Abolition of forced labour, General Survey of 1979, op. cit., at para. 21; see also Eradication of

forced labour, General Survey of 2007, at para. 37.
20 See ILO, Report of the Committee set up to examine the Article 24 representation concerning

Portugal, 1985, para. 97.
21 ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recom mendations,

Report III (Part 1A), International Labour Conference, 90th Session, Geneva, 2002, p.  98.
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After its revision in 1996, the European Social Charter (ESC) became a corner-
stone of the European human rights model. The ESC is the counterpart of the
ECHR in the field of economic and social rights, it covers a broad range of
rights related to housing, health, education, employment, social protection
and nondiscrimination. As a part of the supervisory system, the Committee of
Social Rights, composed of fifteen independent experts elected by the
Committee of Ministers and assisted by an observer from the ILO, examines
the reports submitted by the States party to the Charter and makes a legal as-
sessment of states observance of their obligations.

Article 1(2) of the European Social Charter guarantees the protection against
forced labor, as it was described above, by a concisely expressed concept of ‘free
choice or acceptance of work or occupation’ together with other practices that
make up the freedom of work. Hence, the issue of loss of employment benefits
for refusal to take up employment has soon become the center of interest of the
Committee.22 During the XV–1 supervision cycle the Committee carried out in
some cases examinations of measures taken by certain governments to sup-
port employment and reduce spending on employment benefits. It found that
the use of such measures which could have a significant effect on the right to
earn one’s living in an occupation freely entered upon, was becoming increas-
ingly frequent. In conclusions 2002 it decided to examine this matter system-
atically for all states, also in the framework of Article 1(2).23

With regard to the conditions for the payment of unemployment benefits, the
Committee requires the following criteria to be met. The conditions – includ-
ing any obligations – shall be assessed under the right to social security pro-
vided by Article 12. However, when the constraint is particularly heavy it may
lead to an issue of conformity with Article 1(2). In its screening process the
Committee asks whether to the right to unemployment benefit is conditional
on the acceptance of employment or training. If so, it asks i) what sanctions ap-
ply in case of refusal of employment or training, ii) if refusal on the basis that
the employment does not correspond to the persons’ occupational qualifica-
tions is considered, iii) for what duration employment may be refused on the
basis that it does not correspond to occupational qualification and iv) if there is
a right of appeal.

In the reports, the Committee often recalls that Article 12(1) of the Charter re-
quires that social security benefits are adequate, which means that, when they
are income-replacement benefits, their level should be fixed such as to stand in
reasonable proportion to the previous income and it should never fall below
the poverty threshold defined as 50% of median equivalised income and as cal-
culated on the basis of the Eurostat at-risk-of-poverty threshold value. 

22 European Social Charter (revised): European Committee of Social Rights: Conclusions XVI–1;
Council of European Publishing.

23 European Social Charter (revised): European Committee of Social Rights: Conclusions 2004 –
vol. 2.; Council of European Publishing.
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4. How Does the European Union Protect Human Rights?

After the long silence of the foundation treaties of the Community on human
rights, the enactment of the Treaty of Lisbon, with its range of significant hu-
man rights provisions enables the European Union to become a faithful hu-
man rights actor. The EU Charter of Fundamental Right (EU Charter), now
equal in legal value to treaties, sets out in a single text, for the first time in the
European Union’s history, the whole range of civil, political, economic and so-
cial rights of European citizens and all persons resident in the EU. This brings
the EU Charter to the level of primary law, also be applied in the Member
States as part of their national legislation.

The EU Charter and the strong commitment to accede the European Con -
vention on Human Rights (ECHR) stand in contrast of the former policy of del-
egating human rights to the Council of Europe. However that policy has made
the Council of Europe a powerful political entity to protect human rights, now
“Europe has come to occupy a privileged place as the poster child for human
rights progress”24. The respect for general principles of law, including funda-
mental rights as recognized in the constitutions of the member states and un-
der the ECHR was characterizing the Community treaties. The Treaty on
European Union (TEU) Article 6(3) explicitly mentions the ECHR, and the
European Court of Justice (ECJ) treats the ECHR as a source of “special sig-
nificance” for EU human rights law, while the European Court of Human
Rights (ECtHR) exercise quasi-jurisdiction over EU acts in certain circum-
stances. However a possibility of a conflict between the ECtHR and ECJ re-
mains, as the ECJ technically is not bound by the decisions of the ECtHR.

By making the Charter of Fundamental Rights legally binding, it is now in-
deed confirmed that the member states accepted that the Community would
take on the new role of protecting and promoting human rights. Ingolf Pernice
even argues that the “Charter ... may even serve as a model for modern instru-
ments designed to protect fundamental rights worldwide.”25 These changes
are expected to enlarge to scope both of the Court of Justice and the Court of
First Instance, not only in the number of human rights cases, but also in the
range of subject matters of the claims.26

On the other hand, there is Article 51 of the EU Charter in the last chapter,
stating first that its provisions “are addressed to the institutions and bodies of
the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member
States only when they are implementing Union law”, then that the EU
Charter ‘does not establish any new power or task for the Community or the
Union, or modify powers and tasks defined by the Treaties.” The logical inter-
pretation that flows from Article 51(1) is that Member States must observe the

24 Grainne de Burca: The Road Not Taken: The European Union as a Global Human Rights Actor;
The American Journal of International Law, Vol. 105:649, 2011.

25 The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights, in: The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism
without A Constitutional Treaty? 235, 252 (Stefan Griller & Jacques Ziller Edt., 2008), quoted
by de Burca, supra.

26 De Burca, supra.
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rights provided for by the EU Charter when they implement EU law, and out-
side of this area, they may observe them to the extent that their national sys-
tem enables them to do so. Whereas Article 51(2) makes the term of equal in le-
gal value rather ambiguous.

These controversial elements of the EU Charter show that the EU’s human
rights policy has significant difference between its external and internal focus.
The sharp contrast between the eloquent statements regarding the EU com-
mitment to protect human rights worldwide as a goal to the unwillingness to
declare human rights protection as a general objective of EU policies27 is obvi-
ous.

Pursuant to Grainne de Burca, the development of the European Union hu-
man rights system in recent years is a dialectical tension, rather than a unidi-
rectional progress, which must be seen as a manifest in the complex interac-
tion between “mobilizing actors” seeking to strengthen the institutions for hu-
man rights protection, including supranational actors like the European
Commission and Court of Justice28. It remains to be seen whether the tension
generated by the imbalance between the internal and external policies leads to
gradual expansion of internal EU human rights policies or to a defensive reac-
tion resulting in further limitations in development of such policies.

5. Compliance of the Hungarian Public Work Program 
with Human Rights Principles

In the following section elements of the public work program which could raise
concerns will be collected.

5.1. Amount of social benefit

Already in Conclusions XIX–229 the European Committee of Social Rights not-
ed that the rate of the (back-then) job-seeker aid stand below the at-risk pover-
ty threshold30 even when defined as 40% of the equivalised income estimated
at EUR 131 (EUR 164 as 50%) by the Eurostat in 2007, therefore it is not in
conformity with the Article 12(1) of the Charter.

5.2. Suitable job

In the report on the Eradication of Forced Labor, the ILO Committee has con-
sidered that connecting the entitlement for benefits to the performance of
work would not in itself constitute forced or compulsory labor.31 However, con-
27 De Burca, supra.
28 Ibid.
29 Conclusions XIX–2, Hungary, p. 70.
30 According to the data of the Hungarian Central Statistical Agency, the amount of minimum of

subsistence value calculated per household with one adult of active age is HUF 78,736 or EUR
265, which increases by 65% with each child.

31 International Labor Conference, 96th Session, 2007 Report III (Part 1B) p. 70, emphasis is in the
original.
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cerning the notions of “availability for work” and “suitable employment” of
Article 20 of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No.
102), if the work required to be performed is not “suitable employment”, it
would constitute a form of forced labor32, 33.

Regarding the European Social Charter, as it was discussed above, the
Committee also emphasizes the importance of suitable employment and if the
jobseeker cannot refuse to take up employment on the ground that it does not
correspond to their occupational qualification, the non-compliance with Article
1(2) of the Charter is stated34.

5.3. Freedom of Choice and Menace of Penalty

The ILO admits that the nature of forced labor has changed, it excludes situa-
tions which involved allegation of eligibility for benefits being linked to com-
pulsory acceptance of low-paying unsuitable jobs, where the compulsion
stemmed from a scarcity of suitable jobs arising from general economic con-
straints from the scope of the convention35, 36. 

With regard to the penalty, the interpretation is clearer. As it was noted be-
fore, the ILO Committees standpoint is that it should be construed broadly,
not restricting to forms of penal sanctions but including a loss of rights or priv-
ileges, such as a promotion, transfer, access to new employment, housing,
etc.37 Considerable attention has been devoted to this element, particularly
over whether psychological coercion or economic compulsion might amount to
a penalty38. The ILO supervisory bodies have also recognized that psychologi-
cal coercion might amount to the menace of a penalty. Regarding the eligibility
for unemployment benefits, the Committee of Social Rights regularly monitors
the sanction applied in case of refusal of employment under the ESC.

Even though many of the elements related to forced or compulsory labor are
yet to be crystallized by the various human rights bodies, to determine
whether a situation can be labeled as forced labor or not, it is not necessary to
look at the nature of the activity involved, or even at whether this activity is le-
gal or illegal under national law. Instead, a situation of forced labor is deter-

32 Ibid.
33 Hungary has not yet ratified Convention No. 102.
34 Conclusions XIX–2, Italy.
35 Forced Labour and Human Trafficking; Casebook of Court Decisions

ISBN 978–92–2–122177–7;978–92–2–122178–4 (web pdf), International Labour Office, 2009.
36 In the Talmon-case, the back-than European Commission of Human Rights found that the mere

lapse of unemployment assistance when a person refuses to accept work not corresponding to his
or her qualification does not, on the other hand, represent a violation, although a hint that the
intensity of the involuntariness and the degree of the sanction shall be examined. The Iversen-
case left the question open whether contractual relationships could constitute forced or compul-
sory labor.

