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Előszó  
 

 

Jelen kötet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által 2015 

decemberében szervezett, A jogtudomány sajátossága c. konferencia doktorandusz-

szekcióiban elhangzott előadások írásos változatait adja közre, bízva abban, hogy az Olvasó 

ezek megismerése révén is hű képet kap az ország számos állam- és jogtudományi doktori 

műhelyében folyó kutatásokról, amelyek a doktori tanulmányokon túl a képzés és az 

elmélyült kutatómunka értékét, színvonalát a legkiválóbban szemléltetik. Egy „tudományos 

műhely” nem sok tekintetben különbözik a középkor céheitől, műhelyeitől. Értékmérője az, 

hogy milyen módon képes felkészíteni, milyen erényeket és készségeket tud átnyújtani az 

elkövetkező generációk „mestereinek”, szakértőinek. Bizonyosak vagyunk abban, hogy eme 

tanulmányok (műhelytanulmányok) mind a doktori képzés minőségéről, mind az egyes 

szerzők sikeres kutatásairól ugyan közel sem átfogó, de mindenképpen szemléletes képet 

nyújtanak. 

 

E kötet a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Műhelytanulmányok c. 

sorozatának immáron negyedik kiadása, és e kötetsorozat alkalmas arra, hogy időről-időre 

egyfajta látleletet adjon az állam- és jogtudományi doktori képzésben résztvevők kutatásaiban 

való előrehaladásról, a tézisek fejlesztéséről, még ha azok nagyban el is térnek azon 

gondolatoktól, amelyeket a szerkesztők magukénak vallanak, vagy ha egyes kérdésekről 

máshogyan gondolkodnak. A szerkesztő meglátása szerint a tudományos diskurzus, a vita 

lehetőségének biztosítása a tudományos közösség minden tagjának célja és feladata. 

 

A Doktori Iskola munkatársai és a 2015. decemberi konferencia résztvevőinek közössége 

nevében nyugodtan mondhatom, és vethetem papírra, hogy jó szívvel bocsátjuk 

„rendeltetésszerű” útjára eme „mestermunkát”, a műhelytanulmányokat magában foglaló 

kötetet. 

 

 

Győr, 2016 októbere 

 

 

 

                                                                     Dr. Kecskés Gábor PhD. 

                                                                         szerkesztő 

                                                                         egyetemi adjunktus, a Doktori Iskola titkára 
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Poligráfos hazugságvizsgálat a bizonyítékok rendszerében 

 

Bencze Krisztina 

 
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

dr.krisztinabencze@gmail.com  

 

 
1. A poligráfos hazugságvizsgálat elméleti indokoltsága és rövid története 

 

Az igazságszolgáltatás évezredes történelmében folyamatos harc dúl az igazság és hazugság 

között. Ez a harc pedig mindig irányt keresett annak feltárása érdekében, hogy objektív 

módszerekkel lehessen kimondani, ki az, aki hazudik, és ki az, aki igazat mond. Nem is 

helyes ekként a poligráfot hazugságvizsgálóként aposztrofálni, mert a műszer nem a 

hazugságot jelzi, hanem a lebukástól való félelem következtében kiváltott fiziológiás 

elváltozásokat. Mindenesetre egy olyan külső, harmadik, befolyástól mentes mérője lehet a 

vallomásoknak, ami segítheti a bírót, a jogalkalmazót ezen „harc” során.  

A történelem korai időszakában ezt a kérdést még a kínvallatás és a vallomások nem 

törvényes módon való kikényszerítésével próbálták eldönteni. A XX. században történt 

jelentős kriminalisztikai változások indukálták azt, hogy a személyi bizonyítékok terén már 

nem a vallomások kicsikarásáról beszélhetünk, hanem azok ellenőrzéséről. Mielőtt eljutottunk 

azonban oda, hogy technikai eszközzel lehessen megítélni egy vallomás valóságtartalmát, 

előtte mindenképpen röviden szólni kell ezen fejlődés történelmi előzményekről. Azokról az 

előzményekről, melyek nem az illegalitás talaján állnak, hanem különböző népi hiedelmek és 

kezdetleges orvosi megfigyeléseket vegyítve próbáltak „rendet tenni” a vallomások között.  

Történelmi példák sokaságát lehet felvonultatni amellett, hogy milyen különböző 

módszerekkel kísérleteztek az egyes társadalmak. Már a korai, sőt ősi közösségek is 

igyekezték felfedni a hazugságot a bűnügyekben. Fennmaradt írások tanúsítják, hogy milyen 

gyakran fordultak a rizspróbához, az igazmondó szamárhoz vagy épp a bírói szelethez1 az 

igazságszolgáltatás résztvevői.2 

A kezdeti szinte babonás eljárásokat a középkor tortúráinak sora, valamint az istenítéletek 

követték.  

A XIX. században találjuk a műszeres vallomásellenőrzés a poligráf3 tényleges 

előzményeit. Két nagy horderejű kutatást emelnék ki a számos vizsgálat és kísérlet körül, 

tekintve, hogy jelen tanulmány csak részben érinti a hazugságvizsgálat történetét. A francia 

                                                 
1 Rizspróba: Kínában a Kr.e. II. évezredben rizspúdert tettek a terhelt szájába, és megvizsgálták, ha száraz 

maradt, a terhelt bűnösségére következtettek. A rizspróbát azon élettani jelenséggel lehet magyarázni, hogy 

izgalmi, félelmi állapotban a száj-nyálkahártya kiszárad, és ebben a kiszáradt állapotban a nyelés is megnehezül. 

Bírói szelet: ugyanezen elvre épül a bírói szelet nevű eljárás, melyre Angliából maradtak fenn emlékek. A 

kihallgatott személynek, a kihallgatás alkalmával száraz kenyeret kellett sajttal lenyelni. Amennyiben 

nehézkessé vált a nyelés, azt a hazugság jeleként értékelték. Igazmondó/bölcs szamár: A kihallgatott személyt 

egy sötét helyiségbe küldték be, ahol a szamár farkát kellett megfognia. A közhiedelem szerint a bölcs szamár 

soha nem téved. Aki bűnös annál felbőg, annál, aki ártatlan és igazat mond, annál viszont csendben marad. 

Miután a vizsgált személy kijött a helyiségből megvizsgálták a kezét, ugyanis a szamár farka be volt kenve 

korommal. Aki tartott attól, hogy bűnösségére fény derül, az nem fogta meg a szamár farkát, így keze tiszta 

maradt.  
2 Budaházi Árpád: Poligráf, műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft. Budapest 2014. 

27-28.  
3 A poligráf szó görög eredetű, többféle írást jelent. Az elnevezés is arra utal, hogy a készülék, több fiziológiás 

változást mér, melyeket több írótű segítségével papírszalagra rajzolt görbék, vagy a számítógép merevlemezére 

rögzít. 
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Étienne-Jules Marey kutatásai során az emberi test vérkeringését vizsgálta, majd egy apró 

műszert állított össze, amely a pulzust mérte. A szfigmográfnak elnevezett eszközében a 

nyomásmérő kapszulát író berendezéssel kötötte össze, a műszer az artériás nyomás időbeli 

alakulását detektálta, illetve azt egy bekormozott papírra írt görbévé transzformálta. A 

vizsgálat eredménye egy olyan regisztrátum volt, amely az adott személyre jellemző, és 

mintegy lefordítja annak érzékelését.4 

A torinói törvényszéki orvos, Lombroso érdeme volt, hogy a vérnyomás változásából, a 

testrészek térfogatából, valamint az esetleges fiziológiás változásokból a vallomás 

valótlanságára következtetett.5 Kezdetben Lombroso hidroszfimográffal próbált 

bűncselekményeket megoldani. Műszere valójában egy vérnyomásmérő volt, azonban 1893-

ban adaptálta Marey szfigmográfját, és 1895-ben elkészítette az első hazugságmérő műszert.6 

Számos tudós, kutató tökéletesítette a műszert mire elnyerte ma is használatos formáját, 

illetve működési elveit. A fejlődés a mai napig nem állt meg, hiszen újabb fiziológiás 

változások becsatornázásával kívánják tökéletesíteni az eljárást. Ugyanakkor a világ legtöbb 

országában használt műszer az alábbi elv szerint működik. Maga a műszeres 

vallomásellenőrzés egy olyan vizsgálatnak tekinthető, amely során a vizsgált személy 

fiziológiás változásaiból, a vizsgáló következtetéseket von le arra vonatkozóan, hogy a 

kérdésére adott válasz, állítás, vagy tagadás megtévesztő volt-e. A mai korszerű készülékek 

minimum négycsatornásak, vagyis négy fiziológiai paraméter regisztrálására képesek: 

- légzésben bekövetkezett változások/mellkas kitérései; 

- légzésben bekövetkezett változások/hasfal kitérései; 

- a bőr elektromos ellenállása vagy vezetőképességének változásai; 

- vérnyomás változásai.7 

 

 

2. A hazugságvizsgálat előzményei a magyar jogrendszerben és a hatályos szabályozás 

 

A magyar jogrendszer sokáig elzárkózott a műszeres vallomásellenőrzés mind jogi, mind 

gyakorlati adaptálásától. A technikai alapok létrejötte után 1970-es évek végén a magyar 

bűnüldöző szervek fegyvertárába is bekerült a poligráf. A műszer használatának első éveiben 

a legtöbb aggály a vizsgálat tudományosságával merült fel. Egészen az 1990-es évek elejéig a 

felhasználás lassú emelkedése volt megfigyelhető, amely azonban nem haladta meg az 

évenkénti 30-40 vizsgálatot. A bevezetéstől eltelt bő egy évtized alatt a bűnügyi szolgálat 

egyre több munkatársa ismerte meg az eljárást, és tapasztalta meg a hasznosságát. Bővült a 

vizsgálattal érintett ügyek köre is, bár még mindig elsősorban az életellenes bűncselekmények 

adták a vizsgálatok túlnyomó többségét. Ha lassan is, de változások történtek a felhasználás 

szemléletében.8  

A nemzetközi modelleket tekintve öt fő modellt tudunk elkülöníteni. Vannak országok, 

amelyek i) tiltják a műszeres hazugságvizsgálat alkalmazását (pl. Franciaország, Hollandia). 

                                                 
4 Budaházi: i. m. 31.  
5 Agárdi Tamás – Kármán Gabriella: A hazugságvizsgálatról más szemmel. Belügyi Szemle, 47. évf. (1999) No. 

10, 92.  
6 A poligráf rövid története. BSZKI Poligráfos Vizsgálati Osztály, http://www.bszki.hu/page.php?556. 
7 What is Polygraph? American Polygraph Association, http://www.polygraph.org/section/resources/frequently-

asked-questions. 
8 Krispán István: A poligráfos hazugságvizsgálatok rendőrségi alkalmazásának magyarországi múltja, jelene és 

jövője. Belügyi Szemle, 52. évfolyam (2004) No. 6, 43.  
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Már ezen szabály enyhülése látható egyes országoknál, ahol ii) a nyomozást segítő 

háttérvizsgálatként tekintenek az eljárásra (pl. Belgium). Magyarország is azon államok közé 

tartozik, amelyek ugyan iii) önálló jogszabályban nem, de az eljárásjogi szabályok közé 

elhelyezik a metódust. Európából példaként Litvániát tudjuk említeni, ahol iv) önálló poligráf 

törvényt alkottak. Utolsó modellként pedig Németországot lehet felhozni, ahol v) ugyan 

tiltják a vizsgálatot, mégis találhatunk példát az alkalmazására. 

Magyarország tehát mindig is azt az elvet követte, hogy önálló szabályozást nem szentel a 

vizsgálatnak, de hol fontosabb, hol marginálisabb jogszabályokban elhelyezte az eljárást. Az 

1980-as évek elején büntetőügyekben kezdték el alkalmazni a poligráfot, jogszabályi háttér 

azonban a kezdeti időkben nem állt rendelkezésre. A vizsgálat elvégzése kérelem alapján 

történt, az eredményéről véleményt írtak, ami a nyomozati anyagba nem került be, azonban 

orientálta a nyomozást. Változást eredményezett a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 

40/1987. számú BM utasítás (továbbiakban: NYUT), amely a bizonyítási eszközök között 

felsorolta a poligráfos vizsgálatot. A NYUT-tal szemben kritikaként hozható fel, hogy nem a 

büntetőeljárási törvénnyel, hanem egy utasítással vált bizonyítási eszközzé a poligráfos 

vizsgálat eredménye. A régi Be. 61.§ (1) bekezdése szerint: „a bizonyítási eszközök 

különösen a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a szemle, a 

helyszínelés, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás és a terhelt vallomása.” A 

„különösen” jelző miatt a bizonyítási eszközök felsorolása nem volt lezárva, ezért a NYUT – 

mintegy kiegészítve a régi büntetőeljárási törvényt – a nem nevesített bizonyítási eszközök 

közé sorolta a poligráfos vizsgálat eredményét. A szabályozásbeli problémát a 

belügyminiszter 15/1990. számú utasítása azzal orvosolta, hogy a poligráfos vizsgálat 

szabályozásáról szóló részt hatályon kívül helyezte. Szabályozás nélkül maradt tehát a 

vizsgálat. 

2003. július 1-jén hatályba lépett az új Be., amely szakítva a régi törvénnyel, 

rendelkezéseket tartalmazott a poligráfos vizsgálattal kapcsolatban.9 A 23/2003. (VI. 24.) BM-

IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok 

nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más 

módon való rögzítésének szabályairól, rendelkezik részletekbe menően a vizsgálatról: 

127.§ „A nyomozás elősegítése érdekében a nyomozó szerv elrendelheti – a Be. 453. §-a (3) 

bekezdésben meghatározott kivétellel – a gyanúsított poligráfos vizsgálatát.  

128.§ A gyanúsított saját maga, illetőleg a bűncselekmény más gyanúsítottjának; a védő az 

általa védett gyanúsítottnak, illetőleg a bűncselekmény más gyanúsítottjának a poligráfos 

vizsgálatát indítványozhatja. Az indítványról a nyomozó szerv dönt.  

129.§ (1) A poligráfos vizsgálatra a gyanúsított írásos beleegyező nyilatkozata esetén kerülhet 

sor. A beleegyező nyilatkozatot a nyomozó szerv eljáró tagja foglalja írásba, azt a nyomozás 

iratai között kell elhelyezni. 

(2) A beleegyező nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, 

az ügy számát és tárgyát, b) a gyanúsított nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, c) a 

gyanúsított arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a poligráfos vizsgálatnak aláveti 

magát, továbbá hogy tudatában van annak, hogy beleegyezését az eljárás bármely 

szakaszában, hátrányos következmények nélkül visszavonhatja.  

130.§ A szaktanácsadó a poligráfos vizsgálat megkezdése előtt – a vizsgálati metodika által 

megengedett mértékig – tájékoztatja a gyanúsítottat a vizsgálat lényegéről és menetéről.  

                                                 
9 Ld. Be. 180.§ (2) „A gyanúsított beleegyezése nélkül a vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható.  

181.§ (4) A tanú vallomása - a tizennyolcadik életévét meg nem haladott tanú kivételével - beleegyezése esetén 

poligráf alkalmazásával vizsgálható. 

182.§ (2) Szaktanácsadó igénybevétele kötelező, ha a terhelt vallomását a nyomozásban poligráf alkalmazásával 

vizsgálják. 

453.§ (3) A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható. 
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131.§ (1) A vizsgálati helyiségben azon kívül, akinek jelenlétét a törvény megengedi, a 

szaktanácsadó és a vizsgálat lefolytatásához szükséges technikai személyzet lehet jelen. (2) 

Ha a gyanúsított nem magyar anyanyelvű, tolmácsot kell kirendelni és a vizsgálatot – tolmács 

alkalmazásával – a gyanúsított anyanyelvén, illetve az általa megjelölt nyelven kell 

lefolytatni.  

132.§ A szaktanácsadó a poligráfos vizsgálatról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek az 

érintett személyre vonatkozó első része tartalmazza a vizsgálatra való felkészítés során 

tisztázandó adatokat. A jegyzőkönyv első részét lezáró nyilatkozat aláírásával az érintett 

személy elismeri, hogy a vizsgálat lényegét és menetét, valamint a jegyzőkönyv tartalmát – 

beleértve a vizsgálat alá kerülő témaköröket és kérdéseket is – megismerte, és a vizsgálaton 

való részvételre vonatkozó beleegyezését fenntartja, továbbá hozzájárul a jegyzőkönyvben 

szereplő egészségügyi adatainak kezeléséhez.”  

A rendelet foglalkozik a beleegyező nyilatkozattal, a vizsgálat néhány feltételével és 

menetével, valamint a dokumentálással, továbbá a nem magyar anyanyelvűek poligráfos 

vizsgálatával. A rendelet arra is tartalmaz rendelkezést, hogy ki indítványozhatja a 

vizsgálatot. Eszerint a gyanúsított a saját maga, valamint a bűncselekmény más 

gyanúsítottjának a poligráfos vizsgálatát indítványozhatja, a védő pedig az általa védett 

gyanúsítottjáét, illetve a bűncselekmény más gyanúsítottjáét. A rendelet azonban nem 

tartalmaz több lényeges elemet. Így például nem említi sem a rendelet, sem egyéb jogforrás, 

hogy milyen szakmai feltételeknek kell, hogy megfeleljen a szaktanácsadó. Nem rendelkezik 

továbbá a vizsgálat pontos menetéről és dokumentálásáról sem.  