37 Abolition of forced labour, General Survey of 1979, op. cit., at para. 21; see also Eradication of
forced labour, General Survey of 2007, at para. 37.

38 See ILO, Report of the Committee set up to examine the Article 24 representation concerning
Portugal, 1985, para. 97.
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mined by the nature of the relationship between a person and an employer. A
system that forces the unemployed even by indirect coercion to choose between
exploitation or abject poverty raises much concern39. 

5.4. Regulations in Municipal Decrees

As it was shown above, the local governments have wide scope of regulatory
power, not only in granting or withdrawing the benefits but even in setting up
local rules in their municipal decrees like keeping the direct residential envi-
ronment in order, which could be used as eligibility criteria for employment
supplement benefit. Therefore the obligations and sanctions to be imposed up-
on the individual are to be established in a tailor-made way, the authority has
the right to decide who deserves it who does not. In this way social assistance
has once again become a matter of unilateral, discretionary judgments of the
authorities involved40, leading to the possibility of disproportionate sanctions
and discrimination41. 

6. Conclusion

In this article I provided an analysis of the Hungarian public law programs, in-
cluding its history. However my main focus was the most recent scheme which
raises many concerns regarding its compliance to the general prohibition of
forced and compulsory labor.

I argued that although there are no black lines to follow due to the very little
relevant case-law of the various human rights courts, the unanimously ac-
knowledged human rights values could be referred to determine what consti-
tutes forced or compulsory labor regarding public work schemes of the twenty-
first century. I also pointed out that one of the focal points nowadays is to de-
cide whether the right to unemployment benefit could be conditional on the ac-
ceptance of employment, which has been in the focus of the Committee of
Social Rights for many years. I listed up the major international instruments
which have included rules on the prohibition of forced labor in their provisions,
banning a work or service which is extracted from any person under the men-
ace of any penalty and for which the said person has not offered himself volun-
tarily.

I demonstrated that the European Union also includes the above prohibition
in its flagship human rights document, the Charter of Fundamental Rights of

39 As the European Court of Human Rights contented in the Siliadin-case: [sight] should not be
lost of the Convention’s special features or of the fact that it is a living instrument which must
be interpreted in the light of present-day conditions, and that the increasingly high standard be-
ing required in the area of the protection of human rights and fundamental liberties correspond-
ingly and inevitably requires greater firmness in assessing breaches of the fundamental values
of democratic societies.

40 Prof. dr. G.J. Vonk: Hunger as a policy instrument? Some reflections on workfare and forced la-
bor; 2008. http://www.docstoc.com/docs/29276394/Hunger-as-a-policy-instrument (2012. 01. 27.)

41 How would, for example, the mayor of Edelény, who claimed that Roma mothers take medica-
tion to bring mentally disabled children into the world in order to receive a higher amount of so-
cial allowance decide?
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the European Union; and argued that the Lisbon Treaty started a brand new
chapter in the EU’s approach to human rights protection. On the other hand, I
also brought up the issue of ambivalence between the internal and external
human rights policies of the EU and how much the EU’s credibility as an inter-
national human rights actor undermines its aspiration to exercise global nor-
mative leadership is endangered by such uncertainty.

Eventually, my conclusion is that human rights are universal and indivisible,
regardless of the legal force of their acknowledgment. If the European Union
truly committed to place the individual at the heart of its activities by creating
an area of freedom, security and justice, as it is stated in the Preamble of the
EU Charter, it shall take measure to create a serious internal human rights
mechanism. As “enjoyment of these rights entails responsibilities and duties
with regard to other persons, to the human community and to future genera-
tions.”
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Introduction

The task of regulating the construction permitting in relation to the principles
of sustainable construction is, according to European Directive on Energy
Performance of Buildings, to provide rules for reducing the energy perform-
ance of buildings and to provide a healthy environment for future generations.
Given the need to protect nature and the landscape, it is necessary to regulate
the construction and thus the sustainable development of the landscape by
law.

European Commission and the Council adopted the Directive 2010/31/EU on
Energy Performance of Buildings in May 2010, which is known by the acronym
EPBD II or as a recast EPBD. Compared to the same existing Directive
marked by 2002/91/EC, the trend is to intensify building new and reconstruct-
ing existing buildings in higher quality energy standard as well as extending
this provision to a greater scope of buildings. For EU countries, an obligation
to implement the new requirements into their national regulations implies.

The previous Directive 2002/91/EC on Energy Performance of Buildings was
implemented to the Czech legislation in 2007 by Decree 148/2007 Coll. on
Ener gy Performance of Buildings, which is providing regulation to the Act
406/2000 Coll. on Energy Management. These legislative regulations estab-
lished rules for processing and duty to issue an Energy Performance Certi -
ficate. This Certificate is the mandatory part of building permit documents
from 1.1.2009 in accordance with the Decree 499/2006 Coll. on Construction
Documentation.

Directive EPBD II is based, inter alia, on the “Action Plan for Energy Effi -
ciency: Realising the potential“1. This document identified the significant po-
tential for cost-effective energy savings in the buildings sector. The European

1 The European Council of March 2007 emphasised the need to increase energy efficiency in the
Union so as to achieve the objective of reducing by 20% the Union’s energy consumption by 2020
and called for a thorough and rapid implementation of the priorities established in the Com -
mission Communication entitled "Action plan for energy efficiency: realising the potential". That
action plan identified the significant potential for cost-effective energy savings in the buildings
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Parliament also called for the requirement to increase energy efficiency by
2020 by 20% was mandatory. The plans for 2020 thus reducing overall EU en-
ergy consumption by 20% and increase the share of renewable energy to 20%.
This requirement is called the “20-20-20 rule”.

EPBD II should be a “guide” for individual Member States to adjust their na-
tional law, so as to lead to sustainable building construction, to reduce energy
consumption and to optimize it in terms of investment and operating costs.
This should be achieved by both legal regulations and technical standards, by
establishing minimum limits for evaluated parameters (i.e. setting the appro-
priate evaluation methodology) as well as by informing and motivating the
public in the field of energy performance of buildings (i.e. through a simple
Energy Performance Certificate).

The new European Directive on Energy Performance of Buildings, among oth-
er things, contains a number of important data, which are obligatory for Mem -
ber States. The most important are the obligation of implementing the Di -
rective itself, i.e. the obligation to adopt and publish the modified national acts
and regulations till 9 July 2012. This task is currently solved on a professional
level within the technical working groups, in particular the working groups at
the Czech Chamber of Commerce and the Faculty of Civil Engineering at
Czech Technical University in Prague. Very time-consuming will be the ap-
proval process for Act 406/2000 Coll. on Energy Management.

Other key data are a duty of a construction of the nearly zero energy buildings
starting in 31 December 2018 in case of buildings owned and used by public
authorities, and 31 December 2020 in case of other new buildings.

In addition to the mandatory implementation of the EPBD II, it is necessary to
prepare a new version of the regulation on energy performance of buildings in-
cluding solution of deficiencies identified during several years of practice espe-
cially in terms of processing and issuing the Energy Performance Certificate of
a building.

sector. The European Parliament, in its resolution of 31. January 2008., called for the strength-
ening of the provisions of Directive 2002/91/EC, and has called at various times, on the latest oc-
casion in its resolution of 3 February 2009 on the Second Strategic Energy Review, for the 20%
energy efficiency target in 2020 to be made binding. Moreover, Decision No 406/2009/EC of the
European Parliament and of the Council of 23. April 2009. on the effort of Member States to re-
duce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduc-
tion commitments up to 2020 (OJ L 140, 5.6.2009, p. 136.), sets national binding targets for CO2
reduction for which energy efficiency in the building sector will be crucial, and Directive
2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23. April 2009. on the promotion of
the use of energy from renewable sources provides for the promotion of energy efficiency in the
context of a binding target for energy from renewable sources (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16.) account-
ing for 20 % of total Union energy consumption by 2020.
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A duty of issuing the Energy Performance Certificate shall be redefined.
Newly, the Certificate will be issued in case of selling and renting of buildings
or flats. In case of public buildings, the number of buildings that will be re-
quired to have the Certificate, shall be increasing. Such buildings will have the
duty to display the Certificate in place accessible for public.

Other changes introduced by EPBD II are related to inspections of boilers and
air-conditioning systems.

1. Definitions according to the EPBD II
and Current Legislative Proposals

As the EPBD II defines the terms in a quite vague way and leaves some space
for adjustment and specification on levels of individual EU Member States, it
is necessary to define these terms first and then create an appropriate calcula-
tion methodology for the design of buildings. The following definitions have
key importance for understanding the methodology for designing and evaluat-
ing energy efficiency in buildings implemented by EPBD II.

For example, the relevant definitions are energy efficiency in buildings, nearly ze-
ro energy building, primary energy and primary energy factor, or major renovation.

Energy performance of a building means the calculated or measured amount
of energy needed to meet the energy demand associated with a typical use of
the building, which includes, inter alia, energy used for heating, cooling, venti-
lation, hot water and lighting.

The planned amendment of Act 406/2000 Coll. on Energy Management takes
over this definition with the difference that, according to the implementation
of legislation of the Czech Republic, measured energy performance rating will
not be allowed to perform.

According to the EPBD II, nearly zero-energy building means a building that
has a very high energy performance, as determined in accordance with Annex
I (of EPBD II). The nearly zero or very low amount of energy required should
be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, in-
cluding energy from renewable sources produced on-site or nearby.

The planned amendment of Act 406/2000 Coll. on Energy Management takes
over the definition with no changes or concretization.

Primary energy means energy from renewable and non- renewable sources
which has not undergone any conversion or transformation process.

The definitions of primary energy and primary energy factor can also be found
in the forthcoming amendment of Decree 148/2007 Coll. on Energy Perfor -
mance of Buildings, which says that the primary energy is such energy that
has not undergone any transformation.
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EPBD II contains the term “major renovation”. This term was already a part of
the existing EPBD and its meaning is not changed. But the use of this term in
national regulations has been modified a bit. Major renovation of the building
according to the EPBD II means the renovation of a building where (a) the to-
tal cost of the renovation relating to the building envelope or the technical
building systems is higher than 25 % of the value of the building, excluding the
value of the land upon which the building is situated; or 

(b) more than 25 % of the surface of the building envelope undergoes renova-
tion. Member States are allowed to choose which option shall be applied.
In case of the Czech Republic, the (a) option has been chosen. This major reno-
vation of a building is called “greater change of a building” in terms of pre-
pared Czech law.