A személy és tárgykörözésről szóló törvény (2001. évi XVIII. törvény), valamint a 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek 

feladat- és hatásköréről tartalmaz még szabályozást.  

 

 

3. A poligráfos hazugságvizsgálat a bizonyítékok rendszerében 

 

Tremmel Flórián szerint a bizonyítékok a büntetőeljárásban olyan adatok, a) amelyek 

büntetőjogilag releváns tényekre vonatkoznak, b) amelyeket a törvény által megengedett 

forrásokból szereznek be, s éppen ezért összességükben és összefüggésükben felhasználhatók 

(alkalmasak) a büntetőjogilag releváns tényállásnak az ügydöntő hatóság általi 

megállapításához, utólagos rekonstrukciójához (eljárásjogi bizonyítékok).10 

Egy másik definíció a bizonyítás lényegére mutat rá, „mindezek alapján rögzíthető, hogy 

bizonyítás alatt az eljárásban érintett hatóságok és személyek azon perjogi cselekményeinek 

összességét értjük, melyek annak megállapítására irányulnak, hogy történt-e bűncselekmény, 

s ha igen, annak ki, vagy kik az elkövetői.”11 

A fenti definíciók rámutatnak véleményem szerint arra, hogy a műszeres 

vallomásellenőrzés a bizonyítás része, bizonyítéknak tekinthető. Mégis ha végigtekintjük a 

vonatkozó szabályozást, láthatjuk, hogy sem a bizonyítási eszközök között, sem a bizonyítási 

eljárások között nem találjuk a poligráfos vizsgálatot. Ekként kétséges a bizonyításban 

betöltött szerepe. Ellentmondásnak tűnhet ez a megállapítás, hiszen számtalan büntetőeljárás 

része a vizsgálat, különös tárgyi súlyú bűncselekményeknél pedig előszeretettel nyúl a 

nyomozó hatóság a műszerhez. Az alábbiakban azt kívánom bemutatni, hogy mégis, melyik 

bizonyító eszközhöz áll, vagy bizonyítási eljáráshoz áll legközelebb a vizsgálat, melyik 

szabályrendszere fogadható el e vonatkozásban. 

                                                 
10 Tremmel Flórián: A bizonyítás és a bizonyíték fogalma a büntetőeljárásban. PTE Állam- és Jogtudományi 

Kara, Pécs, 1970. 29.  
11 Bartkó Róbert – Dávid Lilla – Horváth Péter – Jancsák Ramóna – Jungi Eszter – Kovács Gábor – Nagy Zoltán 

– Németh Imre: Büntető eljárásjog. Universitas Kiadó, Győr, 2013. 196.  
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Tanúvallomást akkor eredményezhet a poligráfos vizsgálat, ha a vizsgálatot követően a 

tanú úgy dönt, hogy vallomást tesz: megmagyarázza, miért jelzett megtévesztő választ a 

poligráfos vizsgáló, vagy az is előfordulhat, hogy vallomása során beismeri a bűncselekmény 

elkövetését, esetleg egy korábban elkövetett, másik bűncselekményéréről tesz beismerő 

vallomást. Tanúvallomás úgy is lehet a poligráfos vizsgálat következménye, ha a bíróság 

tanúként idézi a nyomozás során kirendelt poligráfos szaktanácsadót a tárgyalásra, aki 

tanúvallomás keretében ismerteti a poligráfos vizsgálat eredményét, és válaszol a feltett 

kérdésekre.12 

A szakvélemény – álláspontom szerint – nem származhat a vizsgálatból. A szaktanácsadó 

jegyzőkönyvet készít, és ezt adja át a nyomozó hatóságnak, ritkább esetben a bíróságnak. A 

szaktanácsadó nem szakértő, így szakvéleményt nem készíthet. 

Tárgyi bizonyítási eszközhöz juthat a hatóság a poligráfos vizsgálatot követően. A 

poligráfos vizsgálat arra is irányulhat, hogy elvezessen a nyomozó hatóság által nem ismert, 

vagy ismeretlen helyen lévő tárgyi bizonyítási eszközhöz. Életellenes bűncselekményeknél 

gyakori, hogy a vizsgálat által remélnek újabb információt, adott esetben az elkövetés tárgyát 

vagy a sértett hollétét illetően. 

Okirati bizonyíték származhat a poligráfos vizsgálatból. A szaktanácsadói jegyzőkönyvben 

rögzített, a vizsgálat eredményét tartalmazó adatok, okirati bizonyítékká válhatnak, ha a 

bíróság a tárgyalás anyagává teszi azt felolvasás útján. Talán az okirat az a bizonyítási eszköz, 

amely a legközelebb áll a poligráfos vizsgálathoz. 

Terhelti vallomás születhet a poligráfos vizsgálatot követően. Ugyanúgy, mint a tanú, a 

terhelt is gyakran tesz vallomást a poligráfos vizsgálatot követően. Előfordul, hogy a vizsgálat 

hatására beismeri a bűncselekmény elkövetését, és az is tapasztalható, hogy korábban 

elkövetett bűncselekményeit is gyakran ismeri be, még akkor is, ha a poligráfos vizsgálat 

elvégzése nem is ezt a célt szolgálta. 

Mint ahogy azt a témakör elején is említettem, nem csupán a bizonyítási eszközökkel kell 

összevetni a poligráfos vizsgálatot, hanem szükséges összehasonlítani a bizonyítási 

eljárásokkal is. Király Tibor szerint a bizonyítási eszközöket a jellegüktől függően a nyomozó 

hatóság, az ügyész, illetőleg a bíróság különböző eljárási cselekmények által ismeri meg.13 A 

Be. a bizonyítási eljárások közé sorolja: a szemlét, a helyszíni kihallgatást, a bizonyítási 

kísérletet, a felismerésre bemutatást, a szembesítést és a szakértők párhuzamos 

meghallgatását. Tremmel szerint azonban nem fogadható el a bizonyítási eljárások 

felsorolása, mivel a bizonyítási eljárások köréből kirekeszti a helyszínelést, a műszeres 

(poligráfos) kihallgatást vagy akár a titkos adatszerzés kellő biztosítékokkal övezett, kiemelt 

eseteit14, vagy ide vehetjük még az egyéb adatszerző tevékenységet is, amelynek 

végrehajtásáról készített jelentés az okiratokra vonatkozó szabályok alapján használható fel. 

                                                 
12 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság egyik ítéletének indokolása is ezt támasztja alá: „a pszichológus 

szaktanácsadó ugyancsak meghallgatásra került, aki az ügyben korábban poligráfos szaktanácsadóként járt el. Az 

írásban beterjesztett véleményét változatlanul fenntartotta. Elmondta, hogy a vizsgálatok során általában két 

kérdezési módot használnak, az egyik az általános kérdések tesztje, a másik pedig a csúcsfeszültség teszt. Az 

általános kérdések esetén arra lehet választ kapni, hogy a vizsgált személy a bűncselekménnyel összefüggésbe 

hozható-e, míg a csúcsfeszültség teszt esetén arra kaphatunk választ, hogy az adott bűncselekménnyel 

kapcsolatban milyen információval rendelkezik a vizsgált személy. A vádlott esetében az általános kérdések 

tesztjében megtévesztő választ kaptak arra a kérdésre, hogy ő bántalmazta-e a sértettet, illetve, hogy ki 

bántalmazta a sértettet, a csúcsfeszültség teszt esetében pedig arra a kérdésre, hogy a sértett bántalmazásában 

hány személy vett részt, az egy fős elkövetés eredménye volt értékelhető.” Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, 

B.89/2009/51. számú határozat. 
13 Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 296.  
14 Fenyvesi Csaba ‒ Herke Csongor ‒ Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg-Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs, 2004. 220-221.  
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Álláspontom szerint akkor kaphatunk teljes képet, ha nem csupán a nevesített bizonyítási 

eljárásokkal, hanem az egyes aktív, tevőleges cselekményekkel, úgynevezett bizonyítási 

cselekményekkel15 is összevetjük a poligráfos vizsgálatot. 

A poligráfos vizsgálat számos, első ránézésre azonos jellemzőt tartalmaz a kihallgatással. 

Erdei Árpád úgy véli, hogy a poligráfos vizsgálat a szakértői vizsgálat és a kihallgatás 

elemeiből tevődik össze.16 Krispán István is úgy véli, hogy tartalmaz kihallgatási elemeket a 

poligráfos vizsgálat, hiszen olyan kérdéseket tesznek fel az alanynak, amelyek az ellenőrzött 

ügyben játszott szerepét, illetve azt hivatottak tisztázni, birtokában van-e olyan 

információknak, amelyeket a bűncselekmény elkövetőjének nagy valószínűséggel ismernie 

kell.17 A válaszadás azonban ellentétben a terhelti vallomás teljesen szabad jellegével, kötött, 

azaz a kérdésekre csak „igen” vagy „nem” válasz adható. Amennyiben a poligráfos vizsgálat 

kihallgatásnak minősülne, sérülne a terheltnek a Be. 118.§ (1) bekezdésben biztosított joga, 

amely szerint a terheltnek módot kell adni arra, hogy a vallomását összefüggően előadhassa. 

Szintén eltérés a kihallgatás szabályától, hogy az ott központi, érvényességi elemet, a 

figyelmeztetést a poligráfos vizsgálat nem tartalmazza. Ismét a vizsgálat folyamatos jellegére 

kell visszautalnom. Elképzelhetetlen lenne, és zavarná a vizsgálat megbízhatóságát, ha akár 

egyes kérdéseknél, a vizsgált személy megtagadhatná a választ. Kitérek még rá, de 

nyilvánvaló különbségként említhetjük a résztvevő személyeket. Poligráfos vizsgálat 

alkalmával kizárólag a vizsgáló és a vizsgált személy lehet jelen. Többek között a védő 

jelenléte is tilalmazott. 

A poligráfos vizsgálat egy speciális szembesítésnek minősül. Szembesítés a vizsgált 

személy saját tudomásával. Természetesen mivel a szembesítésre a kihallgatás egyes 

szabályait is alkalmazni kell, így a fent írt különbségek ugyanúgy elmondhatóak lennének a 

szembesítés kapcsán is. Fenyvesi Csaba szerint a szembesítéshez hasonlóan a poligráf is 

„igazságkereső, vallomás-ellenőrző felderítő eszköz”.18 Álláspontom szerint a 

hazugságvizsgálatnak csupán része lehet a felismerésre bemutatás. Bár kétséges, hogy 

mennyire zavarja meg a „sterilitást”, a vizsgálat megbízhatóságát adott esetben képeknek a 

felmutatása.  

Mint azt már a szakvéleménynél kifejtettem, vizsgálatról nem készülhet szakvélemény, 

miként a vizsgálatot végző személy szaktanácsadó. Kérdéses ugyan, hogy tevékenysége nem 

illeszkedne-e jobban a szakértők közé? A vizsgálat tehát nem szakértői vizsgálat, a szakértők, 

szaktanácsadók párhuzamos meghallgatása fogalmilag kizárt. 

 

 

4. Szabályozási hiányosságok és következményük 

 

Korábban már bemutattam, hogy milyen hatályos szabályozás vonatkozik a vizsgálatra. 

Véleményem szerint komoly kételyeket ébreszt, és aggodalomra ad okot, hogy meglehetősen 

szűkszavú a jogszabályi háttér. Röviden szeretnék most csupán rámutatni a hiányosságokra és 

ezek következtében sérülő eljárásjogi elvekre, hiszen a téma bővebb kifejtést igényel.  

Láthattuk tehát már, hogy mit szabályoznak a hatályos, vonatkozó jogszabályok. Van 

azonban számos olyan körülmény, amiket nem érintenek. A vizsgálat pontos lefolytatása 

(mint akár azt a terhelti, vagy tanúkihallgatásoknál láthatjuk) szabályozás nélkül marad. 

Különös fontossággal bírhatna a vizsgálat helye, azonban erre sem tér ki egyik jogforrás sem. 

Nem találunk szabályokat sem a jelenlétre vonatkozóan, sem a szaktanácsadóra vonatkozóan. 

                                                 
15 Budaházi: i. m. 208.  
16 Erdei Árpád: Hazugságvizsgálat és igazságszolgáltatás. Magyar Jog, Vol. 35 (1988) No. 3, 219.  
17 Krispán István: A poligráfos hazugságvizsgálatok rendőrségi alkalmazásának magyarországi múltja, jelene, 

jövője. Belügyi Szemle, 52. évfolyam (2004) No. 6, 46.  
18 Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008. 183. 
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Olyan jelentős részek maradnak szabályozatlanul, melyek álláspontom szerint felveti a 

jogbiztonság sérelmét. Az Alkotmánybíróság korai gyakorlatában19 pontosan kifejtette, mikor 

sérül a jogbiztonság elve. A jogi normáknak világosnak, egyértelműnek, működésüket 

tekintve kiszámíthatónak kell lenni a norma címzettjei számára. Amennyiben az nincs meg, 

olyan alapvető jogállami tulajdonsága hiányzik a szabályozásnak, ami törvényszerűen 

magával hozza más alapelv sérelmét is. Véleményem szerint ez történik a poligráffal is, 

melyek közül most a védelem, az anyanyelv használatának és a közvetlenség elvének 

sérelmére térnék ki röviden.  

Hack Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy „a védelemnek nem az a célja és rendeltetése, 

hogy a bűnösöket segítse a felelősség elkerülésében, és még csak nem is az, hogy a bűnüldöző 

hatóságok munkáját nehezítse, hanem a védelmet az a felismerés teszi szükségessé, sőt olykor 

nélkülözhetetlenné, hogy a védelem nélkül sokkal nehezebb az igazság megismerésére eljutni, 

és sokkal nagyobb a tévedés, a hiba kockázata.”20 Annak érdekében, hogy a védő meg tudja 

óvni a terhelt jogait, jelen kell lennie. Ezt az alapvető jogosultságot veszik el a vizsgálat 

lefolytatásakor, hisz azon kizárólag a vizsgáló és a vizsgált személy lehet jelen. A 

szemkontaktust és a vizsgálat zavarását a vizsgálati helység falába épített detektív tükörrel is 

el lehetne kerülni. Krispán szerint „a detektív tükör arra adna lehetőséget, hogy a védő, vagy 

fogvatartott vizsgálati személy esetén az őrzésére kirendelt személyzet a helységben 

történteket figyelemmel kísérhesse.”21 Egyetértek Krispán István felvetésével, hiszen így 

nemcsak a jelenlétet lehetne garantálni, hanem az észrevételezés, indítványtétel jogát is vissza 

lehetne adni a védőnek. 

Az álláspontom szerint, sérült alapelvek közül, azért emelném most ki az anyanyelv 

használatának sérelmét, mert ez egyértelműen a szabályozatlanság következménye. A Be. 9.§ 

(1) bekezdése garantálja, hogy „a magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány.” 

A (2) bekezdés alapján „a büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az 

anyanyelvét törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott 

körben regionális vagy kisebbségi nyelvét vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az általa 

ismertként megjelölt más nyelvet használhatja.” A NYOR 131.§ (2) bekezdése szerint: „ha a 

gyanúsított nem magyar anyanyelvű, tolmácsot kell kirendelni és a vizsgálatot − tolmács 

alkalmazásával − a gyanúsított anyanyelvén, illetve az általa megjelölt nyelven kell 

lefolytatni.” Ezt a rendelkezést ki kell terjeszteni a vádlottra és a tanúra is, mert esetükben is 

felmerülhet a műszeres hazugságvizsgálat szükségessége. Felmerül azonban a kérdés, hogy 

mennyiben befolyásolja a vizsgálat kimenetelét, ha a kérdéseket nem közvetlenül a 

szaktanácsadó, hanem a tolmács teszi fel. Kiemelt jelentősége van egy vizsgálat során annak, 

hogy milyen összetételű a kérdés, pontosan milyen szavakat használ a vizsgáló. Ez pedig 

csorbát szenvedhet tolmács alkalmazása által. Mivel a vizsgálaton nem lehet más jelen, csak a 

vizsgáló és a vizsgált (az eddig alkalmazott gyakorlat szerint) elvileg kizárt a vizsgálat 

lehetősége nem magyar anyanyelvű személynél. Ezzel pedig nem csak az anyanyelv 

használatához fűződő joga sérül, hanem terhelt esetén, adott esetben a védekezéshez való joga 

is. 

A közvetlenség elve látens alapelv.22 A nyilvánosság és a szóbeliség által nyeri el teljes 

értelmét elsősorban a bírósági eljárásban. Az elvnek azért nagy a jelentősége, mert a bíróság 

tanácsának tagjai nem lehettek szem- vagy fültanúi a bűncselekmény elkövetésének, a bíró az 

ügyet csak közvetve, mások érzéki megismerésének közvetítésével ismeri meg. Ezek a 

                                                 
19 9/1992 (I.30.) AB határozat. 
20 Hack Péter: A büntetőügy sorsától emberek sorsa függ. A 90 éves KIRÁLY Tibor tiszteletére. Ügyvédek 

Lapja, XLIX. évfolyam (2010) No. 6, 23. 
21 Anti Csaba – Barta Endre – Bócz Endre – Krispán István – Lakatos János ‒ Romasz Árpád: Krimináltaktika I. 

Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004. 248.  
22 Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2010. 144. 
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közvetítők a tanúk, a terhelt, a szakértők. Így a közvetett megismerés, ha még egy újabb 

közvetítőt (nyomozó hatóság, ügyész) közbeiktatunk, akkor még inkább közvetett lesz, ezért 

követeli meg a közvetlenség elve, hogy a bíróság az elsődleges közvetítőn (ide tartozik a tanú 

és terhelt, másrészt ebbe a körbe soroljuk a szakértőt is) keresztül jusson a releváns adathoz. 

Ezen kívül követelményként támaszthatjuk ezen közvetett bizonyíték ellenőrizhetőségét, 

megfelelő dokumentálását, illetve reprodukálhatóságát. A műszeres hazugságvizsgálatot 

elsősorban a nyomozás során veszik igénybe, és az is jellemzi, hogy a bírósági szakban már 

nem ismétlik meg. Olyan szabályok hiányában azonban, amik lehetővé tennék a bíró számára, 

hogy ellenőrizze a vizsgálat törvényességét, nem lehet megítélni, hogy milyen nyomatékkal 

vegye figyelembe értékelő tevékenysége során. Így – álláspontom szerint – a közvetlenség 

elvének közvetett sérelme valósul meg. 

 

 

5. Végkövetkeztetés 

 

A szerző teljes mértékben egyetért Tremmel Flórián gondolatával, miszerint a vizsgálat 

„lefolytatása és eredményének értékelése is fekete dobozként viselkedik, csak a szaktanácsadó 

érti a paraméterek változásait, és a különböző poligráfos vizsgálók néha különbözőféleképpen 

értékelhetik azokat. (…) A poligráfos vizsgálat sem végezhető el kontradiktórius tárgyaláson, 

hanem csak az előkészítő eljárás során, és a processzuális kontroll teljesen csonkává válik 

ennek következtében.”23 

A poligráfos vizsgálat jelen formájában nem illeszkedik sem a bizonyítási eszközök, sem a 

bizonyítási eljárások közé. Pedig abban az esetben, ha a jogalkotó elhelyezné a vizsgálatot a 

bizonyítékok rendszerében, akkora szolgálatot tenne a bíróságok számára legalább, mint 

amekkorát maga a műszer tett a bűnüldöző szerveknek a megjelenésével. Kétségtelen tény 

hiszen, hogy a műszer használatának kezdetén rég meg nem oldott ügyek és elkövetők 

kerültek felderítésre, óriásit lendítve a nyomozóhatóságok munkáján. Ugyanilyen segítség 

lenne a vizsgálat eredményének egyértelmű felhasználása a bírói mérlegelés során. Jelen 

dolgozat ugyan nem foglalkozott vele, de kutatásaim során számos olyan ítéletet találtam, 

melyekben „óvatosan” nyúl a bíróság a poligráfos vizsgálat eredményéhez, hiszen nem igazán 

tudja elhelyezni azt a bizonyítékok között. A szabályozatlanság okozza azt az anomáliát is, 

hogy szinte ahány ítélet, annyi féle megnevezését találjuk a vizsgálatnak, eredményének és 

magának a vizsgálatot végző személynek is.24 Azt a szerepét, amit betölthetne a vizsgálat 

egyértelmű, hézagok nélküli szabályozás mellett, azt jelen formában nem tudja. Erre a 

szabályozatlanságra vezethető vissza az is álláspontom szerint, hogy a vizsgálat jelen 

formájában számos eljárásjogi alapelvbe ütközik. Tarthatatlan tehát ez az állapot, ami az új 

büntető eljárásjogi törvény megalkotásával orvosolhatóvá válna. Előfeltételként azonban a 

vizsgálatnak és a műszernek is oly mértékben kell tökéletesedni, amely által megbízhatóbbá, 

és ellenőrizhetőbbé válik. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. 176.  
24 Győri Ítélőtábla, Bf.88/2010/9; Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, B.89/2009/51.; Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Bíróság 7.B/1033/2008/32.; Nógrád Megyei Bíróság, 12.B.140/2009/27.; Pécsi Városi Bíróság, 2/1-H-

BJ-2007-4. számú határozat; Tatabányai Törvényszék, 12-H-BJ-2010-9. számú határozat; Veszprém Megyei 

Bíróság, 9.B.659/2009/9. 
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1. Bevezető gondolatok 

 

Jelen tanulmány a Nemzetközi Büntetőbíróság (a továbbiakban: ICC) és az Egyesült 

Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: BT) 

kapcsolatára fókuszál. Célja, hogy sorra vegye azokat a kardinális kérdéseket, amelyek a két 

intézmény együttműködésében a legproblémásabbak. Ennek tükrében három témát von 

részletesebben vizsgálat alá: i) a joghatóság, pontosabban a három eljárást indító 

mechanizmus egyikének egyes vetületeit, amikor a BT kötelező érvényű határozat 

meghozatalával konfliktusos helyzetet utal a bíróság elé. Másodikként az ii) ICC és az egyes 

államok viszonyát, a bírói fórum által kibocsátott rendelkezések végrehajtásának 

problémakörét. Végezetül pedig elemzésre kerülnek iii) az eljárások finanszírozásának egyes 

releváns vonatkozásai. 

 

 

2. Az ICC – BT viszony alfája: az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 

 

A két intézmény kapcsolatának jogszabályi hátterét rendező nemzetközi dokumentumok: az 

Egyesült Nemzetek Alapokmánya1 (a továbbiakban: Alapokmány) és a Nemzetközi 

Büntetőbíróság Római Statútuma2 (a továbbiakban: Római Statútum). Jelen tanulmány 

módszere, hogy elsőként az Alapokmány által biztosított általános „keretet” mutatja be, majd 

a későbbi fejezetekben az egyes gócpontok köré csoportosítva tér rá a Római Statútum 

konkrét rendelkezéseire. 

Tehát, az Alapokmány V. fejezet 24. cikke rögzíti a Biztonsági Tanács számára adott 

jelentőségteljes felhatalmazást, miszerint: „a Szervezet gyors és hathatós cselekvésének 

biztosítása érdekében a tagok a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért a fő felelősséget 

a Biztonsági Tanácsra ruházzák és elismerik, hogy a Biztonsági Tanács e felelősségből folyó 

kötelességeinek teljesítésekor az ő nevükben jár el.” Jelen tanulmány szempontjából az 

Alapokmány másik kulcsfontosságú passzusa a VII. fejezet 39. cikke, mely akképp 

rendelkezik, hogy „a Biztonsági Tanács megállapítja a béke bárminő veszélyeztetésének vagy 

megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását és vagy megfelelő 

ajánlásokat tesz, vagy határoz afelett, hogy milyen rendszabályokat kell a nemzetközi béke és 

biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében a 41. és 42. cikkek alapján 

foganatosítani.” 

E két rendelkezés összeolvasásából részint kikristályosodik, hogy a nemzetközi béke és 

biztonság fenntartásának elsődleges letéteményese a BT, amely ezzel kapcsolatos 

kötelességeinek teljesítéséhez a szervezet valamennyi tagjától a 24. cikk által nyer 

                                                 
1 Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. Elfogadták az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezet 

létesítésére összehívott értekezletén San Franciscóban, 1945. június 26-án. Hatályba lépett 1945. október 24-én. 
2 A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma, A/CONF.183/9, 1998. július 17. Hatályba lépett 2002. július 

1-jén. 
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felhatalmazást. Részint pedig világossá válik, hogy a BT nemcsak a nemzetközi békét és 

biztonságot veszélyeztetőnek minősíthet egy adott helyzetet, hanem válaszképpen ajánlások 

megtételére, mi több, kötelező érvényű rendszabályok foganatosítására jogosult. A 

válaszreakció állhat fegyveres erő felhasználásával nem járó intézkedésekből,3 ám ha ezek 

elégtelennek bizonyulnak, akkor sor kerülhet fegyveres erő felhasználására is.4 

Ahogyan azt már az ex-jugoszláv (International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia)5 és a ruandai (International Criminal Tribunal for Rwanda)6 ad hoc 

törvényszékek felállítása is szemléletesen példázta, a BT szerepe a nemzetközi büntető 

igazságszolgáltatásban egyáltalán nem nevezhető elenyészőnek, hiszen utóbbi szoros 

összefüggésben áll a béke és biztonság veszélyeztetésével.7 Ugyanakkor, az ICC 

létrehozásának legitimitása túlmutat a törvényszékekén. Míg a korai 1990-es évek gyakorlata 

a BT-határozatokat használta fel a nemzetközi fórumok felállításához – ezzel nem gyenge 

fogódzót adva a kritikusok kezébe –, az évtized végén tartandó Római Konferencián8 már 

nyilvánvalónak tetszett a nemzetközi jogi grémium előtt, hogy az új bíróság felállításának 

alapját konszenzuson nyugvó szerződés kell, hogy képezze. Ebből kifolyólag az ICC nem 

minősül az ENSZ szervének, így politikai színezete „elődeinél” haloványabb, mindazonáltal a 

BT a Római Statútumban biztosított jogosultságaival – és az Alapokmányban biztosított 

kötelezettségeivel – élve kvázi ad hoc bírósággá – vagy legalábbis azokkal hasonlatossá – 

változtathatja az ICC-t, ha konfliktusos esetkört utal elé.9 

Erre napjainkig két ízben került sor. A BT által az ICC elé utalt első konfliktusos szituáció 

Darfúr10 volt, ami 2003 februárjában kezdődött, és az Omar Al-Bashir vezette kartúmi 

kormányzat, valamint a délnyugat-szudáni afrikai őslakos törzsek közötti etnikai színezetű és 

gazdasági érdekek által motivált ellentétből bontakozott ki, majd vált nem sokkal később 

humanitárius katasztrófává. A második pedig Líbia11 helyzete, amely során az államban 2011. 

február 15. és október 23. között történt súlyos és rendszeres emberi jogi jogsértések, a 

Muammar Gaddafi rezsimje elleni békés tüntetések, majd felkelések erőszakos és véres 

leverése formájában öltöttek testet. 

 

 

3. Az ICC és a BT kapcsolatának visszatérő problémái 

 

                                                 
3 Alapokmány 41. cikk. „A Biztonsági Tanács határozza meg, hogy milyen fegyveres erők felhasználásával nem 

járó rendszabályokat kíván foganatosítani abból a célból, hogy határozatainak érvényt szerezzen és felhívhatja 

az Egyesült Nemzetek tagjait arra, hogy ilyen rendszabályokat alkalmazzanak. Ilyeneknek tekintendők a 

gazdasági kapcsolatok, a vasúti, tengeri, légi, postai, távírói, rádió és egyéb forgalom teljes vagy részleges 

felfüggesztése, valamint a diplomáciai kapcsolatok megszakítása.” 
4 Alapokmány 42. cikk. „Ha a Biztonsági Tanács úgy találja, hogy a 41. cikkben említett rendszabályok 

elégtelenek, vagy elégteleneknek bizonyulnak, úgy légi, tengeri és szárazföldi fegyveres erők felhasználásával 

olyan műveleteket foganatosíthat, amelyeket a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához, vagy 

helyreállításához szükségesnek ítél. Ezek a műveletek az Egyesült Nemzetek tagjainak légi, tengeri és szárazföldi 

hadereje által foganatosított tüntető felvonulásból, zárlatból (blokád) vagy egyéb műveletekből is állhatnak.” 
5 S/RES/827 (1993), 1993. május 25. 
6 S/RES/955 (1994), 1994. november 8. 
7 Ld. erről bővebben: Schabas, William: The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, 

Rwanda and Sierra Leone. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. 
8 Az Egyesült Nemzetek meghatalmazottainak diplomáciai konferenciája egy nemzetközi büntetőbíróság 

létrehozásáról, Róma, 1998. június 15-július 17. 
9 Lattmann Tamás: Az ENSZ Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek: parancs 

és politika, avagy a kudarc fokozatai. Kül-Világ. A nemzetközi kapcsolatok folyóirata, Vol. 9 (2012) No. 4, 31-

32. 
10 S/RES/1593 (2005), 2005. március 31. 
11 S/RES/1970 (2011), 2011. február 26. 
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3.1. A joghatóság kérdése 

 

Mint ahogy fentebb történt már rá utalás, a problémakör jogszabályi hátterének másik 

elengedhetetlen dokumentuma a Római Statútum. Ennek első releváns szakasza a 13. cikk b) 

pontja, mely az ICC eljárást indító mechanizmusai között – a Római Statútum részes államai 

és a főügyész mellett – szabályozza a BT kezdeményező jogosultságát.12 

A Római Statútum rendelkezései mögé pillantva látni kell, hogy az ICC joghatóság-

modellje merőben eltér mind a korábbi nemzetközi büntetőbírói fórumok, mind a nemzeti 

büntetőbíróságok „klasszikus” joghatóság-gyakorlásától, ugyanis joghatósága még a részes 

államok esetében sem automatikus. Az eljárás megindításához három lépcsőfok vezet, melyek 

közül az első a joghatóság gyakorlásának előfeltételei. Ez a részes államok esetén azt jelenti, 

hogy az adott állam területén kell, hogy történjen a kérdéses cselekmény, vagy az adott állam 

állampolgára kell, hogy legyen az elkövetéssel gyanúsított személy. Nem részes államok 

esetén pedig az egyébként területi vagy személyi joghatósággal rendelkező állam eseti 

jelleggel el kell, hogy fogadja az ICC joghatóságát.13 A második kritérium a már korábban 

említett, 13. cikkbe foglalt eljárás-kezdeményező jogosultság. A fentieken túl harmadik 

követelményként fogalmazódik meg a 17. cikkben az ún. elfogadhatóság kérdésköre, ahol 

felsorolásra kerül a statútum fundamentumának számító komplementer joghatóság, továbbá a 

ne bis in idem elve és a bűncselekmény tárgyi súlyának kívánalma.14 A továbbiakban azt az 

esetet elemzem részletesebben, amikor a BT él eljárást kezdeményező jogosultságával, és 

megvizsgálom, hogyan érvényesül ilyen esetekben a másik két „lépcsőfok”. 

A gyakorlat azt tükrözi, hogy a BT által a bíróság elé utalt helyzetek esetén nem szükséges 

az eljárás megindításához az előfeltételek teljesülése – sem területi, sem személyi 

vonatkozásban –, így mondhatni, hogy ilyen esetekben az ICC mintegy „kvázi univerzális 

joghatósággal” rendelkezik a népirtás, az emberiesség elleni és háborús bűntettek 

vonatkozásában. Az érintett állam konszenzusa nélküli joghatóság-gyakorlást néhány állam 

ugyanakkor nem tartja helyénvalónak, mint ahogyan az lentebb, a vétójog tárgyalásánál az 

Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) és Kína álláspontjainak ismertetésénél 

olvasható. 

Az elfogadhatósági egyes kérdései ezzel szemben a BT eljárás-kezdeményezése esetén is 

kulcsfontossággal bírnak, melyet praktikusan szemléltet a komplementaritás vizsgálata, illetve 

az amiatti kifogások érdemi elbírálása. Ennek alátámasztásához a líbiai szituációt hívom 

segítségül. Az esetkör kapcsán a Főügyészi Hivatal által lefolytatott vizsgálatok után három 

                                                 
12 Római Statútum 13. cikk. „A Bíróság joghatóságát egy, az 5. cikkben meghatározott bűntett tekintetében a 

jelen Statútum rendelkezései szerint akkor gyakorolhatja, ha: (a) a Részes Állam a 14. cikknek megfelelően a 

főügyész elé utalja azt az esetet, amellyel kapcsolatban feltehető, hogy egy vagy több ilyen bűntettet elkövettek; 

(b) a Biztonsági Tanács az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. Fejezetének megfelelően eljárva a főügyész elé 

utalja azt az esetet, amellyel kapcsolatban feltehető, hogy egy vagy több ilyen bűntettet elkövettek; vagy (c) a 

főügyész indított nyomozást ilyen bűntett miatt a 15. cikk értelmében.” 
13 Római Statútum 12. cikk (2). „A 13. cikk (a) vagy (c) pontja szerinti esetekben a Bíróság akkor gyakorolhatja 

joghatóságát, ha a következő Államok közül egy vagy több Részese a jelen Statútumnak, vagy elfogadta a 

Bíróság joghatóságát a 3. bekezdésnek megfelelően: (a) Az az Állam, amelynek a területén a kérdéses 

cselekmény történt, vagy ha a bűntettet hajó vagy légi jármű fedélzetén követték el, a hajó lobogója, vagy a légi 

jármű lajstromozása szerinti Állam; (b) Az az Állam, amelynek a bűntett elkövetésével vádolt személy az 

állampolgára.” 
14 Római Statútum 17. cikk. „A Preambulum 10. bekezdésére és az 1. cikkre tekintettel a Bíróság az ügyet 

elfogadhatatlannak minősíti, ha: (a) Az ügyben joghatósággal rendelkező Állam nyomozást vagy büntetőeljárást 

indított, kivéve, ha az Állam nem hajlandó vagy nem képes a nyomozás vagy a büntetőeljárás megfelelő 

lefolytatására; (b) Az ügyben joghatósággal rendelkező Állam nyomozást indított, és az Állam úgy határozott, 

hogy nem indít büntetőeljárást az érintett személy ellen, kivéve, ha a határozatot azért hozták, mert az Állam nem 

hajlandó vagy nem képes a megfelelő büntetőeljárás lefolytatására; (c) Az érintett személyt a feljelentés tárgyául 

szolgáló magatartás miatt már felelősségre vonták, és a Bíróság a 20. cikk 3. bekezdése szerint nem járhat el; (d) 

Az ügy súlya nem indokolja a Bíróság további eljárását.” 
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konkrét ügy rajzolódott ki. Az ICC főügyésze az alábbi terheltek vonatkozásában bocsátott ki 

letartóztatási parancsot: maga a de facto államfő, Gaddafi; egyik fia, Líbia tényleges 

miniszterelnöke, Saif Al-Islam Gaddafi; illetve a Katonai Titkosszolgálat vezetője, Abdullah 

Al-Senussi ellen. Mivel időközben Gaddafit lázadók egy csoportja meggyilkolta, így vele 

kapcsolatban büntethetőséget megszüntető ok állt be, ennek megfelelően ellene az eljárást 

ipso iure megszüntették. Al-Senussi ügyét 2013. április 2-án Líbia megtámadta a Római 

Statútum 19. cikke15 alapján, arra hivatkozva, hogy a joghatósággal rendelkező líbiai 

hatóságok hajlandóak és képesek a büntetőeljárás érdemi lefolytatására. A kifogást a bíróság I. 

Tárgyalást Előkészítő Kamarája bírálta el, helyt adva a panaszosnak, és „elfogadhatatlannak” 

nyilvánítva Al-Senussi ügyét. E döntést a Fellebbviteli Kamara 2014. július 24-én egyhangúan 

megerősítette, ezért a vele szembeni eljárás véget ért.16 Így jelenleg már csak egyetlen líbiai 

gyanúsított ellen van érvényben letartóztatási parancs.17 Az ICC I. Tárgyalást Előkészítő 

Kamarája úgy találta, alapos gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy Saif 2011. február 15-28. 

között közvetett társtettesként emberiesség elleni bűncselekményeket – szándékos emberölést 

és üldözést – követett el. Mindazonáltal a terhelt a mai napig nem került a bíróság őrizetébe, 

ugyanis Líbia arra hivatkozva, hogy a nemzeti hatóságok le fogják folytatni a büntetőeljárást 

vele szemben is, nem adta ki a gyanúsítottat az ICC-nek. A hivatkozott jogalap tehát ugyanaz 

volt, mint Al-Senussi esetében, azonban a bíróság döntése már eltérő. Az I. Tárgyalást 

Előkészítő Kamara 2013. május 31-én elutasította a komplementaritásra alapított kifogást, 

továbbá nem találta elégségesnek a bizonyítékokat az „egyazon terhelt – egyazon 

cselekmény” tesztjének (same person – same conduct test) alátámasztására. A döntést a 

Fellebbviteli Kamara 2014. július 24-én jóváhagyta. Tehát Líbia példájában nem csupán a 

bíróság, hanem maga a kifogást tevő állam is a komplementaritásra hivatkozva „támadta 

meg” az ICC joghatóságát. A bíróság érdemi döntéséből következik, hogy az elfogadhatósági 

kritériumok ilyenkor is figyelembe veendők.18 

Úgy vélem, a referáló határozatok létrejöttének – mint minden érdemi BT-határozat 

elfogadásának19 – egyik kulcskérdése a BT állandó tagjai által alkalmazható vétójog 

mellőzése.20 Másképpen, a BT állandó tagjai egyfajta filter-funkciót töltenek be a bíróság elé 

kerülő helyzetek tekintetében, ami ajtót nyithat a helyzetek szelekciója előtt. Lévén a Római 

Statútum részes államai, az Egyesült Királyság és Franciaország nem jelentenek akkora 

„rizikófaktort” a referáló határozatok szempontjából, mint az USA, Kína és Oroszország, 

mely utóbbi három napjainkig nem részes állama a Statútumnak.21 A brit és a francia 

                                                 
15 Római Statútum 19. cikk. „1. A Bíróság meggyőződik arról, hogy fennáll-e joghatósága a Bíróság elé 

terjesztett ügyben. A Bíróság hivatalból határozhat az ügy elfogadhatóságáról a 17. cikknek megfelelően. 2. Az 

ügy elfogadhatóságát a 17. cikkben meghatározott indokkal vagy a Bíróság joghatóságát kifogással 

megtámadhatja: (a) A vádlott, vagy az a személy, akivel szemben letartóztatási parancsot, illetve az 58. cikk 

szerint idézést bocsátottak ki; (b) Az ügyben joghatósággal rendelkező Állam, azzal az indokkal, hogy az ügyben 

nyomozást folytat vagy folytatott, illetőleg az ügyben a büntetőeljárás lefolytatása folyamatban van, vagy azt 

lefolytatták; vagy (c) Az az Állam, amelytől a 12. cikk értelmében a joghatóság elfogadását be kell szerezni.” 
16 Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, ICC-01/11-01/11 OA 5. Lásd erről bővebben: 

Bishop, Anna: Failure of Complementarity: The Future of the International Criminal Court Following the Libyan 

Admissibility Challenge. Minnesota Journal of International Law, Vol. 2 (2013) 388-421. 
17 The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-01/11-01/11 
18 Elérhető az interneten: https://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/Pages/situation%20index.aspx. 
19 Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. 

CompLex Kiadó Kft., Budapest, 2009. 80. 
20 Alapokmány 27. cikk (3). „Minden más kérdésben a Biztonsági Tanács határozatait tagjainak az összes 

állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc igenlő szavazatával kell hoznia. A VI. fejezet és az 

52. cikk 3. pontja értelmében hozott határozatoknál mindazonáltal a viszályban érdekelt félnek tartózkodnia kell 

a szavazástól.” 
21 Bár mára már 124 részes állama van a Római Statútumnak, számos nagyhatalom még mindig nem ratifikálta. 

A praktikusabb szemléltetés kedvéért álljon itt néhány statisztikai adat. A világ tíz legnépesebb országából 
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kormány, illetve ENSZ képviselőik az ICC éllovasainak tekinthetők a BT-ben, jellemzően 

kedvezően és támogatóan nyilatkoznak a bíróság tevékenységéről, és nem példátlan, hogy 

tanácsi küldötteik között ex-ICC alkalmazottak is szerepelnek.22 

Ami az USA-t illeti, bár a statútum megkötését megelőzően konstruktív és segítőkész 

hozzáállást tanúsított a Római Konferencián, azonban a tárgyalások végéhez közeledtével 

nyilvánvalóvá vált, hogy heves érdekellentét feszül az ICC kikristályosodott működési 

mechanizmusa és az USA politikai érdekei között.23 Meglátásom szerint, az USA magatartása 

mögött meghúzódó motiváció korántsem meglepő. A nagyhatalom nemzetközi 

kapcsolatokban betöltött szerepéből kifolyólag, az amerikai haderő katonái arányosan 

többször kerülhetnek olyan helyzetekbe, amikor más államok megkérdőjelezhetik a hadsereg 

által elkövetett cselekmények jogszerűségét.24 Azáltal pedig, hogy a Római Statútum végleges 

rendelkezéseivel összhangban nem a BT vált az ICC elé kerülő helyzetek kizárólagos 

szűrőjévé, nyilvánvalóan megnövekedett annak kockázata, hogy a Főügyészi Hivatal proprio 

motu indítson eljárást külföldi katonai műveletekben résztvevő amerikai állampolgárokkal 

szemben.25 Ebből kifolyólag, a washingtoni kormányzat egyértelmű célkitűzése annak 

megakadályozása, hogy előzetes beleegyezése nélkül a bíróság amerikai állampolgárokkal 

szemben eljárjon.26 Bár a Clinton-adminisztráció 2000. december 31-én aláírta, a Bush-

adminisztráció beleegyezése nélkül az USA Szenátusa nem ratifikálta a Statútumot, mi több, 

2002. május 6-án visszavonta a kormányzati szignót.27 

A darfúri eset volt az első olyan alkalom, amikor az USA némi enyhülést mutatott 

folytonos ellenvetései közepette. Amikor 2005-ben a BT a Darfúrban történtek 

vonatkozásában határozott az ICC elé utalásról – előzetes kijelentésével ellentétben, miszerint 

valamennyi konfliktusos helyzet esetén élni fog vétójogával –, az USA tartózkodott a 

szavazástól, és így elfogadásra kerülhetett az 1593. számú BT-határozat (2005).28 A hivatalos 

                                                                                                                                                         
csupán négy részes állam. Banglades, Brazília, Japán és Nigéria igen, míg India, Indonézia, Kína, Oroszország, 

Pakisztán és az USA nem. A világ húsz legnépesebb országából pedig csak nyolc tagállama van a Római 

Statútumnak. Ezek a fentebb felsorakoztatott államok, továbbá a Fülöp-szigetek, a Kongói Demokratikus 

Köztársaság, Mexikó, illetőleg Németország. Egyiptom, Etiópia, Irán, Thaiföld, Törökország és Vietnám nem 

részes államok. Elérhető az interneten: 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%2 

0statute.aspx. 
22 Kaye, David (eds.): The Council and the Court: Improving Security Council Support of the International 

Criminal Court. School of Law, University of California, International Justice Clinic, Irvine, 2013. 9.  
23 Schabas, William: United States Hostility to the International Criminal Court: It’s All About the Security 

Council. European Journal of International Law, Vol. 15 (2004) No. 4, 701-720. 
24 Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága. Pázmány Press, Budapest, 2014, 159. 
25 Roscini, Marco: The Efforts to Limit the International Criminal Court’s Jurisdiction Over Nationals of Non-

Party States: A Comparative Study. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, Vol. 5 (2006) 

498. 
26 Az USA legfőbb ellenvetése, miszerint a nem részes államok feletti joghatóság-gyakorlás előzetes 

beleegyezésük nélkül jogellenesnek minősül, vagyis az állam hivatalos meglátása szerint, csak és kizárólag az 

elkövető állampolgársága szerinti állam előzetes beleegyezésével jogszerű az ICC előtti büntetőeljárás 

lefolytatása. Kritikájának másik sarkalatos kérdését a bíróság struktúrája képezi. Hagyományos értelemben 

ugyanis, az ICC intézménye mellőzi az amerikai alkotmányjog több száz éves fundamentumát, a fékek és 

ellensúlyok rendszerét. Maga a bíróság folytatja le a nyomozást, a büntetőeljárást, vezeti a tárgyalást és saját 

maga fellebbviteli fóruma. Ezen felül, a BT sem tölt be az ICC esetében kizárólagos filter-funkciót.  Mi több, az 

ICC látja el saját statútumának értelmezését is. Ez a szemlélet pedig merőben idegen az amerikai népszellemtől, 

mivel az alkotmány egyik alapkövének tekinthető a fékek és ellensúlyok alapelve, miszerint a törvényhozó, a 

végrehajtó és a bírói hatalom saját, önálló szerepet tölti be az államgépezetben, és kölcsönösen ellenőrzi 

egymást. Lásd erről bővebben: Cline, Christopher: Perspectives of a Non-Party to the International Criminal 

Court Treaty,. Transnational Law and Contemporary Problems, Vol. 17 (2008) 110. 
27 Jacobson, Harold – Leigh, Monroe – Wedgwood, Ruth: The United States and the Statute of Rome. American 

Journal of International Law, Vol. 95 (2001) 124. 
28 Schabas: i. m. 31. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%252
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amerikai álláspont szerint, bár kívánatosabbnak tartották volna, hogy egy hibrid afrikai 

törvényszék járjon el az ügyben, előbbre valónak érezték, hogy a nemzetközi közösség 

egységesen lépjen fel a Szudánban történt jogsértések büntetlenségével szemben.29 Kína és 

Oroszország is tartózkodással élt a „darfúri határozat” megszavazása során. Kína érvként 

Szudán előzetes hozzájárulásának szükségességét hozta fel, aminek megszerzése a korabeli 

politikai viszonyok közepette – úgy vélem – teljességgel lehetetlen lett volna.30 

Az orosz álláspont megismeréséhez Vitaly Churkin, Oroszország állandó BT-

képviselőjének 2013. október 17-én kelt nyilatkozatát érdemes szemügyre venni. Churkin 

ebben kifejti, hogy állama kiemelkedően fontosnak tartja a büntetőbírói fórum függetlenségét, 

illetve a nemzetközi krízishelyzetek leküzdésében tanúsítandó közös összefogást, 

mindazonáltal a darfúri és a líbiai helyzetekből levont következtetések alapján 

aggodalomkeltőnek találja a határozatok politikai és jogi következményeit, hiszen az 

elhamarkodott vagy az elkésett31 fellépés a békét könnyen aláaknázhatja. Másrészt az államfői 

immunitást is felhozza, mivel Oroszország hivatalos álláspontja szerint a referáló határozatok 

önmagukban véve nem szüntetik meg a fentebb említett államfői jogosítványt, így annak 

hiányára csak explicit BT felhatalmazás birtokában lenne szabad hivatkozni.32 

A „darfúri határozat” tartalmaz egy olyan joghatósággal kapcsolatos konkrét kitételt is, 

amely szintén kritizáló vélemények kereszttüzébe került. Az 1593. számú BT-határozat 6. 

cikke úgy rendelkezik, hogy azok a személyek, akik részt vettek a BT vagy az Afrikai Unió 

szudáni missziójában és nem szudáni állampolgárok, ugyanakkor valamelyik Római 

Statútumban nem részes állam állampolgárai, e személyek nemzetközi bűncselekmény 

elkövetése esetén csak és kizárólag ezen nem részes állam joghatósága alá tartoznak, kivéve, 

ha ez az állam expressis verbis lemondott az ICC javára kizárólagos joghatóságának 

gyakorlásáról. A határozatról való szavazástól tartózkodását Brazília, mint a BT akkori nem 

állandó tagja egyébként erre hivatkozva indokolta, mert véleménye szerint a Tanács mint 

politikai szerv nem lett volna jogosult a bíróság joghatóságának korlátozására.33 

Jelen tanulmánynak ugyan nem célja a szíriai konfliktus nemzetközi jogi perspektívájú 

áttekintése, ám e ponton megjegyzésre érdemesnek tartom, hogy Kína és Oroszország 2014. 

május 22-én immár negyedik alkalommal élt vétójogával, megakadályozva napjaink egyik 

legmeghatározóbb krízishelyzetének ICC elé kerülését. Úgy vélem, ennél szemléletesebb 

példát aligha lehetne felhozni a szelekció által okozott veszélyekre.34 

                                                 
29 UN Doc. S/PV.5158 
30 Kelly, Michael: The Debate Over Genocide in Darfur, Sudan. University of California, Davis Journal of 

International Law and Policy, Vol. 18 (2011-2012) 206-210. 
31 A darfúri helyzet kapcsán a jogsértések büntető anyagi jogi minősítése kapcsán elhúzódó, Colin Powell v. 

Antonio Cassese vita hozható fel ide példa gyanánt. Az amerikai kormányzat ragaszkodott a népirtás címkéjéhez, 

míg a Cassese által vezetett Nemzetközi Darfúri Vizsgálóbizottság (a továbbiakban: Vizsgálóbizottság) ezzel 

nem értett egyet. A Vizsgálóbizottság anyagi jogi értékelése által generált vitát sokak – többek között a jeles 

nemzetközi büntetőjogász, William Schabas is – kemény kritikával illették. Schabas meglátása szerint, az a 

kérdés, hogy népirtás vagy emberiesség elleni bűncselekmények valósultak-e meg a régióban, teljességgel 

irreleváns abból a szempontból, hogy minden állam szokásjogból eredő kötelezettsége efféle jogsértések 

megelőzése és megbüntetése. Továbbá, az USA több hónappal késleltette az ICC-t az érdemi intézkedések 

megtételében azáltal, hogy következetesen ragaszkodott a népirtás vádjához. Véleménye szerint, a 

Vizsgálóbizottság által foganatosított nyomozási cselekményeket feltehetően az ICC Főügyészi Hivatala is kellő 

hatékonysággal tudta volna foganatosítani, már egészen 2004 szeptemberétől kezdődően. Jelentős idő veszett 

kárba a Vizsgálóbizottság felállításával és a felesleges, elméleti okfejtésekkel. Más szóval, a sok-sok művi vita a 

népirtás megtörténtéről, nemhogy előmozdította az igazságos felelősségre vonás megvalósulását, hanem sokkal 

inkább hátráltatta azt. Lásd erről bővebben: Schabas, William: Genocide, Crimes Against Humanity, and Darfur: 

The Commission of Inquiry’s Findings on Genocide. Cardozo Law Review Vol. 4 (2005-2006) 1703-1705. 
32 Kaye: i. m. 12-13. 
33 Udombana, Nsongurua: Pay Back Time in Sudan? Darfur in the International Criminal Court. Tulsa Journal of 

Comparative and International Law, Vol. 13 (2005) No. 1, 13-14. 
34 Harvard Law Review: Recent Draft Resolution. Vol. 128 (2014-2015) 1055. 
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A terjedelmi korlátokra való tekintettel nem foglalkozom részletesebben a BT eljárást 

felfüggesztő jogosultságával sem, ám a teljesség igénye kedvéért okvetlenül szeretném 

megemlíteni. A Római Statútum 16. cikke úgy szól, hogy „a jelen Statútum szerint, miután a 

Biztonsági Tanács az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetének értelmében hozott 

határozatában erre kéri a Bíróságot, 12 hónapig nem indítható vagy folytatható nyomozás 

vagy büntetőeljárás; a kérelmet a Biztonsági Tanács ugyanazon feltételekkel megújíthatja.” 