This term is introduced to distinguish between really huge renovation works
and smaller scale ones. there is quite visible need by EPBD II for requiring
more global parameters fulfilment (such as total energy consumption of the
building) in case of larger scale renovations. On the other hand, requirements
for small reconstructions will be defined by parameters that will be related to
the reconstructed / modified elements. The global parameters have to be calcu-
lated for information purposes only. This will lead to better public awareness
about the effects of individual measures, the total reconstruction possibilities,
and differences between them.

2. Design of Buildings according to the EPBD II

EPBD II requires that, with force from 1 January 2013, the building is de-
signed in accordance with the amended regulations implementing this Di -
rective at national level (i.e. at the level of individual Member States).

All requirements to the suitable and correct design of a building, i.e. building
with low energy consumption, will be defined by legislation and standards on
cost-optimal level.

In terms of amended Act 406/2000 Coll. on Energy Management, when design-
ing a new building or renovation, several situations can be distinguished
(among others, depending on scope of a building renovation2 and size of the
overall energy reference area3):

2 EPBD II introduces the term “major renovation” and in slightly modified form of this, will be im-
plemented into national legislation.

3 Overall energy reference area means   all external floor space of rooms with regulated internal en-
vironment in the building; the area is defined by the outer surfaces of the building envelope.
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• New buildings covered by the regulations implementing the EPBD II4,
• A greater change of a building5 - change of more than 70% of the building en-

velope,
• A greater change of a building6 - change of 25% - 70% of the building envelope,
• Other changes of buildings (other than major renovation).

EPBD II in its Article 9 requires that all new buildings built after 31 December
2020 have to be buildings with nearly zero energy consumption, and that new
buildings owned and used by public authorities built after 31. December 2018.
have to be buildings with nearly zero energy consumption.

At the Czech national level, this requirements will be implemented in the
amended Act 406/2000 Coll. on Energy Management.

The Czech Act will require the builder to ensure that from 1 January 2019, the
building owned by the Czech Republic or local self-governing unit, which will
be used by governmental or regional authorities, local self-government facili-
ties, hereinafter referred to as “public authority”, meets energy performance
requirements for nearly zero energy building.

3. Conclusion

Implementation of EPBD II will significantly extend the scope of legislation on
energy performance of buildings in terms of number of buildings that will be
assessed from this perspective.

With the introduction of cost-optimal levels of calculations received by archi-
tects and designers, as well as builders, suggesting the possibility of building
energy-efficient and optimized in terms of both investment and operating
costs.

The designed building will be compared with the reference building for the
purpose of building permit. The reference building has set its reference energy
consumption which has to be compared with the individually calculated values
of the designed building. The conditions and requirements set on the designed
buildings will be more equitable then.

4 According to the EPBD II, the new buildings to 50 m2 of overall energy reference area, the build-
ing officially protected or listed, buildings for religious purposes, houses for family recreation,
some agricultural and industrial buildings and the structures, where technically impossible or
economically not feasible (proofed by an energy audit), will not be evaluated.

5 According to the EPBD II, all buildings to 50 m2 of overall energy reference area, the building of-
ficially protected or listed, buildings for religious purposes, houses for family recreation, some
agricultural and industrial buildings and the structures, where technically impossible or eco-
nomically not feasible (proofed by an energy audit), will not be evaluated.

6 The same notice.
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Proper design of the building will be easier in that regard, that the design au-
thor will have some kind of guidance in the amended regulation, under which
the designer will be able to drive to reach the minimal (i.e. reference) parame-
ters or better.

Demonstrating the correct design will be done by presenting the Energy
Performance Certificate of building during its building permit processing in
accordance with regulation 499/2006 Coll. on Documentation of Buildings. The
Certificate will be precisely defined by the regulation. A graphic design of the
certificate (its label) will undergo significant changes compared to existing
one, that is defined by the existing Regulation 148/2007 Coll. on Energy
Performance of Buildings.

The aim of the implementation of EPBD II is, at the global level, in particular
reducing an energy consumption and emissions of green house gases in gener-
al. At the level of building user or builder, energy consumption reducing and
also raising awareness on the energy performance of buildings and potential
building measures and their effects with long-term economic context, are the
most important aspects.
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Introduction

Private employment agencies play an important role in the placement of natu-
ral persons into employment and help the state in the fight against unemploy-
ment. Contrary to state authorities, the private employment agencies provide
their services for commercial purposes – making financial profit. In addition,
apart from services for matching offers of and applications for employment
and providing information related to job-seeking, the private employment
agencies employ workers with a view to post them to perform work for a third
party, so called user undertaking. Legislations of most developed countries
regulate position and activities of private employment agencies in the labour
market with the objective to prevent well-known abuses of workers or job-
seekers using their services. The present paper is dedicated to regulation of
private employment agencies at international level. Relevant instruments
adopted by the International Labour Organisation (hereinafter the ILO) are
analysed with respect to protection of workers using services of private em-
ployment agencies and effective functioning of labour markets. Particular at-
tention is paid to standards adopted for the purpose of regulation of agency
employment (temporary work) that is considered to be controversial in num-
ber of the ILO Member States.

1. Historical Background

First international standards relating to private employment agencies were
adopted by the ILO during the World Economic Crisis. In 1933, the General
Conference of the ILO adopted Convention no. 34 concerning Fee-Charging
Employment Agencies and Recommendation no 42 concerning Fee-Charging
Employment Agencies. The Member States that ratified this Convention were
obliged to abolish all fee-charging employment agencies conducted with a view
to profit within three years from the coming into force of this convention for
the Member State concerned.1 During the period preceding abolition of fee
1 For the purpose of this Convention the expression fee-charging employment agency was defined as:

a) Employment agencies conducted with a view to profit, that was to say, any person, company,
institution, agency or other organisation which acted as an intermediary for the purpose of
procuring employment for a worker for an employer with a view to deriving either directly or
indirectly any pecuniary or other material advantage from either employer or worker; the ex-
pression did not include newspapers or other publications unless they were published wholly
or mainly for the purpose of acting as intermediaries between employers and workers;
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charging employment agencies the Member concerned was obliged to secure
that any new fee-charging employment agencies conducted with a view to prof-
it were established and that fee-charging employment agencies conducted
with a view to profit were subjected to the supervision of the competent au-
thority and could only charge fees and expenses on a scale approved by the
said authority.
Convention no. 34 concerning Fee-Charging Employment Agencies stated ex-
ceptions from the obligation to abolish fee charging employment agencies con-
ducted with a view to profit if such exceptions were allowed by the competent
authority in exceptional cases, but only after consultation of the organisations
of employers and workers concerned. Moreover, it was only possible to allow
these exceptions for agencies catering for categories of workers exactly defined
by national laws or regulations and belonging to occupations placing for which
was carried on under special conditions justifying such an exception. Re -
commendation no 42 concerning Fee-Charging Employment Agencies ex-
plained that for certain occupations, the abolition of fee-charging employment
agencies might involve certain difficulties in countries in which the free public
employment offices were not in a position completely to take the place of the
agencies abolished. 
In 1949, the General Conference of the ILO decided to revise Convention no. 34
concerning Fee-Charging Employment Agencies. One of the reasons for adop-
tion of the new Convention dealing with this issue was the low number of rati-
fications to the original Convention.2 Compared to Convention no 34 concern-
ing Fee-Charging Employment Agencies, the new instrument did not state the
exact period of time for the abolition of fee-charging employment agencies con-
ducted with a view to profit but provided that this period of time was to be de-
termined by the competent authority. It is important to note that the revised
Convention on Fee-Charging Employment Agencies enabled the abolition of
such agencies only on condition that a public employment service was estab-
lished. In addition, this Convention gave to the ILO Members which decided to
ratify it the choice between two possibilities. The first possibility consisted in
the progressive abolition of fee-charging employment agencies conducted with
a view to profit and to regulate other agencies, the second possibility enabled
the Member State only to regulate fee-charging employment agencies in gen-
eral. It is noteworthy that the majority of 41 States that ratified the revised
Convention concerning Fee-Charging Employment Agencies accepted the pro-
gressive abolition of these agencies and the regulation of other agencies. In
practice, such measure led to the state monopoly in placement of persons into
employment.  “The application of the Convention has given rise to certain
problems as regards the placement of performers and domestic servants, and 

b) Employment agencies not conducted with a view to profit, that was to say, the placing services
or any company, institution, agency or organisation which, though not conducted with a view
to deriving any pecuniary or other material advantage, levied from either employer or worker
for the above services an entrance fee, a periodical contribution or any other charge. 

2 In fact, it was ratified by less than 10 countries.
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more recently, in connection with the widespread establishment of fee-charg-
ing employment agencies.”3

Later several ILO Members denounced Convention no 96 concerning Fee-
Charging Employment Agencies or several ILO Members decided to ratify it
again and instead of the progressive abolition of fee-charging employment
agencies to accept their regulation. The discussion relating to the organisation
of placement services that is whether such services should be either public, or
private continued. “The doubts expressed about the effectiveness of certain
public employment agencies were obviously one aspect, the practices of private
employment agencies another.”4 At the 81st Session in 1994, the International
Labour Conference dealt with private employment agencies and their role in
the functioning of labour markets again and finally held the view that
Convention no 96 concerning Fee-Charging Employment Agencies should be
revised.5

2. Current ILO Standards Regulating
Private Employment Agencies 

New instruments regulating private employment agencies were adopted by
the International Labour Conference in 1997 as Convention no 181 concerning
Private Employment Agencies (hereinafter the Convention) and Recom -
mendation no 188 concerning Private Employment Agencies (hereinafter the
Recommendation). Contrary to the abovementioned standards, this Conven -
tion does not focus on the abolition or strict regulation of fee-charging employ-
ment agencies but to the protection of workers using the services of private
employment agencies. This approach is acknowledged by the International
Labour Conference which took into consideration, in particular, the very dif-
ferent environment in which private employment agencies had operated,
when compared to the conditions prevailing when Convention no 96 concern-
ing Fee-Charging Employment Agencies had been adopted. Moreover, it recog-
nises the role which private employment agencies may play in well-function-
ing labour market.6 On the other hand, the International Labour Conference
recalls the need to protect workers against abuses and recognises the need to
guarantee the right to freedom of association and to promote collective bar-
gaining and social dialogue as necessary components of a well-functioning in-
dustrial relations system.7

3 Valticos, N., von Potobsky, G., International Labour Law, Kluwer Law and Taxation Publisher,
Deventer, 1995, p. 139.

4 Servais, J.-M., International Labour Law, Kluwer Law International, The Hague, 2005, p.175.
5 The International Labour Conference reasoned among others that provisions of Convention no
96 concerning Fee-Charging Employment Agencies appeared to be removed from current prac-
tice in most labour markets and did not reflect current realities.  

6 See Preamble to the Convention.
7 See Preamble to the Convention.
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2.1. Scope of Application of ILO Standards Regulating Private Employment
Agencies

The objective of the Convention is, among others, either to allow the operation
of private employment agencies, or the protection of workers using their serv-
ices within the framework of its provisions. For the purpose of the Convention,
the term private employment agency is defined as any natural or legal person
independent of the public authorities, which provides one or more of the fol-
lowing labour market services:

a) services for matching offers of and applications for employment, without the
private employment agency becoming a party to the employment relation-
ship which may arise therefrom; 

b) services consisting of employing workers with a view to making them avail-
able to a third party who may be a natural or legal person (referred to below
as a user enterprise) which assigns their tasks and supervises the execution
of these tasks;

c) other services relating to job seeking, determined by the competent authori-
ty after consulting the most representative employers and workers organi-
sations, such as the provision of information, that do not set out to match
specific offers of and applications for employment.

The scope of application of the Convention includes all private employment
agencies, all categories of workers and all branches of economic activity.
However, the recruitment and placement of seafarers are excluded. It is wor-
thy to note that for the purpose of the Convention the term workers includes
jobseekers which means that provisions of the Convention protects both, per-
sons before the establishment of the employment relationship and persons
performing work for their employer.
As has been mentioned, the Convention does not prohibit the establishment or
activities of private employment agencies. However, it states that a Member
may, after consultation the most representative organisations of employers
and workers concerned:

a) prohibit, under specific circumstances, private employment agencies from
operating in respect of certain categories of workers or branches of economic
activity in provision of one or more services, or 

b) exclude, under specific circumstances, workers in certain branches of eco-
nomic activity, or parts thereof, from the scope of the Convention or from
certain of its provisions, provided that adequate protection is otherwise as-
sured for the workers concerned.8

The conditions governing the operation of private employment agencies in ac-
cordance with a system of licensing or certification shall be determined by a
Member.

8 Any prohibition or exclusion shall be specified in the reports submitted to the International
Labour Office.
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2.2. Equality of Opportunity and Equality  of Treatment 

Since the principle of equal treatment and equality of opportunities is one of
the most important principles governing relations between employers and
workers the ILO standards are based on, the Convention expressly states the
guarantees relating to the issue. A Member ratifying it shall ensure that pri-
vate employment agencies treat workers without discrimination on the basis
of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction, social origin,
or any other form of discrimination covered by national law and practice, such
as age or disability. The enumeration of prohibited grounds of discrimination
stated by the Convention is thus open-ended. The principle of equal treatment
provided by the Convention may be understood as including all mentioned
grounds of discrimination or as guaranteeing protection against discrimina-
tion based on certain grounds such as age or disability only on condition that
they are covered by national law or practice.9
Detailed provisions concerning the principle of equal treatment and equal op-
portunity are stated by the Recommendation that highlights the prohibition or
prevention from drawing up and publishing vacancy notices or offers of em-
ployment in ways that directly or indirectly result in discrimination on
grounds such as race, colour, sex, age, religion, political opinion, national ex-
traction, social origin, ethnic origin, disability, marital or family status, sexual
orientation or membership of a workers organisation. It can be seen that com-
pared to the Convention, the Recommendation provides larger enumeration of
grounds of discrimination recognised prohibited with respect to offers of em-
ployment.
However, the equality of treatment and equality of opportunity as defined by
the Convention shall not be implemented in such a way as to prevent private
employment agencies from providing special services or targeted programmes
designed to assist the most disadvantaged workers in their job-seeking activi-
ties. Positive measures to promote placement of disadvantaged groups such as
socially excluded persons, workers and jobseekers with special needs, persons
with disabilities or elderly employees are not precluded by the Convention.
According to the Recommendation private employment agencies should be en-
couraged to promote equality in employment through affirmative action pro-
grammes.

2.3. Protection of Workers Using Services  of Private Employment Agencies

As has been mentioned, one of the purposes of the Convention is the protection
of workers using services of private employment agencies. This objective shall
be reached by several guarantees for workers, in particular by:

a) Protection of personal data
b) Prohibition of charging any fees to workers
c) Protection of collective rights
9 See Komendová, J., Mezinárodní a komunitární úprava agenturního zaměstnávání. In Libe -
ralizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahoch. Univerzita Pavla Joze -
fa Šafárika v Košiciach, Košice, 2010, p. 200.
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Ad a) Processing of personal data of workers by private employment agencies
shall be done in a manner that protects this data and ensures respect for work-
ers privacy in accordance with national law and practice. In addition, such pro-
cessing shall be limited to matters related to qualification and professional ex-
perience of the workers concerned or any other directly relevant information.
According to the Recommendation private employment agencies should be
prohibited from recording, in files or registers, personal data which are not re-
quired for judging the aptitude of the applicants for jobs for which they are be-
ing or could be considered.10 Measures should be taken to ensure that workers
have access to all their personal data as processed by automated or electronic
systems, or kept in a manual file. These measures should include the right of
workers to obtain and examine a copy of any such data and the right to de-
mand the incorrect or incomplete data be deleted or corrected. The Recom -
mendation pays particular attention to information on the medical status of a
worker. Such information should not be required, maintained or used by the
private employment agencies unless directly relevant to the requirements of a
particular occupation and with the express permission of the worker con-
cerned, or should be used to determine the suitability of a worker for employ-
ment.
Ad b) As has been mentioned throughout the paper, the Convention does not
focus on the abolition of fee-charging employment agencies or on prohibition of
their activities. In practice, employment agencies which are private operate
with a view to make profit and provide their services which are paid. However,
the Convention prohibits charging, any fees to workers. In other words, pri-
vate employment agencies shall not charge directly or indirectly, in whole or in
part, any fees or costs to workers. Fees charged by the private employment
agencies are thus paid by other subjects for example employers using their
services in order to find qualified workforce or user enterprises. Exceptions to
this rule may be authorized by the competent authority in respect of certain
categories of workers, as well as specified types of services provided by private
employment agencies. In any case, such exceptions shall be stated in the inter-
est of the workers concerned, and after consulting the most representative or-
ganizations of employers and workers.11

Ad c) The right to freedom of association and the right to bargain collectively
are recognised as fundamental social rights of employees. The Convention ac-
knowledges that these rights are not denied to workers recruited by private
employment agencies. Particular attention is paid to the right to freedom of as-
sociation and to bargain collectively with respect to workers employed by the
private employment agency with a view to making them available to a third
party – a user enterprise, which assigns their tasks and supervises the execu-
tion of these tasks. Moreover, the Recommendation states that private em-
ployment agencies should not make workers available to a user enterprise to
replace workers of that enterprise who are on strike.

10 Private employment agencies should store the personal data of a worker only for so long as it is
justified by the specific purposes for which they have been collected, or so long as the worker
wishes to remain on a list of potential job candidates.

11 A Member which has authorized these exceptions shall, in its reports, provide information to the
International Labour Ofice on such exceptions and give the reasons therefor.
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2.4. Special Protection of Temporary Workers

The most controversial activities of private employment agencies are the serv-
ices consisting in employing workers with a view to making them available to
a third party who may be a natural or legal person, called by the Convention
user enterprise, which assigns their tasks and supervises the execution of
these tasks. This form of employment, described in national legislations as
agency employment or temporary work, is generally considered as one of the
flexible forms of employment. At the same time, it is recognised as very risky
as far as the social position and the social protection of employees concerned.12

The Convention provides that a Member shall, in accordance with national
law and practice, take the necessary measures to ensure adequate protection
for the workers employed by the private employment agencies with a view to
making them available to user enterprise. Apart from the freedom of associa-
tion and collective bargaining mentioned above, such measures shall include:
minimum wages, working time and other working conditions, statutory social
security benefits, access to training, occupational safety and health, compen-
sation in case of occupational accidents or diseases, compensation in case of in-
solvency and protection of workers claims and maternity protection and bene-
fits, and parental protection and benefits. The purpose of such provision is to
guarantee the protection of temporary workers with respect to fundamental
working conditions and social security benefits. The guaranties in the field of
social security are of particular importance because temporary workers are
generally jeopardised by exclusion from the social security systems.
In practice, determination of responsibilities concerning work performance
and related issues appears controversial because the worker performs work
for other natural person or legal entity than his employer that is the private
employment agency. The Convention states the rule that the respective re-
sponsibilities of private employment agencies providing services as employers
assigning their workers to user enterprises and of these enterprises in relation
to collective bargaining, minimum wages, working time and other working
conditions, statutory social security benefits, access to training, protection in
the field of occupational safety and health, compensation in case of occupation-
al accidents or diseases, compensation in case of insolvency and protection of
workers claims and maternity protection and benefits, and parental protection
and benefits shall be determined and allocated by a Member in accordance
with a national law and practice. 