Vagyis, a BT a béke bárminő veszélyeztetésének vagy megszegésének, illetőleg bárminő 

támadó cselekménynek fennforgása esetén határozhat afelett, hogy az ICC 12 hónapig ne 

indítson vagy folytasson nyomozást vagy büntetőeljárást, és a határozatba foglalt kérelmet a 

BT ugyanezen feltételekkel meg is újíthatja.35 

Mivel a Római Statútum hallgat a tekintetben, hogy hányszor élhet a BT e jogosultságával, 

így véleményem szerint a felfüggesztésre vonatkozó kérelem évente megújítható, amennyiben 

a felfüggesztésre okot adó körülmények változatlan formában fennállnak. Könnyedén 

belátható, hogy a rendelkezés hatalmas diszkrecionális jogkört ruház a BT-re az ICC előtti 

eljárások „megakasztása” vonatkozásában, mivel a politikai szerv a béke bárminő 

veszélyeztetésének vagy megszegésének, illetve bárminő támadó cselekménynek 

fennforgásának mérlegelésekor is csaknem korlátlan döntési szabadsággal rendelkezik, mely a 

Római Statútum 16. cikkének „ugyanazon feltételekkel” kitételeként értelmezhető.36 

 

3.2. Az államokkal való együttműködés kérdése 

 

A problematikus kérdések sorra vételénél a részes és a nem részes államokkal való 

együttműködés bír még kiemelkedő jelentőséggel. A Római Statútum 86. cikke37 általános – 

azaz teljes mértékű – együttműködési kötelezettséget ír elő a statútumban részes államok 

számára a bíróság joghatóságába tartozó bűncselekmények38 vonatkozásában. E jogviszony 

másik oldalát nézve megállapítható, hogy az ICC jogosult a részes államok együttműködését 

                                                 
35 A Nemzetközi Jogi Bizottság eredeti, 1994-es tervezetében szerepelt egy olyan rendelkezés is, amely kizárta 

volna a bíróság előtt eljárás megindításának lehetőségét, amennyiben a kérdés a BT napirendjén szerepelt az 

Alapokmány VII. fejezete alapján, hacsak a BT nem járul hozzá az eljárás megindításához. Továbbá, a Római 

Statútum 16. cikkének eredeti verziója alapján, a BT-nek jogában állt volna az eljárást meggátolni, azáltal, hogy 

napirendjére tűzi a szóban forgó kérdést a VII. fejezet alapján. Azonban a hidegháború utáni politikai légkör nem 

kedvezett az USA elképzeléseinek. A nemzetközi közösség ugyanis nem nézte volna jó szemmel a BT 

monopóliumát a konfliktusos helyzetek bíróság elé utalása tekintetében. Így 1998-ban, a római konferencián egy 

olyan újszerű intézmény látott napvilágot, amely tulajdonképpen több, korábban a BT kizárólagos hatáskörébe 

tartozó jogosítvány alanyává vált, az Ügyészi Hivatal pedig, mint önálló eljárást kezdeményező mechanizmus 

került be a Római Statútum rendelkezései sorába. Lásd erről bővebben: Cryer, Robert – Friman, Häkan – 

Robinson, Darryl – Wilmshurst, Elizabeth: Introduction to International Criminal Law and Procedure. 

Cambridge University Press, New York, 2010, 146. 
36 Lásd erről bővebben: Schabas, William: An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2007.  
37 Római Statútum 86. cikk. „A Részes Államok a jelen Statútum rendelkezéseinek megfelelően teljes mértékben 

együttműködnek a Bírósággal a Bíróság joghatóságába tartozó bűntettek miatti nyomozás és büntetőeljárás 

során.” 
38 Római Statútum 5. cikk. „A Bíróság joghatósága alá tartozó bűntettek a) a népirtás bűntette; b) az 

emberiesség elleni bűntettek; c) a háborús bűntettek; d) az agresszió bűntette.” Megjegyzendő, hogy az 

agresszió definícióját – a többi nemzetközi bűncselekménnyel ellentétben – a Római Statútum nem tartalmazza, 

így az a kikötés lépett életbe, hogy ha a szerződés hatálybalépést követően hét évvel összehívott első 

felülvizsgálati konferencián az államok meg tudnak állapodni egy univerzális érvényű agresszió-fogalomban – 

mely kötelező jogi erővel bír és az Alapokmánnyal összeegyeztethető –, akkor tartozik majd az agresszió miatti 

büntetőjogi felelősségre vonás ténylegesen a bíróság tárgyi joghatóságába. Bár a részes államok 2010-re meg 

tudtak egyezni az agresszió definíciójában, emellett abban is megállapodtak, hogy csak 2017 után fogja 

gyakorolni joghatóságát az agressziót illetően az ICC. 
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kérni, amely mind diplomáciai, mind egyéb módon foganatosítható.39 Ami a nem részes 

államokat illeti, a 87. cikk (5) a) akként rendelkezik, hogy a „Bíróság felkérhet olyan Államot 

is, amely a jelen Statútumnak nem részese, hogy a jelen Fejezetnek megfelelően eseti 

megállapodás, vagy az Állammal kötött nemzetközi szerződés alapján, illetve bármely más 

megfelelő alapon segítséget nyújtson.” Azonban a gyakorlatból tisztán körvonalazódik, hogy 

az ICC és az egyébként erre kötelezett államok együttműködése koránt sem problémamentes. 

Annak ellenére, hogy a részes államok vonatkozásában a 87. cikk (7) előírja, ha „a Részes 

Állam a jelen Statútum rendelkezéseivel ellentétben nem tesz eleget az együttműködés iránti 

megkeresésnek, és ezzel akadályozza a Bíróságot a jelen Statútumban meghatározott feladatai 

és jogosítványai gyakorlásában, a Bíróság határozatot hozhat erről, és a kérdést a Részes 

Államok Közgyűlése elé terjeszti, illetve, ha Biztonsági Tanács utalta az ügyet a Bíróság elé, a 

Biztonsági Tanács elé utalhatja az ügyet”; valamint annak ellenére, hogy a 87. cikk (5) b) úgy 

rendelkezik, hogy „amennyiben a Statútumban nem részes Állam, amely eseti megállapodást 

vagy nemzetközi szerződést kötött a Bírósággal, nem teljesíti a megállapodás, vagy a 

nemzetközi szerződés szerint benyújtott kérelmeket, a Bíróság értesíti erről a Részes Államok 

Közgyűlését vagy, ha a Biztonsági Tanács utalta a Bíróság elé az ügyet, a Biztonsági 

Tanácsot.” Az államok együttműködési kötelezettségének elmulasztása napjaikban is ICC 

működési elégtelenségeinek egyik gócpontját képezi, különösképpen a bíróság által 

kibocsátott letartóztatási parancsok végrehajtásának kérdése. 

Mivel az ICC nem rendelkezik saját végrehajtó apparátussal, így az állami szintű rendőri és 

egyéb szervek feladata a végrehajtási aktusok foganatosítása. Bár a tanácsnak jogában áll 

valamennyi állam vonatozásában kötelező erejű határozatot hozni, az 1593. számú és az 1970. 

számú (2011) BT-határozatok csupán a „krízisállamok” tekintetében fogalmaznak meg 

együttműködési utasításokat. A Római Statútum részes államainak szerződéses kötelezettsége 

az együttműködő hozzáállás, ugyanakkor a nem részes államok tevékeny magatartásra 

szorítása nem működik felkérésre, ahhoz utasításra lett volna szükség – amit a BT 

elmulasztott. 

A problémakör iskolapéldája a szudáni államfő, Al-Bashir esete, mivel az ellene – 2009. 

március 4-én, majd 2010. július 12-én – kibocsátott letartóztatási parancsok elrendelése óta 

több állam együtt nem működéséről is beszámolt az I. Tárgyalást Előkészítő Kamara a Részes 

Államok Közgyűlésének és a BT-nek. Így kimondta, hogy Malawi, Csád, a Kongói 

Demokratikus Köztársaság és Szudán elmulasztott együttműködési kötelezettségének eleget 

tenni. A legutóbbi sajtóvisszhangot kapott eset pedig Al-Bashir dél-afrikai látogatása, amikor 

2015 szeptemberében az Afrikai Unió csúcstalálkozójára utazott az országba. Ez ügyben 

azonban idáig nem született marasztaló döntés.40 

 

3.3. A BT által az ICC elé utalt helyzetek finanszírozása 

 

Végül, de nem utolsósorban, a bíróság és a BT kapcsolatának neuralgikus pontja a 

költségviselés kérdése is. Az ICC politikai függetlenségének potenciálját nyilvánvalóan az 

ENSZ-től való függetlensége képezi, ami örvendetes megkülönböztető jegye az ICC-nek, 

figyelembe véve a korábbi ad hoc törvényszékek jogállását. Ellenben ez azt is jelenti, hogy 

költségvetéséről a bíróságnak saját magának kell gondoskodnia. 

                                                 
39 Római Statútum 87. cikk (1). „1. (a) A Bíróság jogosult a Részes Államok együttműködését kérni. A 

megkereséseket diplomáciai úton, vagy más olyan megfelelő módon továbbítják, amelyet a Részes Államok a 

megerősítéskor, az elfogadáskor, a jóváhagyáskor vagy a csatlakozáskor megjelölnek. A megjelölést később a 

Részes Államok az Eljárási és Bizonyítási Szabályoknak megfelelően módosítják. (b) Amikor célszerű, és az (a) 

pont sérelme nélkül, a megkereséseket az INTERPOL (International Criminal Police Organization), vagy 

bármely más megfelelő regionális szervezet útján is el lehet juttatni.” 
40 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, ICC-02/05-01/09. 
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Habár a Római Statútum 115. cikke41 expressis verbis kimondja, hogy a BT által a bíróság 

elé utalt ügyekből származó költségek vállalásának maga a BT a kötelezettje, az eddigi 

gyakorlat az támasztja alá, hogy a politikai szerv vonakodik eleget tenni e statútumbeli 

rendelkezés betartásának. Mind az 1593. számú, mind pedig az 1970. számú BT-határozat 

kimondja – pontosabban a „líbiai határozat” a korábbi határozat szövegét szó szerint átveszi –

, hogy az eljárások költségeit a részes államok hozzájárulásaiból, valamint önkéntes állami 

hozzájárulásokból kell fedezni. Meglátásom szerint ezek a passzusok egyáltalán nem 

nevezhetőek jogilag korrektnek. Egyrészt azért, mert szembemennek a Római Statútum ide 

vonatkozó rendelkezésével, és ezáltal aláássák a dokumentum hitelességét, másrészt pedig 

azért, mert a részes államokra hárítják azokat az eljárási költségeket, amelyek viselése nekik 

nem okvetlenül elsődleges érdekük és kötelességük.42 

 

 

4. Záró gondolatok 

 

Ezen írással legfőbb törekvésem az volt, hogy bemutassam az ICC és a BT kapcsolatának 

problémáit, melyek a közel 11 éves gyakorlat során korvonalazódni látszódnak. 

Az első részben a joghatósághoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkoztam bővebben, úgymint 

az eljárás előfeltételeinek és az elfogadhatósági kritériumoknak érvényesülésével a BT 

eljárás-kezdeményezése esetén, a tanács állandó tagjai által gyakorolható vétójog filter-

funkciójával, valamint a BT eljárást felfüggesztő jogosítványával. A második részben az ICC 

döntéseinek foganatosítása és a saját végrehajtási apparátus hiányának problematikáját 

vázoltam fel, míg az utolsó egységben a BT által kezdeményezett eljárások költségeinek 

fedezéséből eredő nehézségeket ismertettem. A gyakorlatias szemlélet alkalmazása végett a 

darfúri és a líbiai esetkörök tanulságait használtam fel illusztráció céljából. 

Zárásképpen pedig szeretném a bíróság jelenlegi főügyészének, Fatou Bensoudának a 

szavait idézni, miszerint „a hivatalom és a bíróság egésze megtette már a magáét a tanács 

által a Római Statútum alapján ránk ruházott megbízás teljesítése érdekében. Így már csak az 

a kérdés vár megválaszolásra, hogy hány civilnek kell még meghalnia, megsebesülnie vagy 

otthonát elveszítenie ahhoz, hogy a tanács is teljesítse a saját feladatait?”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Római Statútum 115. cikk. „A Bíróságnak és a Részes Államok Közgyűlése üléseinek költségeit, ideértve a 

Végrehajtó Testület és a kiegészítő szervek költségeit, a Részes Államok által elfogadott költségvetés szerint, a 

következő forrásokból kell fedezni: (a) A Részes Államok megállapított hozzájárulásaiból; (b) Az Egyesült 

Nemzetek által rendelkezésre bocsátott alapokból, a Közgyűlés jóváhagyása mellett, különösen a Biztonsági 

Tanács által a Bíróság elé utalt ügyekből származó költségek vonatkozásában.” 
42 International Peace Institute: The Relationship Between the ICC and the Security Council: Challenges and 

Opportunities. 2013. 4. 
43 Bensouda, Fatou: Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, the Sudan, 

Pursuant to UNSCR 1593 (2005), speech delivered to the UNSC, 13 December 2012. Elérhető az interneten: 

www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/statements/UNSCDarfurSpeechEng.pdf. 
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1. Bevezetés 

 

Az európai államok gazdasági növekedésének és fejlődésének motorját az információ- és 

kommunikációtechnológia (a továbbiakban: IKT) képezi, melynek jelentősége közvetlen és 

közvetett hatásában egyaránt megragadható. Ez utóbbi jelentősége terjedelmét tekintve 

nagyobb, hiszen megoldásai minden szinten átszövik a létező valamennyi iparágat. A 

versenyképesség szempontjából az eddig legfontosabbként számon tartott „piaci tényezők 

hatása” helyett a technológiai változások bírnak elsődleges jelentőséggel. Az ily módon 

vezérelt (technológiavezérelt) gazdaság – pontosabban annak domináns helyzetben lévő 

szereplői – a „többet, jobbat, gyorsabban” szlogen elvét követve igyekeznek pozíciójukat 

megtartani, megerősíteni és lehetőség szerint minél szélesebb körben teret hódítani, európai 

integrált szolgáltatóvá válni.  

Az IKT elsődleges színtere az elektronikus hírközlési szolgáltatások köre, különösen a 

távközlés és az internet-szolgáltatások terrénuma. A növekedési-fejlődési potenciál óriási, ami 

hatalmas beruházásokat, fejlesztéseket kíván, de cserébe szinte monopolisztikus pozícióval 

kecsegtet a tőkeerős szolgáltatók számára. Jelenleg legnagyobb eséllyel a Deutsche Telekom 

(DT) pályázik e címre, amely az utóbbi években elképesztő tempóval tör előre, és növeli 

befolyását a mobil- és vezetékes távközlés, internet-szolgáltatás valamennyi európai piacán 

(és azon kívül is).1  Az iparág rövid- és középtávú prioritásait, céljait a cégcsoport műszaki 

vezetője az LTE-technológia2 valamennyi szegmensben történő alkalmazásában, valamint az 

IP-hálózat kiépítésében jelölte meg a DT európai érdekeltségeinél, amivel a pán-európai 

hálózat létrehozására törekszik. A fejlesztésekkel elsősorban a jóval hatékonyabb spektrum 

(frekvencia) erőforrások felhasználását és az előfizetők számára jobb minőségű szolgáltatás 

nyújtását célozzák. Mindezek megvalósítása növekedő befolyást, hatalmas befektetéseket és 

biztos hátteret kíván, amelyet a DT többek között 2013 novemberében a GTS Central Europe3 

felvásárlásával és cseh leányvállalatának megvásárlásával biztosított. A tendencia folytatása 

                                                 
1 A Deutsche Telekom 140 milliós mobil ügyfélkörrel rendelkezik, több mint 31 millió vezetékes és több mint 

17 millió szélessávú vonalat működtet. A cégcsoport vezetékes, mobilkommunikációs, internet és IPTV 

(digitális televíziós műsorszolgáltatás) termékeket és szolgáltatásokat kínál lakossági, továbbá 

infokommunikációs megoldásokat nyújt vállalati ügyfelei körében. A Deutsche Telekom mintegy 50 országban 

van jelen és több mint 230 ezer munkavállalót foglalkoztat világszerte. A cégcsoport 58,2 milliárd euró bevételt 

termelt a 2012-es üzleti évben, ennek több mint felét Németországon kívül. 
2 Long Term Evolution: negyedik generációs vezeték nélküli kommunikációs technológia, adatátviteli szabvány. 