2.5. Cooperation between Private Employment Agencies  and Public
Employment Services

The ILO instruments relating to employment services adopted before the
Convention were based on the idea of state monopoly in placement of workers.
By adopting the Convention the ILO recognised private employment agencies
as regular placement services. Moreover, the purpose of its provision is, among
others, to encourage collaboration between public employment services and
12 See Gregorová, Z., Agency Employment – Contracts Based on Unstable Work. Labour Law and

Labour Market in the New World Economy, Università degli Studi di Milano, Milano, 2010.
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private employment agencies. A Member shall, in accordance with a national
law and practice and after consulting the most representative organisations of
employers and workers, formulate, establish and periodically review condi-
tions to promote cooperation between the public service and private employ-
ment agencies. More details regarding to particular measures that could be
adopted to promote such cooperation are stated by the Recommendation. They
include, inter alia, pooling of information and use of common terminology so as
to improve transparency of labour market, functioning, exchanging vacancy
notices, launching of joint projects for example in training of staff. 
However, the Convention expressly states that mentioned conditions should
be based on the principle that the public authorities retain final authority for
formulating labour policy and utilizing or controlling the use of public funds
earmarked for the implementation of that policy.13 Private employment agen-
cies shall, at intervals to be determined by the competent authority, provide to
that authority the information required by it, with due regard to the confiden-
tial nature of such information:
a) To allow the competent authority to be aware of the structure and activities

of private employment agencies in accordance with national conditions and
practices;

b) For statistical purposes.
The competent authority shall compile and, at regular intervals, make this in-
formation publicly available. 

3. Conclusions

Standards relating to employment agencies adopted within the framework of
the ILO make difference between placement services that are public and pri-
vate employment agencies that may operate with a view to profit. As has been
mentioned throughout the paper, the ILO has been regulating activities of pri-
vate employment agencies since the World Economic Crisis in 1930s.
Compared to original standards adopted at that time with the objective to
abolish the existing fee-charging employment agencies and prevent the estab-
lishment of new ones, the current standards take into account the role of pri-
vate employment agencies in well-functioning labour market. Private employ-
ment agencies are recognised as regular and useful placement services that
should cooperate with public employment services. The ILO standards regu-
late only activities of private employment agencies with the objective to pre-
vent abuses of workers or job-seekers using their services, in particular protec-
tion of workers employed by the private employment agencies with the pur-
pose to be assigned to user enterprise. This protection includes working condi-
tions such as health and safety at work, working hours, remuneration, right to
association, collective bargaining or access to vocational training. Moreover,
guarantees concerning social security for instance maternity benefits and
parental benefits shall be assured for such workers as well.
13 According to the Recommendation bodies may be established that include the representatives of

the public employment services and private employment agencies, as well as of the most repre-
sentative organisations of employers and workers.
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Housing Policy in Czechoslovakia
after the Second World War

and in the Time of Transition
GÁBOR MACHER

Széchenyi István University Doctoral School of Law and Political Sciences

1. Housing Situation after the Second World War

After the Second World War the housing situation in Czechoslovakia (or Czech
and Slovak Federative Republics – CSFR) was not like in the other East-
Central European countries because of two factors. The damage caused by the
war was relatively small (especially on the western side of the country), and
the German population, who had the highest housing standards, was resettled
from the western areas (frontier areas).1 Parallel to this process there was a
mobility of people between Hungary and Slovakia.2 These two factors (small
war damage and the resettlement of the German population) helped to ease
the housing shortage, which manifested in the middle of the country. But it al-
so had negative consequences. The importance of housing was underestimated
and it was thought that there were huge reserves in the western areas.3
The economic situation of the country was good, enjoying a rather favorable
position among the East-Central European countries, (including the housing
situation and the housing reforms), but the country had an industrial tradition
which became obsolete and worn out.4

2. The Socialist Era

In the year 1948 the communists seized state power. After 1948, housing poli-
cy was based on the following principle. A home is an important good in the life
of a person, but the government set the rents too low to cover the costs for
maintenance and repair.5 This resulted in an almost total expropriation of pri-
vate apartments and to satisfying housing needs, in an attempt to apply an
egalitarian approach.6 The state took control over almost the entire society, in-
cluding the housing sector which resulted in large-scale housing construction,
uniformity, standardization, bad environmental planning, differentiation of
1 Jiři Musil: Lakásszociológia. Kossuth, Budapest, 1974. 91. p.
2 Peter Michalovic: Housing in Czechoslovakia Past and present problems. In: The Reform of
Housing in Eastern Europe and the Soviet Union (eds. Bengt Turner, József Hegedűs and Iván
Tosics). Routledge, London and New York, 1992. 39. p.

3 Musil: Lakásszociológia. 91. p.
4 Ola Siksiö: Czechoslovakia An introduction. In: The Reform of Housing in Eastern Europe and
the Soviet Union (eds. Bengt Turner, József Hegedűs and Iván Tosics.) Routledge, London and
New York, 1992. 33. p.

5 Martin Lux: Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition An ex-
ample of the schism between the still-living past and the need of reform. IOS Press BV,
Amsterdam, 2009. 95. p.

6 Lux: op. cit. 95. p. 
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rents according to year of construction and tenure etc.7 The whole post war
housing problem was seen as a social problem for which the state had to take
responsibility, and with the state in charge the initiative of the population was
weakened. (The state tried to solve the problem by eliminating the quantita-
tive housing shortage). 8
In the socialist political system, there was a so called “social contract” between
the state and the citizens. The state had to establish a social security system
and in exchange the citizens gave up their civil and political rights.9
Households who were so lucky to be assigned a flat usually received something
more which can be called a “decree to a flat,” and it can be considered as the so-
cialist analogy of a lease. It meant not only the right to low rent, but also the
right for the tenants to use the flat for their entire lives (broad legal protec-
tion), to exchange the flat and to pass the flat on to their children (after their
own deaths). That is why this decree was often referred to as a “quasi owner-
ship.”10

To summarize, the communist housing policy was based on the following prin-
ciples:11

• a sufficient supply of housing for those in need,
• a just distribution of housing among the population,
• relative social equality maintained by state control over housing construc-

tion, the non-market allocation of flats etc.),
• housing provision was based on “objective” housing needs,
• everybody (should have) had the right to live in an affordable dwelling.

Peter Michalovic divided the housing problems and housing policies of the so-
cialist period into five stages:12

1. 1948–1955
2. 1956–1963
3. 1964–1970
4. 1971–1980
5. 1981–1988

7 Siksiö: op. cit. 33. p.  
8 Michalovic: op. cit. 46. p.
9 Potucek: Quo Vadis szociálpolitika Csehszlovákiában. In: Esély: Társadalom és szociálpolitikai
folyóirat. 1994/1. sz. 5. p. 

10 Lux: op.  cit.  96. p.; in this special lease, housing cooperatives had to maintain a balanced budget
since the payments of the tenants had to cover the costs of operation, maintenance, reparation,
bank loans etc.

11 Ludek Sykora: The Czech Republic. In: Housing Policy in Europe. (ed. Paul Balchin).  Routledge,
London and New York, 1996. 272. p.

12 Michalovic: op. cit. 39–44. o., in introducing the five stages, I will rely on the classification of
Peter Michalovic.
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2.1. The First Stage

The number of flats built annually grew from 21.683 to 48.700. At this time on-
ly two forms of housing construction existed: the individual and the municipal,
and were based on traditional technology. In towns, the allocation of flats was
controlled by the municipal authorities.

2.2. The Second Stage

The program of industrialization started at the beginning of the 1950s which
brought heavy migration to the cities its attendant demands for housing. This
could be only solved with the industrialization of the building industry, and so
the Industrialization Program for this part of the economy started in 1955.
The dissatisfaction of city dwellers grew since they had to live in buildings
which were erected in the last century. Therefore many problems emerged like
the lack of maintenance, no investment in housing during the war, orienta-
tions towards new construction. The gradual development of prefabricated
buildings began parallel to the continuing traditional construction. 
Two new or other forms of construction were introduced: cooperative housing
by cooperatives and enterprise housing. In the second half of the 1950s, the
volume of home building was larger than in the other socialist countries but
still could not reach the rate of the western countries.13

2.3. The Third Stage

There was a transition to new technologies (cast concrete, panel system), and
some changes in the housing system took place. For example, the definition of
a habitable room increased from 4m2 to 8m2. After 1963, a social movement be-
gan to create a new view of the housing problem and a housing cooperative
boom began in the towns. In 1965 most of the dwellings were built in coopera-
tive form, which started to compete with individual housing. The new
dwellings were different from the ones built before. Three-room dwellings be-
came the standard and five-room dwellings began to be built. 
In the individual housing construction, Slovakia and Bohemia had a very dif-
ferent development by the end of this period. In Slovakia family house build-
ing was around 60% of the total; in Bohemia it was around 15%. The explana-
tion to this phenomenon is that in Slovakia the inhabitants had no significant
former-legal barriers to building housing. For Slovakians, owning a house rep-
resents a basic status symbol. In this period the development of single family
houses was uncontrolled regarding architecture, ecology, aesthetics etc.
During this period a large part of the Czechoslovakian towns acquired their
present form. The fight against the quantitative housing shortage began to be
effective. Politicians predicted that housing problems would be solved by the
1970s and so housing policy became one of the most important parts of the so-
cial policy. 

13 Musil: Lakásszociológia. 93. p.
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2.4. The Fourth Stage

The intensity of housing construction reached its peak during these years. In
towns it appeared as large housing estates using panel prefabrication technol-
ogy. In the period from 1975 till 1989, Slovakia had the leading role in the pre-
fab technology among the Eastern European countries where 97% of the mul-
tiple apartment buildings were constructed using this technology. This was
one of the most expensive technologies, but it was much faster than the other
construction methods.14 State-enterprise construction was the dominant form.
This placed a growing burden on the state budget. Roughly half a million
dwellings existed which were taken out of the housing stock, (mainly second
dwellings). Until the mid 1970s, the main problem was the absolute shortage
of dwellings. From 1980 onwards, economic problems of housing construction
emerged and became significant. 

2.5. The Fifth Stage

The housing construction decreased in this period. State-enterprise housing
was halted for economic reasons. It was believed that the housing demand
would equal the average yearly construction. Introducing economic market
mechanisms was the basic goal for the 1990s. With the political changes, this
process had to be based on a new, different political basis. 

The consequences of the socialist housing policy were the following:

• untenable burden on the state budget,
• substantial deterioration in the quality of housing stock because of the gen-

eral lack of sufficient financing,
• emergence of inequality in access to housing – mostly in forms of bribery

and protectionism because of the suppression of market relations,
• a false “collective memory” that was the state’s job to ensure suitable

dwellings for its citizens.15

Housing was heavily subsidized by the state, which meant that the share of
family incomes paid for housing was very low by western standards. For in-
stance in Slovakia, the rents were 26 Slovakian crown /m2/year, which repre-
sented about 17% of the actual cost of rents. This system existed from 1964 to
1992 without a change.16 This led to a national frustration and to inequality.
In Western economies, state owned housing is reserved for low income groups.
This was not the case in Czechoslovakia and not in the other “brotherhood”

14 Jaroslava Zapletalova–Magdalena Antalikova–Eva Smatanova: The Role of Self-government in
Housing Development in Slovakia Local Government and Housing in Slovakia.
http://lgi.osi.hu/publications/2003/223/PPH-Ch6.pdf (2012.03.01.) 

15 Lux: op. cit. 95. p.
16 Zapletalova–Antalikova–Smatanova: op. cit. 300. p.
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countries, since high-income groups also lived in state owned dwellings.17 The
rent was set at a very low level. Until 1991 rents were frozen at the level set in
1964. State owned flats with low rents were usually allocated to the members
of the communist nomenclature, top staff in the political and state apparatus
and to members of the armed forces who had a relatively high income.18

Specific personal strategies emerged: 1) orientation towards low-cost housing;
2) single-family housing construction; 3) keeping dwellings for relatives (un-
necessary occupation of a dwelling when the user had another flat); 4) long-
term stability of housing (lack of opportunities to exchange dwellings); 5) ob-
taining old dwellings of lower standards and renovating them.19

The four main types of tenure were state, cooperative, enterprise and family
(private) housing.20 The state housing consisted of newly constructed flats,
apartment houses built prior to the communist take-over and nationalized
apartment houses. These were managed by the Housing Services Companies
(HSC), and the HSCs were responsible for basic maintenance, collecting the
rents, repairs etc. Large parts of the HSC expenditures were covered by state
subsidies.21

State financed housing construction should have been the main housing form,
but since funds were limited, other forms like enterprise, private and cooperat-
ing housing were also permitted. Enterprise housing was introduced in 1959 as
a tool of labor policy to attract labor to preferred regions and industries.
Enterprise housing was financed partly from the state budget, partly from the
resources of the state enterprises and partly from long term bank loans. It was
abolished in 1981. Cooperative housing had been organized since 1958 and in
the Czech Republic it was the dominant tenure of newly built dwellings in the
period between 1965 and 1992. Its costs were covered by state subsidies, con-
tributions from the cooperative’s members and low interest bank loans.
Individual housing primarily involved construction of single family houses
and was mostly financed by the individuals. Private family housing construc-
tion prevailed in small towns, villages and rural areas; state housing was the
dominant form in industrial districts, in cities and in large towns; enterprise
housing concentrated with new industrial developments in certain backward
frontier areas and cooperative housing was most common in medium and large
towns. Public housing increased its share of the total housing stock up to 39%
by 1991 and there was an important shift in type of housing. The share of fam-
ily houses was reduced to 41,2% by 1991 owing to prefabricated technology.
The municipal and state rental was the dominant tenure in urban areas and
particularly in Prague.22

17 G. Thomas Kingsley and Maris Mikelsons: The Czech and Slovak Republics: Housing as a “sec-
ond stage” reform. In: Economic Restructuring of the former Soviet Bloc The case of housing ed.
Raymond J. Struyk). The Urban Institute Press, Washington D.C., 1996. 189. p.

18 Lux: op. cit. 96. p. 
19 Michalovic: op. cit. 46. p. 
20 In 1986 Czechoslovakia had 4.9 million permanently inhabited dwellings. 16% were cooperative

dwellings, 36% were state-owned rental dwellings, 2% were enterprise-owned rentals and 46%
were owner occupied dwellings. The owner-occupied sector was smaller and the cooperative sec-
tor was larger compared to other East European countries. Siksiö: op. cit. 34. p. 

21 Sykora: op. cit. 273. p.
22 Lux: op. cit. 95–96. p. and Sykora: op. cit. 273–278. p.
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A qualitative and quantitative housing shortage was a permanent phenome-
non in almost every socialist country. Czechoslovakia was not an exception.
One method to solve this problem was the attempt to limit migration to larger
towns. A dense, state subsidized public transport network allowed rural resi-
dents to commute from their existing homes to work every day. Other solu-
tions were urban residential development plans and pre-fab technology.23

In the Czech Republic, there were many secondary homes, like summer houses
and cottages. It gradually gained in prestige and became fashionable. The
ownership of secondary homes played an important role in people’s lives. After
the occupation of Czechoslovakia by the Warsaw Treaty countries in 1968, a
lot of people were forced to change their employment and these people sought
an escape into their own private houses, secondary homes.24

3. Time of Transition

With the political changes, the housing policy needed new starting points.25

There was a special situation as the countries of East-Central Europe turned
away from socialism since it was not possible to return to the old form and it
was not possible to adopt models which had been developed in West Europe.26

Parallel with the economic reforms, starting in January, 1991, a housing re-
form was not launched since the government believed that introducing the
market economy would establish the market system in other areas, like hous-
ing. This meant that at the beginning changes in housing policy were caused
by general reforms.27

As Jiri Musil pointed out: “Czechoslovakia started to change its state socialist
housing system later than other East-Central European countries.”28 A com-
mittee for housing reform was established and started to work in January,
1990. Previously Czech and Slovak housing experts started a discussion on the
need to change the existing housing system. Charter 7729 also produced a crit-
ical document on Czechoslovak housing. Some participants respected re-

23 Lux: op. cit. 97. p. 
24 Lux: op. cit. 97. p. 
25 Michalovic: op. cit. 47. p.
26 Michalovic: op. cit. 37. p. 
27 Sykora: op. cit. 284. p.
28 Jiri Musil: Recent changes in the housing system and policy in Czechoslovakia An institutional

approach. In: The Reform of Housing in Eastern Europe and the Soviet Union (eds. Bengt
Turner, József Hegedűs and Iván Tosics.) Routledge, London and New York, 1992. 50. p.

29 “On 13.10.1976, there were published in the Codex of Laws of the ČSSR /no .120 an
„International Pact on Civil and Political Rights” and an “International Pact on Economic,
Social and Cultural Rights”, which had been signed on behalf of Czechoslovakia in 1968, con-
firmed at Helsinki in 1975 and which came into force in our country on 23.3.1976. Since that
time our citizens have had the right and our state the duty to be guided by them. … Other civil
rights, including the express banning of “arbitrary interference in private life, the family, home
and correspondence” /art.17 of the first pact/, are hazardously violated by the fact, too, that the
Ministry of Interier by various means controls the life of citizens, for example by the “bugging” of
telephones and flats, control of posts, a watch on persons, the searching of homes, the creation of
a network of informers from ranks of the population /often recruited by impermissible threats
or, on the contrary, promises/ etc. …”, http://libpro.cts.cuni.cz/charta/docs/declaration_of_char-
ter_77.pdf (2012.03.01.)
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formist arguments heard before in the late 1960s, but others started to pro-
pose more radical solutions influenced by the Polish and Hungarian housing
reforms. From the beginning of 1985 the crisis was evident; no one supported
the existing housing system anymore.30

After 1989 there were changes in the housing sector as in other sectors of the
economy. The role of the state became limited. It became responsible for estab-
lishing the conditions in which the housing sector could function.31

The first step was to set up basic goals: changing over to market regulation by
gradually introducing a housing market, orientation towards higher quality
housing, and a new social balance. Furthermore, key problems32 needed to be
solved, like: 1) granting equal rights to all forms of ownership, 2) introducing
tenancy in social housing, 3) renewing the original function of the system of
construction, 4) social and economic compensation (depending on personal and
household income) and 5) stimulating the participation of people in solving the
housing problems.33

The Czech Republic and Slovakia34 were not aggressive about restructuring
the housing market since the issue was not urgent because housing conditions
had improved during the 1980s, and postponing housing reforms became a
matter of policy.35

In 1991 both parliaments approved a new housing policy which phased out fur-
ther government construction of apartments, the old Comprehensive Housing
Construction36 program (CHC). The institutes responsible for the CHC pro-
gram were quickly eliminated but in Slovakia these institutes lived on longer
but with no significance.37

The coincidence of several factors caused an enormous decrease in housing
construction. Ludek Sykora described these factors38 as: 1. the termination of
state housing construction, 2. the withdrawal of state subsidies to private and
cooperative house building, 3. the policy of wage regulation to keep inflation
low, 4. the rapid liberalization of prices, and 5) the sharp increase in construc-
tions costs.39

30 Musil: Recent changes… 50. p.
31 Lux: op. cit. 98. p.
32 Martin Lux mentions the following key events during the transformation: the restitution of part

of the housing stock, the free-of-charge transfer of the unrestituted portion of the housing stock
to municipal ownership, the privatization of municipal housing, the introduction of new housing
instruments, in particular the housing allowance, interest subsidies for mortgage loans and tax
relief. Lux: op. cit. 98. p. 

33 Michalovic: op. cit. 47. p.
34 These two countries split apart in January 1993.
35 Kingsley–Mikelsons: op. cit. 175. p.
36 Zapletalova–Antalikova– Smatanova: op. cit. 289. p.
37 Kingsley–Mikelsons: op. cit. 191. p.
38 Martin Lux mentions two factors: the prices of construction materials increased quickly, and the

capital subsidies for new state rental housing construction and the revenue subsidies for exist-
ing state rental dwellings practically disappeared. Lux: op. cit. 98. p. 