Fő előnye, hogy a 3G mobilhálózatokhoz és a HSDPA-hoz képest nagyságrendekkel magasabb adatsebességet 

kínál (elsősorban a nagyfelbontású videótartalmak és egyéb nagy sávszélességet igénylő szolgáltatások 

számára), illetve egy mobil cella egyszerre sokkal több klienst tud kiszolgálni. Az LTE hálózatokon elérhető 

elméleti maximum letöltési sebesség megközelíti a másodpercenkénti 326 Mbitet (a korábbi 28 Mbit/s-hoz 

képest) – a hálózat jelenleg 150 Mbit/s sebességre képes, 20 MHz széles frekvenciatartományon és egy cellához 

legalább 200 aktív felhasználó csatlakozhat. 
3 A GTS csoport kiterjedt hálózattal és adatközpont-infrastuktúrával rendelkezik, különösen a vállalati 

szolgáltatás-portfólióját tekintve. A felvásárlás célja elsősorban az, hogy a cseh és a lengyel piacon olyan 

integrált szolgáltatásokat tudjon kínálni, amelyekkel a nyugat-európai piacokon már jelen van.  
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nem kizárt, amit igazolni látszott a Magyar Telekom megvásárlásáról felreppenő hír és ennek 

következtében az élénkülő tőzsdei aktivitás, a találgatások sorát azonban az igazgatóság 

elnöke rövid úton lezárta, határozottan cáfolta a DT Magyar Telekom részvényekkel 

kapcsolatos felvásárlási szándékát. 

Sok esetben azonban nincs könnyű dolga a Deutsche Telekomnak sem, hiszen jelentős 

akadályokat gördít a technológia széleskörű elterjedésének útjába az egyes államok eltérő 

megközelítése és szabályozása a spektrumallokációt illetően. Egyes országok előbb, mások 

később szabadítanak fel fontos sávokat, ami a piacok fejlődésére kihatással lehet.  Amikor a 

nemzeti mobilpiaci helyzetképről beszélünk, nagyvonalakban a frekvenciagazdálkodás 

szabályaira, a felügyeleti-szabályozó szervek gazdálkodó tevékenységére, a spektrumok 

szolgáltatók közötti megoszlására, a piacra lépés feltételeire és akadályaira, a szabad verseny 

megvalósulására (vagy éppen a versenyt korlátozó szolgáltatói magatartásokra) gondolunk. 

Általánosságban azt mondhatjuk, minél több szereplő konkurál egy piacon, annál nagyobb a 

verseny lehetősége. Nem minden piac alkalmas azonban sokszereplős versengésre, így a 

tárgyalt területen is korlátozott a részvétel lehetősége elsősorban a magas fix költségek és a 

spektrum szűkössége miatt. A piacszerkezet megfelelő alakítása és befolyásolása – a 

felügyeleti-szabályozó szervek tevékenysége - éppen a kisebb mozgástér miatt különösen 

fontos: feladatát elsősorban i) frekvencia-kiosztás útján, a kiadott engedélyek korlátozott 

számával; másodsorban ii) a megszerzett frekvenciák kereskedelmének szabályozásával, a 

működő szereplők esetén az összefonódások, együttműködések jóváhagyásával vagy tiltásával 

képes a piacszerkezetet befolyásolni. Valamennyi szabályozó hatóság arra törekedett, és 

törekszik folyamatosan, hogy újabb szereplő bevonásával növelje a verseny erősödését. 

Ebben az összefüggésben merülhet fel a DT fokozódó térnyerése, hiszen igazán jelentős 

konkurencia hiányában komoly versenykorlátozó hatása lehet, ami fogyasztóvédelmi 

anomáliákhoz vezethet.  

A dolgozat keretében arra keressük a választ, hogy az elmúlt években jelentős változásokat 

produkáló technológiai és jogi szabályozási háttér (pl. az új GSM-keretirányelv, a 

rádióspektrum-politikai programról szóló EU-s határozat) mennyiben alakította át a 

tagállamok spektrum-allokációs tevékenységét, mennyiben hatnak egymásra, mennyiben 

inspirálják egymást a nemzeti megoldások, milyen általános tendencia figyelhető meg e 

körben és miként értékelhető a páneurópai hálózat kiépítése, a DT törekvése. 

 

 

2. Mobilpiaci helyzetkép 

 

2.1. Aktuális változások az európai mobilpiacon 

 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások egyik legsikeresebb, legnépszerűbb ágazata a 

mobiltelefon-szolgáltatás és egyike azoknak a piacoknak, ahol a verseny rendkívül látványos 

és jóval inkább manipulatív. A mobilszolgáltatók szinte példátlan módon művelik a 

„fogyasztóvadászat” mesterségét, amivel szemben elnézőek lehetünk mindaddig, amíg 

tisztességtelen eszközökhöz nem folyamodnak a „fogyasztószelídítés” érdekében. Ennek 

esélye viszont meglehetősen nagy, „szabad” fogyasztó híján. A hangszolgáltatások (a bevett 

technológiák) terén és a lakosság mobilszolgáltatással ellátottsága vonatkozásában telített a 

piac, a penetráció szinte teljes. Fejlődési lehetőség majdnem kizárólag a mobilinternet 

szolgáltatásban,4 valamint az új szolgáltatások és szolgáltatás-csomagok bevezetésében 

mutatkozik. Szükségképpen megváltozik a piaci magatartás, az irányultság: a 

mobilszolgáltatók meglévő előfizetőiknek adhatnak el termékeket ahelyett, hogy újabb vagy 

                                                 
4 Ahol van is hova fejlődni, hiszen a mobilnet-előfizetések lakossági penetrációja ma csupán 25%-os 

Magyarországon, ezzel az uniós ranglétra alján helyezkedik el hazánk. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

minél nagyobb szeletet próbálnának kihasítani a „még el nem kötelezettek” táborából vagy – 

az eddig tapasztalt – éles árversenybe bocsátkoznának.5  

A tendencia európai jelenség, egyedülálló módon csak Európában csökkentek a 

mobilszolgáltatók bevételei az elmúlt években. Ennek számos oka van, néhány, mint például a 

különadók országspecifikusak, de bizonyos jelenségek egész régiókban hozzák hátrányba a 

vállalatokat – mondta Solt Ádám, az internetet.hu távközlési összehasonlító portál szakértője. 

Világszinten 4% volt a növekedés tavaly, míg a hagyományos szolgáltatásokból származó 

pénzekből mind kevesebb folyt be az európai, kifejezetten a kelet-európai mobiltávközlési 

cégekhez. Bár néhány országban, például Svédországban és Németországban emelkedtek a 

bevételek, ez leginkább a 4G technológia bevezetésének és a nagyfokú penetrációnak 

köszönhető. Számos más országban ugyanakkor csökkenés figyelhető meg, legnagyobb 

mértékben a gazdasági válság által sújtott Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban 

és Olaszországban, továbbá Írországban is.6 

A bevételek csökkenéséért nem csak a válság okozta általános gazdasági visszaesés felelős, 

de többek között az új szabályozások is, így például a roaming díjak leszorítása az EU-n belül. 

Olyan tényezők is befolyásolják a bevételeket, mint például a kevesebb elküldött SMS, 

amelyért az internetes üzenetküldő szolgáltatások (pl. Whatsapp, Viber) felelnek, és persze az 

új előfizetők kis száma a telítettség okán.  

A nyugati országokban „elvétve” természetesen a klasszikus értelemben vett verseny is 

felelős lehet a bevételcsökkenésért, hiszen a mobilvállalatok kénytelenek minél alacsonyabb 

áron szolgáltatást nyújtani, hogy lépést tudjanak tartani a konkurenciával, és megtarthassák 

előfizetőiket. Itthon a szolgáltatók legfrissebb mobilcsomagjait vizsgálva azt látjuk, hogy a 

verseny kevésbé kiélezett, az erőviszonyok stagnálnak. A penetráció növelésére egy területen 

van még nagyobb lehetőség, ez pedig az új generációs mobilinternet szolgáltatás, a 4G. Ennek 

lefedettsége hazánkban még csak néhány nagyobb városban, illetve a főváros környékén 

számottevő. A jó üzletpolitikával és stratégiával rendelkező, kellő időben az 

infrastruktúraépítésbe fektető vállalatok a jövőben számos új előfizetőt szerezhetnek 

maguknak ezen a platformon. Az is megoldás lehet, ha a szolgáltatók csomagban adják el 

termékeiket, például az új generációs mobilnetet hagyományos hang- és üzenetküldő 

mobilszolgáltatásokkal, így ezekből is nagyobb bevételekre tehetnek szert.  

A legjelentősebb változás az európai színtéren az Európai Parlament által elfogadott 

legújabb távközlési jogszabálycsomag, amelynek értelmében egyrészt 2015. december 15-től 

az EP eltörölte a külföldi mobiltelefonálásért és hívásfogadásért fizetendő felárat, az 

úgynevezett roamingdíjat, másrészt az ún. netsemlegesség fogalmának megteremtésével 

megtiltaná az internetszolgáltatóknak, hogy gazdasági vagy egyéb okokból akadályozzák, 

vagy lassítsák egyes internetes szolgáltatások működését.  Emellett a Skype használatát sem 

blokkolhatják többé az operátorok.7 A „barangolási” (roaming) szolgáltatások 

„visszaélésszerű használata” esetén viszont kivételesen kivethető bizonyos korlátozott 

mértékű használati díj, ahogy az internetes adatforgalom kapcsán is létezik egy „kivételes 

esetek listája” amelyek fennállásakor az Európai Bizottság engedélyezi az adatforgalom 

blokkolását, lassítását. A képviselők úgy vélik, hogy az internet működését csak bírósági 

határozat végrehajtása esetén, a hálózat biztonságának fenntartása érdekében, vagy átmeneti 

hálózati túlterheltség megelőzése céljából lehet akadályozni. Ha ilyen „forgalomszabályozási 

                                                 
5 Solt Ádám: Csökkennek a szolgáltatók mobilbevételei, mégis drága a mobilozás – merre tovább? 

http://www.internetet.hu/blog/cs%C3%B6kkennek-a-szolg%C3%A1ltat%C3%B3k-mobilbev%C3%A9telei-

m%C3%A9gis-dr%C3%A1ga-a-mobiloz%C3%A1s.html. 
6 Uo. 
7 Az Európai Elektronikus Távközlési Hatóságok Testülete, a BEREC jelentése szerint ugyanis 2012-ben a 

Skype működését több szolgáltató lassította, vagy ellehetetlenítette. 
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intézkedésekre” kerül sor, azoknak „átláthatóknak, megkülönböztetéstől menteseknek, 

arányosaknak” kell lenniük, és „a szükségesnél hosszabb ideig nem tarthatók fenn.”8 

 

2.2. Piacszerkezet itthon és Európában 

 

Hazákban a mobilpiaci verseny három inkumbensnek (s piacon már bent lévő szolgáltatókat 

nevezzük így)
 

nevezett mobilszolgáltató, név szerint a Magyar Telekom (T-Mobile), a 

Telenor és a Vodafone között zajlik,9 tehát háromszereplős piac működik 

Magyarországon.10 Ennek megfelelőségéről és magáról a piaci szereplők kívánatos 

számáról megoszlik a nemzetközi szakvélemény. Általánosságban azt mondhatjuk, minél 

több szereplő konkurál egy piacon, annál nagyobb a verseny lehetősége. Nem minden piac 

alkalmas azonban sokszereplős versengésre, így a mobilpiacokon is korlátozott a részvétel 

elsősorban a magas fix költségek és a spektrum (frekvencia) szűkössége miatt.  

Mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne befolyásolható, alakítható a piacszerkezet, csak 

jóval kisebb a mozgástér. A szabályozó szerv (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – 

NMHH) elsődlegesen a spektrumkiosztás útján (kiadott engedélyek számával), 

másodsorban a megszerzett frekvenciák kereskedelmének szabályozásával, a működő 

szereplők esetén az összefonódások, együttműködések szabályozásával képes a 

piacszerkezetet befolyásolni.11 Valamennyi szabályozó hatóság arra törekedett és törekszik 

folyamatosan, hogy újabb szereplő bevonásával növelje a verseny erősödését, különösen 

igaz ez a 3G szolgáltatások (2100 MHz-es spektrum) megjelenése óta.12 Új szereplők 

azonban nem tolonganak, ennek több – egyébként teljesen érthető – oka van: a frekvencia 

megszerzése csak az első lépés, ezt követi a megfelelő lefedettséget biztosító (rendkívül 

költséges) hálózat kiépítése, a szolgáltatás elindítása, valamint minél rövidebb idő alatt 

minél szélesebb ügyfélkör szerzése a költségek megtérítése érdekében. 

Mindennek olyan szereplőkkel folytatott versenyben kell eleget tennie, amelyek 

ismertek, széles ügyfélkörrel rendelkeznek és kiépített hálózati eszközeik, rendszerük van. 

Az új szereplőnek ahhoz, hogy ügyfeleket szerezzen (vagyis ügyfeleket csábítson el a már 

                                                 
8 http://www.tozsdeforum.hu/szemelyes-penzugyek/napi-penzugyek/rezsicsokkentes-az-egesz-unioban-johet-az-

ingyentelefonalas/. 
9 A három nagy mobilszolgáltató mellett legfeljebb néhány, az előbbiek érdekkörébe tartozó virtuális 

mobilszolgáltató működik hazánkban. Az önálló virtuális mobilszolgáltatók (MVNO) piaci megjelenése 

gyerekcipőben jár Magyarországon, pedig elterjedése kívánatos lenne. A legnagyobb figyelmet kapó 

próbálkozás 2012-ben a Tesco Mobile volt, de önállónak ez sem tekinthető, hiszen a Vodafone és a 

hipermarket-lánc vegyesvállalatáról van szó. Hasonlóképpen vegyesvállalat a Lidl diszkontlánc által forgalomba 

hozott Blue Mobile, amelyhez a szolgáltatói és a jogi hátteret a T-Mobile biztosította. A hazai MVNO piac 

nemhogy bővülne, a meglévő „versenyzők” is kivonulnak az arénából, példa erre a Red Bull Mobile kiszállása. 

Koi Tamás: Jobb helyzetben idén a virtuális mobilszolgáltatók. http://www.hwsw.hu/hirek/49586/mvno-virtualis-

mobilszolgaltato-operator-tesco-red-bull-blue-mobile-upc.html. 
10 A Magyarországon a virtuális szolgáltatók piaci részesedése, eredményei elenyészőek (különösen a többi 

tagállammal összehasonlítva). Idén márciusban végleg megszűnik a Postafon (a Magyar Posta és a Vodafone 

közös kezdeményezése), amely elsőként, 2009-ban robbant be a mobil piacra és kínált (volna) használható 

alternatívát főképp az idősebb, vidéken élő lakosok számára. Szintén kudarcba fulladt a Red Bull és a Telenor 

közös szolgáltatása, a Red Bull Mobile, amely 2010 és 2013 között próbált helyt állni a magyar 

mobilszolgáltatók közt - kevés sikerrel. Jelenleg a Lidl és a Telekom által üzemeltetett Blue Mobile, a nagy 

lendülettel és reklámkampánnyal berobbant MOL Mobil (Telekom & MOL), valamint az egyedüliként valóban 

virtuálisnak mondható Tesco Mobile van jelen virtuális szolgáltatóként a magyar piacon.  
11 Pápai Zoltán – Nagy Péter – Csorba Gergely – Micski Judit: Tapasztalatok a mobilpiacok működéséről – ár-

összehasonlítások és piacszerkezeti változások értékelése, 298. In: Valentiny Pál – Kiss Ferenc László – Nagy 

Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás 2012. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 

2013. 
12 A 3. generációs szolgáltatásokat a 2G technológia előzte meg (900, majd 1800 MHz-es sáv). A 3G technológia 

2000-es évek elején kezdte meg térhódítását. 
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működő szolgáltatóktól) rendkívül jó reklámtevékenységgel, kedvező(bb) szolgáltatásokkal, 

alacsony(abb) tarifákkal kell előrukkolnia. Nem könnyű feladat ez, és sok esetben az új 

szereplő kitartása sem elég erős. A szolgáltatás kezdeti időszakának (több év, akár évtized is 

lehet) kudarca a verseny feladására készteti (kényszeríti), visszaadja az engedélyt, vagy 

fuzionál egy inkumbens szolgáltatóval. 

Európai viszonylatban egyébként (a miénkhez hasonlóan) a 3-4 szolgáltatós modell az 

általános. Az ötszereplős modellek rendre kudarcot vallottak, az elmúlt 10 évben nyolc 

összeolvadásra került sor.13 A legutóbbi és talán legfrissebb fúzió az osztrák Orange 

felvásárlása a Hutchison 3G (H3G) által, aminek következtében Ausztriában is három 

szolgáltató áll a fogyasztók rendelkezésére. A mobilpiaci modell tekintetében (a 

versenytársak számát illetően) nincs tehát különbség a hazai és a tagállamok piaci 

berendezkedése között.  