39 Sykora: op. cit. 279. p. 
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In the communist era, the maintenance, repair and housing construction were
in the hands of the state, but after the change of regime it was expected that
the households should pay for every housing service at market prices.40

The private housing sector in Slovakia had a tradition called “do-it-yourself”
house building, but the prices for building construction material increased af-
ter 1991 with the appearance of market conditions. Another problem was the
absence of a credit system and the lack of mortgages. These two factors re-
duced the importance of this kind of housing.41

As part of the decentralization, the housing stock was transferred from state to
municipal ownership which affected 1.44 million flats, (approximately 39% of
the housing stock in the Czech Republic). The municipalities had to bear the
costs and to develop a local housing policy; it was a hard job for them, since
they did not get any subsidies from the state.42

Two basic forms of privatization of municipal and state housing were restitu-
tion (re-privatization) and privatization, (the sale of municipal housing).43

Restitution began in April, 1991.44 This meant the housing which became the
property of the state, or were expropriated between February, 1948 and Ja -
nuary, 1990 under circumstances that were disadvantageous to the original
owners. The properties were returned to the original owners or to their heirs or
immediate relatives if they were citizens of the Czechoslovak Federal Republic
and possessed permanent resident status in the country. It was around 6–7%
of the national housing stock and was a hard intervention into the structure of
the ownership. In the city centre of Prague, 70–75% of the buildings were re-
turned to their original owners. 45

The housing stock which was not re-privatized could be privatized. Since there
was no central regulation for privatization there were different privatization
policies, because every municipal authority had its own policy.46 It was the
municipalities’ right to rent or sell public housing but no Czech law deter-
mined the price-calculation method for which the flats should be sold. This
meant that the prices and the choice of which parts of the housing stock should
be sold or privatized was determined only by the municipal councils which
saved many rental flats from privatization. Dwellings were usually privatized
by offering them to sitting tenants.47

Until 1994, the rules of housing privatization limited sales of whole buildings
to housing cooperatives. These were formed by tenants of a building for the
purpose of privatization. After 1994 it was possible to divide the buildings into
common areas and separate housing units, and the separate housing units
could be sold directly to the tenants. The creation of a condominium form of
privatized apartment houses was allowed by the Act on Ownership of Apart- 

40 www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/slovakia/cp3-conc.pdf (2012.03.01.)
41 www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/countries/slovakia/cp3-conc.pdf (2012.03.01.)
42 Lux: op. cit. 104. p.
43 Sykora:op. cit. 285. p.
44 The largest part of the restitution was completed by January, 1993, and had a clear pattern. It

“appeared” in the central parts of towns. Sykora:op. cit. 285. p.
45 Lux: op. cit. 102. p. 
46 Sykora: op. cit. 285. p. 
47 Lux: op. cit. 106. p., An example: Prague was divided into 57 municipalities, which meant many

different privatization policies within the capital (and the Czech Republic was divided that time
into more than 6.000 independent municipalities). Lux: op. cit. 106. p.
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ments and Non-residential Premises. This act was often amended since origi-
nally it did not include any obligation to establish a separate legal person after
the privatization of the individual housing units. The management form was
left to the will of the new owners and there were no rules on how to make com-
mon decisions.48

Cooperative members got the right to sell their flats on the free market
(Transformation Act 42/1992) and to the free-of-charge transfer of a coopera-
tive flat into their full ownership.49

In privatized buildings and dwellings, the rents for running tenancies re-
mained. The state decided to maintain the old regulations inherited from the
socialist system with rents below market prices and below cost. It meant that
the owners could not increase the rents to at least cover the maintenance costs
and got no subsidies from the state. In the Czech Republic, market rent was
only possible if the tenant was not a citizen of the Czech Republic and the flat
had been vacant before renting.50

Later the rent was deregulated step-by-step for privately owned apartment
houses and municipal houses.51 The rent increases were the following:

• in January, 1991: the ceilings on utility prices (mainly heating) were in-
creased by 245%,

• in July, 1992: space rents went up by 100% and the ceilings on service and
utility prices were also raised,

• in January, 1993: it affected only utility prices, 
• in January, 1994:  utility prices and space rent increased only in the Czech

Republic.52

In the Czech Republic, Decree 176 of 1993 started to remove rent control. It to-
tally deregulated rents in new, privately built houses; it permitted substantial
increases above the normal maximum for private rentals of existing family
houses; it permitted municipalities some flexibility in varying rents by loca-
tion within their boundaries. In Slovakia these measures were considered too,
but these actions did not take place as soon as in the Czech Republic.53

Certain types of demand-side54, supply-side subsidies55 and subsidies to pro-
mote home ownership like the housing savings scheme, mortgage loans, inter-
est subsidies were introduced to help to overcome the difficulties which came
with the change of regime.56

48 Lux: op. cit. 107. p.
49 Lux: op. cit. 109. p. 
50 Lux: op. cit. 103. p.
51 Sykora: op. cit. 282. p.
52 Kingsley–Mikelsons: op. cit. 195. p.
53 Kingsley–Mikelsons: op. cit. 197. p.
54 At the beginning of the economic transition, households were given an aggregate social benefit,

designed to offset the increases in the costs of living. After 1993 in the Czech Republic, a new so-
cial benefit was introduced, a rent subsidy for tenants of rented flats and partially for the ten-
ants of cooperative flats. It was granted if the household income was less than a certain percent
of the subsistence minimum level.  Lux: op. cit. 110. o.

55 The government started to support new municipal rental housing construction in 1995 through
subsidies. Lux: op. cit. 110. p.

56 Lux: op. cit. 110–114. p. and Zapletalova–Antalikova–Smatanova: op. cit. 306–308. p.
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4. Conclusion

Before 1989 the housing sector was controlled by the state and the housing pol-
icy oriented towards the construction of new buildings. In the early 1960s, all
the decisions were made by the Communist Party and these decisions defined
the housing policy as well.57

Both qualitative and quantitative housing shortages were a permanent phe-
nomenon in Czechoslovakia, as in the other socialist countries. 
The following conclusions can be reached regarding the housing policy during
socialism. From the end of the Second World War until 1955, housing con-
struction remained on the level of the depression in the mid 1930s. Only in
1970 were more dwellings built than in 1928. Until the mid 1970s, the housing
problem was solved by demolishing inadequate dwellings. New construction
proved to be more effective than the moderni
zation and reconstruction of old buildings. This resulted in the extinction of
businesses able to perform modernization and reconstruction effectively.
Large construction companies emerged and began to dictate their own archi-
tectural and technical ideas. Modernization and building repair became unre-
solved problems; the new owners of nationalized houses and dwellings were
not able to ensure maintenance, not to mention renovation. The monthly rent
of a dwelling depended on the category of the dwelling.58

57 Zapletalova–Antalikova–Smatanova: op. cit.  289. p.
58 Michalovic: op. cit. 44–45. p.
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Role of the State in Cultural Monument
Preservation

MGR. BC. KLÁRA PROKOPOVÁ
Masaryk University, Faculty of Law (Brno)

The state’s functions requires it to assume multiple roles, and some of them
are reflecting in the field of cultural monument preservation. Not only has the
state a special public-law, superordinate status, it also acts as a private sub-
ject, which is quite apparent in the area of cultural heritage.
The role of the state in the area of cultural monument preservation is deter-
mined by the nature of the monument preservation itself. The monument
preservation is to be hereby understood as a protection of cultural heritage of
the society as a whole, that is, a public interest. This statement could be sup-
ported by international law, especially by the Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage adopted by the General
Conference at its seventeenth session in Paris, 16 November 1972. This inter-
national treaty appeals particularly to the function of the state, its legislative
and other roles in preserving cultural monuments.
The international and the national regulations imply the obligation of the
state to protect the cultural heritage and the need to identify this protection as
a public interest. Related to the monument protection, the matter of funda-
mental private rights could be involved and interfered with. Mostly this con-
cerns the aspects of property. The role of the state in this case is logically rep-
resented by enforcing the public interest while preserving the private rights or
keeping the interference to those rights to a minimum.
The law in Czech Republic concentrates the interests of monument preserva-
tion into the Act of state monument preservation1, where the public interest as
stated above is not expressed explicitly, but there is no doubt the public inter-
est is implied. The basis of the national regulation of the monument preserva-
tion could be found in the Constitution itself, where the state declares the ac-
cess to cultural monuments.
The concept of property protection could be also found in the Constitution,
where the obligation to respect the property is stated, while the limitation of
the right to property is accessible only by meeting the requirements of public
interest, law, and by providing compensations.
The Czech national law provides a list of legal instruments to assure this form
of enforcing the public interest, as the protection of cultural heritage is. On the
one hand there are general instruments, consisting of overall protection of cul-
turally valuable monuments, on the other hand there are specific forms of pro-
tection, related to particular objects or subjects. These specific instruments of
monument preservation are either of a repressive or motivational nature.

The concept of public interest is not defined within the Czech national law,
nevertheless it is used and stated as an important instrument of an applica-
tion and realization of the law, state authority and thus the monument preser-

1 Act No. 20/1986 Coll., of state monument preservation, as amended.
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vation itself. The public interest is a factor widely affecting the decision-mak-
ing of the state authorities, and even though state authorities are not author-
ized to define the public interest in the decision-making process, the public in-
terest can still be identified and applied based on this process.
The public interest in the area of monument preservation has been confirmed
by the practice of the Supreme Administrative Court of the Czech republic in
the Award File No. 6 A 106/2002: “The public interest of proclaiming an object
a Cultural Monument is established in article n. 1 of the State Monument
Preservation Act. This regulation declares that the state protects the Cultural
Monuments as an inseparable part of a cultural heritage of the society, its his-
tory, the significant factor of the environment and an irreplaceable value. This
general purpose is being specified in every individual category of monuments.
In the case of Cultural Monuments is this public interest defined in the article
no. 2 of the Act, thus the question of public interest of proclaiming an object a
Cultural Monument is represented by accomplishing stated conditions.”

Within the instruments of monument preservation there are, among the oth-
ers, those allowing interference and limiting of the property while enforcing
the interests of heritage protection. The Proclamation of an object a Cultural
Monument alone brings in rights and obligations of the monument owners, but
there are other specific instruments such as limiting the disposition of proper-
ty by the obligatory-offer duty, or the instrument of expropriation, etc.
The Proclamation of an object a Cultural Monument is the foundation stone of
the monument preservation system in Czech republic. The Cultural Monu -
ment status is one of the types of the protection proposed by the Czech legisla-
tive.2 The state chooses the most important and significant monuments, thus
providing the owner with rights and obligations3. The owner of such a Cultural
Monument has an obligation to take care of the property and to protect it, as
dictates the law or the decisions made by state authority4. On the other hand,
the owner is obliged to tend to the Monument at his own expenses. These extra
financial costs related to monument protection are to be covered by an al-
lowance from the state budget.5 Except for the obligation to protecting the
Monument the owner is also restricted in disposition with the Monument.
2 The „Cultural Monument“ status is a type of an individual protection. Besides this main category
there is also another form of an individual protection: the status of a National Cultural
Monument. There are also categories of territorial protection: Monument zones, Monument
Reservations and Protective zones.

3 This topic – choosing a landmark or a culturally significant object – was discussed at the
Bavarian Higher Regional Court, Award File No.  3 ObOWi 107/86: “The pressing goal of the cul-
tural monument preservation is obviously something more than just protecting unique, first-
class monuments. It has also the obligation to protect objects lying underneath this layer of ex-
ceptional evidence of the human and earth's evolution. The substantial thing is, that these ob-
jects have non-insignificant value stated by the legal conditions.”

4 Decisions made by the administrative institutions concerning the insufficient state of fulfilling
legal obligations of the Monument owners bind those owners to perform necessary precaution to
protect and preserve the Monument at the owner's expenses, which means another interference
into private rights. This case was being discussed at the High Court of the Czech Republic in
Prague, or the Municipal Court of the Czech Republic in Prague, Award Files No.  7 A 144/1994
and  11 Ca 168/2005: “These obligations bind the subject anytime, thus the actions to assure ful-
filling these obligations can be assigned at any time connected to the moment when did the
breach of monument preservation occur.”

5 Art. no. 9, 15, 16, Act No. 20/1986 Coll., of state monument preservation, as amended.
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In this matter of dispositions and compensations the Supreme Administrative
Court presented opinions, such as in the Award File No. 5 A 48/2002: “The pro-
tection of Cultural Monuments is related to a specific limitation of disposition
with property in every cultural country. The law presents compensations for the
Monuments owners for these limitations. The ones of a state or other grants can
not be taken as a generalized compensation for the limitation of property, but
only as a compensation for real and verifiable costs, that were raised due to
these spoken limitations, especially due to specific demands of the monument
preservation. As emerged from these facts the Proclamation of an object a
Cultural Monument is not an unilateral limitation of property without a right
to compensation.”
The existence of the obligatory offer (Preemptive right of state to purchase
Cultural Monuments) puts the state authority to the role of a collector of im-
portant and significant monuments and also partially covers the efforts to
keep the monuments in the country. In the case that the Monument6 owner, or
the owner of an object to be proclaimed a Monument, is considering selling this
object, it is his obligation to offer the Monument to the state authority first. At
that moment the state can use his specific status to buy the Monument. On the
other hand there is no guaranteed obligation of the state authority to buy the
Monument in the case the owner does not approve the proclamation of his
property a Cultural Monument. In this relationship between owners and the
state concerning the obligation offer raises a paradox: on the one side the state
authority with efforts to protect the heritage, and the owners with the obliga-
tion to withstand the legal restrictions on the other side. There are at least mo-
tivational tax concessions for these owners.7
One of the radical and the most problematic instruments of heritage protec-
tion is the aforementioned expropriation. Because of its nature, meaning the
breach to property that significant it's transferred onto the state authority, it
should be used rarely, only in the most severe cases. In the field of monument
preservation these cases mean situations when the Monument owners do not
observe the rules and obligations and the authority has to interfere8. The pub-
lic interest in this case is one of the obligatory conditions that have to be pres-
ent and cannot be left out. The state authority in the cases of needed expropri-
ation acts as a protector of the Monuments, endangered mostly by inactivity of
their owners.

All the above-mentioned legal instruments are some of the most used instru-
ments in the monument preservation in Czech Republic. The primary protec-
tion is established by the selection and categorization of objects as Cultural
Monuments. The following secondary protection is based on this primary se-

6 The obligatory offer relates only to movable assets and all National Cultural Monuments. The re-
al estate Cultural Monuments were left out of this legal concept.

7 Art. no. 9, Act No. 338/1992 Coll., on real estate taxes, as amended.
8 The expropriation is the „last resort“ of all the possibilities. In cases the owner does not take care
of the Cultural Monument, this obligation is forced upon him by the authority.
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lection. The state authority chooses, based on legal conditions and require-
ments9, cultural objects to be protected.
At the moment the monument gains the status of a Cultural Monument, the
state authority also acquires the right to control and interfere to the disposi-
tion with the Monument, even thought it's not a part of the state property. The
emphasis is put on the preventive protection, via positive motivational legal
instruments (financial benefits, tax reliefs) as well as the negative motivation-
al instruments (possible sanctions). At the end the state authority can also
partially control the ownership of the Monuments, because of the obligatory of-
fer.
If these motivational legal instruments are not sufficient, the authority has
the right to intervene and can expropriate the Monument in the name of public
interest.

The role of the state in the case of monument preservation is essential and ir-
replaceable. Besides providing the primary legal framework for the monument
preservation, the state can also be identified as the authority that implements
the above-mentioned legal instruments as well as the owner of the Cultural
Monuments to respect these actions himself.

The state acts as an owner of the Cultural Monuments, while not exactly flaw-
less. There are many cases the breach of monument preservation was so se-
vere, that the Monument itself had to be demolished for safety reasons.10 The
state defines the rules that the state itself has to observe. The state authority
on one hand implements the aspects of monument preservation and applies
the legal instruments at its disposal, but at the same time these instruments
fail to accomplish their goal.11 This dual role of the state, meaning the role as
an authority and an owner, should serve the cultural monuments, not to be
that inconsistent with the concept.

9 The Cultural Monuments are „movable and immovable objects and, as appropriate, groups of
such objects 
a) that are important documents of historical development, of the life style and of the environ-

ment of society from the most ancient times to the present day, as manifestations of the cre-
ative abilities and work of humankind in various fields of human activity, based on their rev-
olutionary, historical, artistic, scientific or technological value,

b) that have a direct relationship to important persons and historic events.“
(Art. No. 1, Act No. 20/1986 Coll., of state monument preservation, as amended.

10 The Public Defender of Rights has been warning about the disastrous state of the state Cultural
Monuments and the state of monument preservation itself. The particular case mentioned in the
report was the case of the winter stadium, which was a property of the Capital city of Prague and
had been demolished because of inactivity of its owner.
Public Defender of Rights: Report of the Public Defender of rights from January 1st 2012.
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/dlouhodobe-problemy-v-pamatkove-
peci-ohrozuji-kulturni-bohatstvi-ceske-republiky/

11 This insufficiency is being admitted by the state authority itself. But the state also mentions
that at the current state of legislation the ideal state can hardly be reached, but the concept, pre-
pared by the Ministry of Culture of the Czech Republic, does not provide enough amendments in
this particular area. Ministry of Culture of the Czech Republic: The Concept of the Monument
Preservation, Ministry of Culture of the Czech Republic.
http:/ /www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-
dokumenty/Koncepce-pamatkove-pece-schvalene-zneni.doc
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The state on one hand, according to the listed legal instruments, acts as an au-
thority that protects the Monuments and prefers the private ownership of
these Monuments, but on the other hand it does not provide sufficient motiva-
tion for private owners to protect the Monuments. Thus the state should focus
on a motivational aspects of its influence. The basic problem is a situation
where the owner, other than the state itself, has no desire to protect the
Monument. The state authority limits the fundamental right to disposition
with the property, while it does not offer the means of solving situations where
the private owner has no interest in the cultural value of the Monument.
Financial support from the state to the owners of the Cultural Monuments is
the most important positive motivational instrument, but does not entirely
correspond to the principle of equality in Czech Republic. The state should
guarantee an equal access to financial support for the owners of the Monu -
ments, but it breaches this principle by the concept based on the Cul tural
Monuments categorization. The state authority supports only the owners of
proclaimed Cultural Monuments, but not the owners of monuments in the ar-
eas protected territorially12. In this case there is a significant non-equality be-
tween these owners causing further decrease of motivation to protect the cul-
tural heritage.
The financial aspect of the cultural monument preservation is a very problem-
atic issue in the discussed field. The state does not provide enough financial
aid, and at the same time the state forces the private owners to protect the
Monuments at their own expenses, without any legal certainty that those ex-
penses would be compensated from the public funds. This aspect of the cultur-
al monument preservation is the main downside of the whole concept, where
instead of positive motivation the state forces the private owners to perform
their obligations in a negative way. For instance the state can force the owner
to protect and take care of the Monument at the owner's expenses, but the
owner might not even have that amount of finances. If the owner in this exam-
ple does not meet the obligations, the state can sanction him. The ultimate
case of this action could be the expropriation, which leads directly to immedi-
ate protection of the Monument, but can be caused by the shortage of finances
intended to cover the state-imposed conditions.
There are many restrictive measures and obligations on one side, on the other
side there do not exist sufficient compensations for these restrictions. The cul-
tural monument preservation is an important public interest and the state au-
thority is the implementer. The state has many legal instruments at its dispos-
al, such as expropriation, limitation of property, but these represent a signifi-
cant intervention into fundamental human rights, thus the course of the state
authority actions should aim for less radical means and should be more sup-
portive towards the private ownership. The discussed public interest is one of
the basic interests of the society and the state should respect and deepen that
concept.

12 This problem should be solved in future legal amendments, as stated by the Ministry of Culture.
In: Ministry of Culture of the Czech Republic: The Concept of the Monument Preservat,
Ministry of Culture of the Czech Republic.
http:/ /www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/analyzy-koncepce-
dokumenty/Koncepce-pamatkove-pece-schvalene-znseni.doc
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