Egyvalamit mindenesetre le kell szögezni: a frekvenciáért versenyezni kell. A 

frekvenciahasználati jogosultság határozott időre szól, az ezt rendező hatósági szerződés 

hatálya meghosszabbítható, de a meghosszabbítás semmi esetre sem kötelezettség a 

szabályozó szervre nézve, sőt, a hatóság hozzáteszi, az európai szabályozási rendszer nem 

támogatja, kifejezetten csak kevés esetben teszi lehetővé a frekvenciahasználati lehetőségek 

versenyeztetés nélküli meghosszabbítását (erre egyébként az EU-n belül régóta nincs is 

példa).14 

 

 

3. Európai mobilnagyhatalom – a Deutsche Telekom térhódítása és az ezzel járó 

anomáliák 

 

3.1. A Deutsche Telekom (egyedülálló) hálózati fejlesztése Európában  

 

A német anyavállalat hatalmas beruházások keretében hagyományos vezetékes hálózatát 

átalakítja a következő években, és Internet Protocol (IP) technológiájú rendszert, hálózatot 

épít ki európai érdekeltségeinél.15 A DT célja, hogy a mobil kommunikációt és a vezetékes 

technológiát egyesítő, összeurópai hálózatot hozzanak létre. A DT leányvállalatai közül 

elsőként a Makedonski Telekomnál épült ki 100 százalékosan az IP hálózat, Magyarországon 

pedig 2016-ban várható a kiépítése. 2018 végére Romániában, Görögországban és 

Németországban vezetik be a teljeskörű IP-technológiájú integrált hálózatot.16 Tevékenységét 

és terjeszkedését öt irányelv határozza meg. Ezen szempontok szem előtt tartásával alakítják 

ki stratégiájukat és szervezik annak végrehajtását, kivitelezését. Az öt irányelv a következő:  

1) Tetteiket az Ügyfél elégedettsége vezérli,  

2) Viselkedésüket a tisztelet és integritás irányítja,  

3) Együtt egy csoport, távol is egy csoport,  

4) A legjobb hely teljesíteni és fejlődni,  

5) T vagyok, számíthatsz rám.17 

 

                                                 
13 Pl. Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia, Olaszország és Románia. 
14 A probléma a Vodafone Magyarországgal merült fel, ugyanis a 2008-as évben mind a Magyar Telekom, mind 

a Telenor az eredetileg tárgyévben lejáró 900 MHz-es licenceit további hét és fél évvel egyszer már 

meghosszabbíthatta. A Vodafone esetében viszont 2013-ban már nem nyílt erre lehetőség, amit a Hatóság a 

technológiai és jogi szabályozási háttér jelentős megváltozásával, a sávok értékének jelentős növekedésével és a 

vonatkozó  európai gyakorlattal indokolt. A hatóság holland és ír példákra hivatkozva a multi-band aukciókat és 

a mobilinternet- szolgáltatásban rejlő üzleti potenciált említi.   
15 Barcelonai Mobil Világkiállításon elhangzott sajtótájékoztató. (Mobile World Congress.  – MWC). 
16 http://sg.hu/cikkek/103593/a-deutsche-telekom-ip-halozatot-epit-ki-europaban. 
17 http://www.combridge.ro/hu/rolunk/iranyelveink.html. 
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Cégkultúrájának vezényszavai a kiváló érték, az ügyfelek iránti szenvedély, az innováció, a 

tisztelet, az integritás és a kiválóság. Az utóbbi időben ezek közül különösen az integrációra 

és az innovációra helyeződött a hangsúly, aminek látványos megnyilvánulását a GTS Central 

Europe és a cseh Telekom felvásárlása jelenti.  

 

3.2. A kelet-közép európai térhódítás első lépése: DT kézen a GTS 

 

A GTS Central Europe megvásárlásával (546 millió euróért) a Deutsche Telekom 

fokozottabban válik képessé az egész Európát felölelő távközlési szolgáltatások és integrált 

termékek kínálatára azon országokban, ahol eddig korlátozott vezetékes hozzáférési hálózati 

infrastruktúrával rendelkezett csupán. A GTS integrálásának azért van különös jelentősége, 

mert egy olyan vállalatot, rendszert, kiépített hálózatot sikerült a DT szerves részévé tenni, a 

DT szolgálatába állítani, amely kiterjedt optikai és adatcentrum hálózattal bír a Csehország, 

Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia területén. A GTS Közép- és Kelet-

Európa egyik legkiemelkedőbb infrastruktúraalapú távközlési szolgáltatója (volt), amely a 

magánszemély ügyfeleken túl a vállalati ügyfélkörben is jelentős szolgáltatási portfoliót 

kínált. Összességében több mint 38 000 vállalati, szolgáltatói és kormányzati ügyféllel 

rendelkezett.18   

 

3.3. A térhódítás második lépése: a cseh és szlovák projekt 

 

A terjeszkedési hullám – GTS felvásárlását követő, pontosabban azzal összefüggő – újabb 

állomása a cseh és a szlovák leányvállalatok részvényeinek kivásárlása. A német távközlési 

társaság a cseh mobilszolgáltató (T-Mobile Czech Republic) egyetlen tulajdonosává vált, 

miután megvette a társaság 39,23%-os részvénycsomagját (800 millió eurós tranzakcióval). 

5,83 millió ügyféllel egyébként a legnagyobb csehországi mobilszolgáltatóról van szó. A 

lépést természetesen komoly integrációs folyamat követi. Ezt az akvizíciót (vállalat-

felvásárlás) természetes lépésként értékelte Claudia Nemat, a Deutsche Telekom 

igazgatóságának tagja, ami elmondása szerint fontos eleme a portfóliójuk optimalizálásának, 

illetve az integrált európai szolgáltatóvá válásnak. Csehország mérete és struktúrája miatt 

fontos piac a Deutsche Telekom számára. A csehországi T-Systems integrálásával, a 

közelmúltban megvásárolt GTS Csoport ottani tevékenységének beolvasztásával a T-Mobile 

Czech Republic-nak komoly lehetősége nyílik arra, hogy kiterjessze vezetékes szolgáltatásait 

is, és alaposan megerősítse pozícióját az üzleti szolgáltatások piacán.19 

A cseh mintát követve a szlovák kormány is a Slovak Telekom távközlési vállalatban 

birtokolt 49%-os részvénycsomagjának eladása mellett döntött (megközelítőleg egymilliárd 

eurónak megfelelő összegért) a cég többségi tulajdonosának a német Deutsche Telekomnak.20 

A tőzsdei lelkesedés azonban nem tartott soká, ugyanis néhány nappal a hatalmas tőzsdei 

                                                 
18 http://www.gts.hu/rolunk/hirek/gts-news-events/a-deutsche-telekom-megvasarolja-a-gts-central-europe-ot. 
19 http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/teljes-a-deutsche-telekom-uralom-a-cseh-mobilcegben-

421331. A legfrissebb jelentés szerint 2014. első negyedévét tekintve a cseh mobilpiac a következőképpen írható 

le: a piac két legnagyobb szereplője a spanyol Telefónica leányvállalata, a Telefónica CZ és a T-Mobile. A két 

óriás az előfizetők több mint 70%-át tudhatja magáénak, a Vodafone-t csak minden negyedik előfizető választja.  

Az inkumbens szolgáltatók mellett az ún. virtuális operátorra (MVNO szolgáltatók) az előfizetők 6%-a 

hagyatkozik. Ezen cégek közül a legtöbb ügyféllel (több mint százezer) és a mobil piac 2%-val a Mobil.cz 

rendelkezik. A második legsikeresebb virtuális szolgáltató a Bleskmobil (a piac 1%-a), a maradék 3%-on a Tesco 

Mobil, a Bonerix, a ČEZ Mobil és a GoMobil osztozkodik. A cseh hivatal (ČTÚ) adatai szerint az ügyfelek 50%-

a rendelkezik mobilinternettel, közülük minden másodiknak van havi 1GB-ot elérő adatcsomagja. A felmérés azt 

is megmutatta, hogy az előfizetők 90%-a elégedett szolgáltatójával, de még mindig többségben vannak a 

klasszikus telefonok a smartphone-okkal szemben.  

http://www.czechtrade.org.hu/ujdonsagok/attekintes-a-cseh-es-a-magyar-mobil-piac-2014-elso-27987/. 
20 http://sg.hu/cikkek/103364/eladja-a-slovak-telekom-fennmarado-reszet-a-szlovak-kormany. 
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ovációt követően a DT bejelentette, mégsem tervezi szlovák leányának felvásárlását. Jól 

látszik tehát, hatalmas pénzek és érdekek mozgatórugója a német óriásvállalat és ezen a 

szinten már közel sem a végfelhasználók percdíja és adatforgalma a lényegi kérdés.    

 

3.4. A Magyar Telekom – helyzetjelentés 

 

A fentebb ismertetett „felvásárlási lázzal” (illetve annak vaklármájával) egyidejűleg, 

hazánkban is komoly spekulációk kezdődtek a magyar leányvállalat sorsát illetően is, ám a 

kérdést a DT hazai igazgatója rövidre zárta, egyelőre nem érdeke az anyavállalatnak a magyar 

leányvállalat feletti teljes kontroll megszerzése.  

Ami a piaci részesedést illeti, Magyarországon sincs oka panaszra a német mobilmultinak, 

hiszen vezető pozíciójához nem férhet kétség. 2014. januárjában a forgalmazásban részt vevő 

aktív előfizetések alapján piaci részesedése ugyan 46,72%-ról 46,42%-ra csökkent, de így is 

44,8%-os részesedéssel bír az összes előfizetőt tekintve,  a Telenor 30,25%- a és a Vodafone 

24,95%-a mellett.  

A hazai piacuralom fenntartásának, fokozásának, illetve a magyar állammal kialakított jó 

viszony erősítésének szándékát jelzi21 az a több százmilliárd forintos beruházás, amelyben ez 

év február végén kötött megállapodást a Kormány és a Deutsche Telekom.22 A beruházás az 

ország digitális fejlesztését, a szélessávú internet valamennyi háztartásban elérhetővé tételét 

célozza (2018-as határidő tűzése mellett).23  

A monopolisztikus helyzet és az erőfölénnyel visszaélés gyanúját ébreszti viszont – az 

eddigi ellenérzéseket megerősítve – a Telekom azon bejelentése, hogy júniustól átfogó, szinte 

a teljes lakossági mobilszolgáltatás-portfóliót érintő áremelést hajt végre, valamint ettől az 

időponttól kezdődően néhány televíziós díjcsomag-opció havi díját is módosítja a cég (a 

vállalat az áremelkedést a megemelkedett üzemeltetési költségekkel indokolja).24 Az új 

kondíciók elsősorban a korlátlan beszélgetést és SMS-eket biztosító Next díjcsomagokra (S, 

M, L, XL díjcsomagok) érvényesek és egységesen havi bruttó 600 Ft-os költségnövekedést 

jelentenek, azonban rendezett számlatörténet és elektronikus számlafizetés esetén („e-Pack”) 

ez a többlet faragható vagy akár el is kerülhető.  

Nincs kibúvó ugyanakkor az áremelkedés alól a többi díjcsomag előfizetői számára, így a 

Mozaik XS, S és M, az Eco Mix, XS és S, a Fun Aranytárskártya, a Like és a Kaméleon 

díjcsomagok havidíjai eltérő mértékben emelkednek júniustól. Szintúgy változik a Relax és 

MédiaMánia díjcsomagok havidíja, valamint néhány mobilnetes konstrukció költsége. A 

Domino csomagok többségénél a percdíj változik kis mértékben, illetve drágábbak lesznek a 

dominós mobilnet-csomagok, emellett minden mobilszolgáltatást érintően emelkednek egyes 

ügyfélszolgálati eseménydíjak.25 A fogyasztóvédelmi szempontból mindenképpen aggályos 

lépés előfizetői panaszok sorát fogja maga után vonni, aminek első hulláma máris megindulni 

                                                 
21 Ugyanakkor az állam részéről némi óvatosságra enged következtetni, hogy az állami szféra szolgáltatójaként 

sem most, sem az elmúlt 14 hónapban nem szerepel a Telekom. 2014-2015-ben az állami intézmények számára a 

Vodafone nyújthat mobil távközlési szolgáltatást, a társaság közbeszerzésen nyerte el a megbízást. Az előző 

hasonló tender első helyezettje a Telenor volt. 
22 A cégcsoport hazai vonatkozásban az elmúlt húsz év alatt 1800 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre, és 

140 milliárd forintnyi adót fizet évente. A cég tavaly több mint 30 milliárd forintnyi telefonadót és közműadót 

fizetett. Az említett Partnerségi Megállapodás keretébe a kormány biztosította a céget arról, hogy felülvizsgálja a 

különadók kérdését.  
23 Partnerségi együttműködési megállapodás a digitális Magyarországért. 

http://www.kormany.hu/download/b/81/31000/Partners%C3%A9gi%20egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d

%C3%A9si%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s%20Magyarorsz%C3%A1g%20Korm%C3%A1nya%20%C3%

A9s%20a%20Magyar%20Telekom%20Nyrt%20egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%

C5%91l.pdf. 
24 http://www.hwsw.hu/hirek/52065/telekom-aremeles-dijcsomag-elektronikus-szamla-e-pack.html. 
25 A díjváltozásokat l. részletesen: http://www.telekom.hu/dijvaltozas. 
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látszik: a Pest Megyei Békéltető Testülethez már több panaszos fogyasztó is bejelentkezett, 

akik nem kívánják elfogadni az egyoldalú áremelést. Jelenleg a testület még több fogyasztói 

megkeresést vár26 az eset teljes körű feltárása és az általános fogyasztói panaszok 

megállapítása okán. A DT vonatkozásában az abszolút erőfölény (alkalmanként az azzal való 

visszaélés), a liberalizáció és a monopolhelyzet egyidejű érvényesülése, a mobilpiaci 

szegmensben a „túltermelési válság”, a piacszerzési trükkök, avagy a verseny vadhajtásai 

tapasztalhatóak.  

 

 

4. Pán-európai mobilhálózat MVNO módra 

 

Az inkumbens (már piacon lévő, kiterjedt hálózattal rendelkező mobilszolgáltató) DT mellett, 

immár a virtuális mobilszolgáltatói körben is európai kiterjedésű mobilhálózattal operálnak. A 

UPC tulajdonosa, a Liberty Global virtuális mobilhálózata elsőként fedné le teljes Európát. A 

kontinenst lefedő rendszer első állomása szomszédunk, Ausztria lesz, ezt követheti majd a 

többi európai ország. A Bloombergre hivatkozó HWSW szerint a Liberty Global a már létező 

rendszereit terjeszti ki, a kábeltévés és internetszolgáltatás menedzselésére szolgáló 

erőforrások (számlázási rendszer, back-office, gerinchálózat) már adottak, ugyanezeket az 

erőforrásokat fogja felhasználni az induló mobilszolgáltatás is. A tervek szerint az egyes 

országokban bérelt mobilhálózati kapacitásokat a Liberty Global saját európai központi 

hálózata köti majd össze egységes egésszé.27  

 

 

5. Záró gondolatok  

 

Az egységes, integrált európai mobilszolgáltatás „ötlete” kiváló, az európai integrációs 

törekvések sorába messzemenőkig illeszkedik, a technikai, technológiai fejlődési, fejlesztési 

lehetőségek kiaknázása a szolgáltatás minőségének és sokszínűségének, a hozzáférhetőség 

teljes körűvé tételének, a fogyasztói elégedettség növelésének szempontjából mindenképpen 

üdvözlendő. Ugyanakkor nem vitás, az infrastrukturális fejlesztések óriási beruházást 

követelnek, és az a multi, amely mindezt vállalja, nem érdek nélkül teszi. 

Célszerű lehet a tagállamok közötti korlátlan szolgáltatásnyújtás – amit az EU, többek 

között, a roaming eltörlésével is elősegít –, a fogyasztók többségét azonban mégis inkább a 

mindennapi hangszolgáltatás és mobilinternet díjszabása érdekli. Amennyiben a DT az óriási 

európai hálózatfejlesztést és kiterjedt szolgáltatásnyújtást úgy tudja elérni, hogy a befektetett 

tőkét a tagállamok tarifáinak jelentős emelésével pótolja – márpedig hogy máshogy tenné és 

erőfölényéből, bizonyos szolgáltatások tekintetében monopolisztikus helyzetéből adódóan 

meg is teszi –, az a mindennapi fogyasztó érdekei ellen való.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://tech2.hu/telekom-aremeles-e-pack-fogyasztoi-per-1940039. 
27 http://hvg.hu/tudomany/20140316_liberty_global_mobilszolgaltato. 
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1. Bevezető gondolatok 

 

Ezen tanulmány egy rövid áttekintést szeretne adni, melyben a következő kérdésekre keresem 

a választ. Hogyan történik az etnikai diszkrimináció kezelése Romániában? Milyen szervek, 

intézmények foglalkoznak a diszkrimináció tényének megállapításával? Milyen intézmények 

tudnak hatékonyan fellépni a kisebbségi tárgyú ügyekben?  

A továbbiakban a tanulmány kiemeli az Országos Diszkriminációellenes Tanács romániai 

szerepét, mely a magyarországi Egyenlő Bánásmód Hatóságnak feleltethető meg. A munka 

taglalja – többek között – az intézmény társadalomban betöltött szerepét, és elemzi az 

intézmény által kiadott határozatok hatását. 

 

2. Jogsértés ténye esetén – Kihez fordulhat a panaszos? 

 

Az bizonyos, hogy ha egy kisebbséghez tartozó személy jogai sérülnek, eltérő jogi 

lehetőségek merülnek fel. Ez Romániában sincs másképp, többféle jogi irány létezik a 

diszkrimináció kezelésére. 

A példa kedvéért, Magyarországon általános lehetőségként merül fel, az állami szervekhez 

való fordulás. Jogsértés ténye esetén az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elérhető, aki 

hivatalból is foglalkozik a nemzeti kisebbségek jogaival, jogsértésekkel, mi több, a Hivatal 

rendelkezik a nemzeti kisebbségek jogvédelmét ellátó biztoshelyettesi pozícióval is, mely 

még nagyobb hangsúlyt ad a területnek. Ezen biztoshelyettesi posztról elmondható, hogy nem 

található meg minden országban. Külföldi példákkal élve, Szlovákiában egy általános 

ombudsman van, és a gyakorlat szerint főként gyermekek jogainak védelmével foglalkozik.  

Szlovákiában Egyenlő Bánásmód Hatóság sem működik ebben a formában, minisztériumi 

szinten van olyan szerv, ami kisebbségi ügyekkel foglalkozik. Szerbiában sem ismerünk 

Egyenlő Bánásmód Hatósághoz hasonló szervet, ott viszont az ombudsmani rendszer lehet 

egy érdekes – nem szokványos – példa, hiszen a közigazgatás 3 szintjén is megjelenhet a 

polgári jogvédő, vagyis az ombudsman.  

 
Románia Magyarország Szlovákia Szerbia 
 Ombudsman 

(nép 

ügyvédje) 

 

 Országos 

Diszkriminá

cióellenes 

Tanács 

 

 Bíróság 

 

 Civilek 

 Alapvető Jogok 

Biztosának 

Hivatala 

 

 Egyenlő 
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Hatóság 

 

 Civilek 

 

 Bíróság 

 Ombuds
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“Public 

Defender 

of 

Rights” 
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biztos 
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ombudsman  

 

 Autonóm -Tartományi 
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Ombudsman 

 

 

Az állami szférában maradva, a jogsértés jelzésértékű lehet az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 

is, amely szerv fellép a diszkrimináció tényével szemben. Léteznek ugyanakkor 

jogvédelemmel foglalkozó intézmények (Magyarországon Kisebbségi Jogvédő Intézet vagy 

egy külhoni intézményt említve, a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet), amelyek 

kisebbségi jogvédelem tárgykörben folytatnak kutatásokat, statisztikákat készítenek, 

dokumentálnak ügyeket, és tevékenyen végeznek jogvédelmet. A civil szféra is kardinális 

jelentőségű lehet, hiszen felszólíthatják az állami intézményeket mulasztás esetén. 

Mindemellett pedig meg kell említeni a bíróság szerepét, hiszen elmondható, hogy (példaként 

említve) Romániában az utóbbi években egyre több olyan eljárást indítanak meg, ahol a 

bíróságtól várják, hogy a diszkrimináció tényét állapítsa meg a kérdéses ügyekben. 

 

 

2.1. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács Romániában 

 

Romániában a Diszkriminációellenes Tanács a Parlament ellenőrzése alatt működő önálló 

„állami hatóság”. Legfontosabb feladatai: a diszkrimináció megelőzése, diszkriminációs 

esetekben a kiegyezés közvetítése, diszkriminációs esetek nyomozása, megállapítása és a 

felelősök megbírságolása, az esetekben érintett felek utólagos ellenőrzése, valamint 

szakosodott tanácsadást nyújt diszkriminált személyek részére. 

Az eljárás különlegessége, a bizonyítás, hiszen az ügyben érdekelt személy köteles 

bizonyítani, hogy feltételezhetően megtörtént a közvetett vagy közvetlen diszkrimináció, míg 

az a személy vagy hatóság, aki ellen benyújtották a panaszt, azt köteles bizonyítani, hogy nem 

történt diszkrimináció. 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács, magyarul rövidítve ODT (román nyelvű 

rövidítése C.N.C.D.) Az ODT szerepe megnövekedett az utóbbi években. Elmondható, hogy 

majdnem minden kisebbségi vonatkozású ügyben, a bírósági eljárás előtti szakaszban már 

kikérik a Diszkriminációellenes Tanács véleményét. Amennyiben ez megtörténik, és van a 

Tanácsnak egy határozata, amelyben a testület kimondta a diszkrimináció tényét, ezen 

okiratra lehet hivatkozni majd a bírósági eljárás során is.  

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács előtt előforduló panaszok jellegüket tekintve a 

következők lehetnek:1  

 

Panaszok tárgya Diszkrimináció megállapítása - 

statisztika 

 nyelvi jogi diszkrimináció az 

oktatási intézményekben 

 Maros megyei beiskolázási 

tervezet magyar diákokat érintő 

diszkriminatív eljárásai 

 nyelvi jogok érvényesülésének 

hiánya az állami intézmények 

szintjén 

 diszkriminációt megállapítása 

 

 

Fontos lehet – nemcsak kutatóknak – a társadalomnak is, hogy naprakész információk 

legyenek fenn az Országos Diszkriminációellenes Tanács honlapján. Pozitív lehetne 

                                                 
1 Ezekről elmondható, hogy szinte kivétel nélkül kimondja a Tanács a diszkriminációt. 
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tájékoztató anyagok feltöltése is, de jelenleg a honlap többnyelvűsítése is előremutató lehetne. 

Jelenleg hiányos angol nyelvű tartalmat tapasztalunk, míg a Romániában legnagyobb 

számban élő magyar kisebbség nyelvén pedig egyáltalán nem található meg az oldal, így a 

Tanács magyar nyelvű határozatai közötti keresés vagy azok tudományos vagy közérdekű 

célú felhasználása teljességgel lehetetlen.  

Angol nyelven a legrégebbi elérhető dokumentum 2008. évszámú, esetenként található 

meg 2009-es évben keltezett is. Tehát hangsúlyozottan fontos lenne az információk, 

dokumentumok feltöltése több nyelven is, de legalább az adott államban élő kisebbségek 

nyelvein elérhetővé kellene tenni.  A határozatok, adatok, statisztikák elérése még nagyobb 

garancia lehetne az állampolgároknak, és hatékonyan tudna megvalósulni az egyik 

legfontosabb jogelv, a transzparencia elve is. A honlapról tehát (nyelvi szempontból 

elemezve) elmondható, hogy nem beszélhetünk egy frissített adattartalmat hordozó, 

aktualizált honlapról.  

Általában pénzhiányra való hivatkozással nem történik meg a fejlesztés, noha lenne rá 

igény, főként a kisebbség részéről. Tekintettel arra, hogy az utolsó döntések, amelyekhez 

hozzá lehet férni, 2008-ra datálhatóak, így a napjainkban született határozatok még nagyobb 

jelentőséget nyerhetnének.  Ha van is tartalom néhol, akkor is teljesen ékezetek nélküli. 

Vannak feltüntetve könyvek, tanulmányok a weboldalon, de ezek is 2005-2007-es dátumúak. 

 

2.2. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról (Magyarország) 

 

Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(C.N.C.D.)2 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

(EBH)3 

 

A Romániában működő Országos Diszkriminációellenes Tanács magyarországi megfelelője 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amely egy autonóm államigazgatási szerv. Olyan panaszosok 

ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. Akkor lehet 

felkeresni a hatóságot, ha védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, 

mint más, hasonló helyzetben lévő személy.  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárást akkor 

indíthat, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított 1 év, és a jogsértés 

bekövetkezésétől számított 3 év még nem telt el. A sérelmet szenvedett természetes személy 

(személyesen vagy meghatalmazottja útján), jogi személy vezetője vagy meghatalmazottja, 

érdekképviseleti szervezet vagy közérdekű igényérvényesítő a hatósághoz intézett 

kérelemmel kezdeményezheti az eljárást. 

Panaszt lehet benyújtani, állami, önkormányzati szervezetek, hatósági jogkört gyakorló 

szervezetek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek. Közszolgáltatók, oktatási, 

szociális, gyermekvédelmi, művelődési, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, 

önkéntes biztosítópénztárak, magánnyugdíjpénztárak, pártok és minden egyéb költségvetési 

szerv diszkriminációt eredményező eljárásával szemben. 

Hivatalból jár el a hatóság, a magyar állammal, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, 

ezek szerveivel, a hatósági jogkört gyakorló szervezetekkel, valamint a Magyar Honvédséggel 

és a rendvédelmi szervekkel szemben, ha észleli az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértését. Ha a hatóság megállapítja hatáskörét az ügyben, főszabályként tárgyalás 

keretében tisztázza a tényállást,  személyesen meghallgatja a panaszost és a bepanaszolt 

fele(ke)t. A tanúk kérelmére adataikat a hatóság zártan kezeli, különösen foglalkoztatási 

diszkrimináció esetén, amikor a tanúk az eljárás alá vont munkáltató alkalmazottai. 

A tárgyalás nyilvános, a hatóság azonban a nyilvánosságot a tárgyalás egészéről vagy egy 

részéről indokolt esetben kizárhatja (pl. kiskorú gyermek személyes érdekeire tekintettel). 

                                                 
2 Ld. http://www.cncd.org.ro. 
3 Ld. http://www.egyenlobanasmod.hu.  



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

Fontos tudni, hogy a hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az 

Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az alapvető jogok biztosa, valamint a bíróságok 

és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.  

Ellentétben a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanáccsal, a magyarországi 

Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján elérhetőek a közérdekű adatok, a panaszbejelentő, 

áttekinthető az EBH éves jelentése is, a bírósági döntésekben a diszkrimináció jellege szerint 

lehet keresni, valamint a döntések éves lebontásban is megtalálhatóak. 

A transzparencia elvéhez az is hozzátartozik, hogy olyan esetek is megtalálhatóak az EBH 

honlapján, amelyekben nem állapítottak meg diszkriminációt (pl.: “amikor a tanú 

meghallgatásának mellőzése nem jogsértő”.) 

 

 

3. Esetbemutatás, amelyben a diszkrimináció ténye megállapításra került 

 

3.1. Diszkrimináció tényének megállapítása a kétnyelvű utcanévtáblák ügyben 

 

Az eset4 tárgya, hogy nem volt kifüggesztve magyar nyelven a romániai (Kolozs megyei) 

bonchidai Polgármesteri Hivatal épületére az intézmény magyar megnevezése. Valamint 

mulasztás történt a helység nevét és határát mutató táblák magyar nyelvű feliratának 

kihelyezését illetően is. A felperes az European Committee Human Rights Hungarian Central 

Europe, az alperes pedig a bonchidai Polgármesteri Hivatal.5 

A felperes panaszának oka, hogy az említett helység nevét és határát jelző táblák nem 

lettek kifüggesztve magyar nyelven. A felperes szerint alperes diszkriminációt valósított meg, 

mert minden olyan helységben, ahol a magyar anyanyelvű polgárok száma meghaladja az 

összlakosság 20%-át, az említett helységnévjelző tábláknak magyar nyelven is tartalmazniuk 

kell a település nevét, ami ebben az esetben nem történt meg.  

Az eljárás során a felek személyes meghallgatására is sor került, hiszen a 137/2000-es, a 

diszkrimináció megelőzéséről és visszaszorításáról szóló Kormányhatározat 20. cikk 4. 

bekezdése értelmében az Országos Diszkriminációellenes Tanács teljesítette a felek 

beidézésének eljárását.  

A bizonyítás során a felperes bemutatta, hogy 2010. október 4-én egy írásbeli 

figyelmeztetést juttatott el az említett Polgármesteri Hivatalhoz, melyben javasolta, hogy az 

intézmény tartsa be a közigazgatási jogi követelményeket a 215/2001-es törvény alapján, 

amely biztosítja a kétnyelvű táblák elhelyezését, mind a Polgármesteri Hivatal homlokzatára, 

mint a helység nevének és határának jelzéséül szolgáló, magyar nyelvű helységnévtáblákra.  

A bonchidai Polgármesteri Hivatal mind a mai napig nem válaszolt a felszólításra, és 

továbbra sem tartja be a közigazgatási törvény által előírtakat. Az alperesi bizonyításban 

elhangzott, hogy a táblák, amelyek a közigazgatási egységet behatárolják, törvényes időn 

belül lettek elhelyezve, a polgármesteri hivatal költségén. Az is kiderült a bizonyítás során, 

hogy a DN1C műút felújítása alkalmával a munkálatokat a Kolozs Megyei útépítő Vállalat 

végezte, a táblák ekkor el lettek távolítva, és az útépítő és útkarbantartó vállalat gondoskodott 

azok helyettesítéséről. Így az utóbbi felelős a közlekedési jelzőtáblákért és a kétnyelvű táblák 

eltávolításáért. Ami a Polgármesteri Hivatal homlokzatának feliratozását illeti, az volt a 

hivatkozási alap, hogy anyagi források hiányában nem sikerült kifüggeszteni. A 2011-es 

költségvetés elfogadását követően tettek ígéretet arra, hogy új táblákat fognak rendelni.  

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács is állást foglalt, és határozatában azt mondta 

ki, hogy „a helyi közigazgatási hatóságoknak biztosítaniuk kell a helységek és a 

fennhatóságuk alatt levő közintézmények nevének, valamint a közérdekű hirdetéseknek az 

                                                 
4 10335/16. December 2012. 
5 http://www.language-rights.eu/DET_DONTES_BONCHIDA.pdf 
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illető kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvén való feliratozását illetve 

kifüggesztését is, a (2) bekezdésben előírt feltételek között”. Amikor karbantartási, javítási, 

útfelújítási, visszaállítási vagy megerősítési munkálatokat végeznek, a felelősség átszáll az 

utat karban tartó vállalatra, azonban a helyi önkormányzatnak biztosítani kell a kisebbségi 

lakosság anyanyelvén lévő feliratok kifüggesztését, így az ODT visszautasítja a bonchidai 

Polgármesteri Hivatal kifogását.  

Ahogy a fenti sorokban is kiemelésre került, az ODT előtti eljárás legfontosabb eleme, a 

diszkrimináció tényének bizonyítása. Diszkriminációnak minősül, ha egyidőben a következő 

feltételek teljesülnek. Szükséges egy megkülönböztető magatartás, amely kiközösítésben, 

korlátozásban vagy előnyben való részesítésben nyilvánul meg. Egy olyan jogszerű 

hivatkozási alap megléte, amellyel bizonyítható, hogy diszkrimináció történt a 137/2000-es 

Kormányhatározat 2. cikk 1. bekezdésének előírásai alapján. Ezek a feltételek, a törvény 

szerint: faj, nemzetiség, etnika, nyelv, vallás, nem, szexuális beállítottság, kor, fogyatékosság.  

A közigazgatási perben a Polgármesteri Hivatal az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

határozata ellenére sem függesztette ki a táblákat. 

Az ügyet tárgyaló bíró elmarasztalta a Polgármesteri Hivatalt, és kötelezte ítéletében, hogy 

a Tanács határozata értelmében függessze ki a kétnyelvű táblákat. 

 

 

1. Országos Diszkriminációellenes 

Tanács előtti eljárás 

2. Bíróság előtti eljárás 

Kérelem: 

 állapítsa meg a diszkrimináció 

tényét 

 Vagy figyelembe veszi a bíró az 

ODT döntését 

 Vagy nem veszi figyelembe az ODT 

döntését 

 Szubjektív szempontok az eljárásban 

 

A táblázat azt a folyamatot szemlélteti, hogy diszkriminációt tartalmazó ügyben a felek 

először az Országos Diszkrimimációellenes Tanács határozatát várják meg, remélve, hogy 

kapnak egy olyan határozatot, amelyben a Tanács megállapítja a hátrányos megkülönböztetés 

tényét. Ezt követően még mindig megindulhat egy bíróság előtti eljárás, Egy ilyen határozat 

segítheti az eljárást vezető bíró munkáját, döntését, noha nem minden esetben veszik 

irányadónak az ODT döntését.  

 

3.2. Diszkrimináció tényének megállapítása a kétnyelvű formanyomtatványok ügyben 

 
2014-ben a panaszos bepanaszolta az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a 

Nagyváradi önkormányzatot és helyi tanácsot a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt, 

valamint, hogy a hivatali ügyintézésben – a kétnyelvű formanyomtatványok hiánya miatt – 

nem érvényesülnek a magyar kisebbség jogai. Panaszában kiemelte továbbá, hogy a 

közérdekű információk közvetítése kizárólag egy nyelven, azaz román nyelven történik, egy 

olyan településen, mint Nagyvárad, ahol a magyarság számaránya meghaladja a 20%-ot. 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta az Önkormányzatot, és 2014. évi 

745. számú határozatában kötelezte az önkormányzatot és a helyi tanácsot a 2006. évi 504. 

számú határozat végrehajtására. Jelenleg ezen határozat nem került átültetésre a gyakorlatba, 

holott a határozat kimondja, hogy az utcanévtáblákat két nyelven kell feltüntetni, románul és 

magyarul.  

Az utcanév táblák ügye mára közismert Nagyváradon, a politikum is támogatta az ügyet, a 

tükörfordítás mellett szálltak harcba, azonban helytelen utcanévtábla feliratok kerültek 

elfogadásra. Példát említve, str. Lacul Rosu, Gyilkos tó utca lenne helyesen, azonban Piros 
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utcaként fordították le. Tehát a helyi tanács határozata a tükörfordítást alkalmazza, azonban 

még ezt sem ültetik át a gyakorlatba. Továbbá szükséges lenne egy teljesen új helyi tanácsi 

határozat, amely a történelmi – hagyományos – köztudatban élő utcaneveket hagyja jóvá. Ez 

irányba is folyamatban vannak a jogi lépések. 

Az önkormányzat és a helyi tanács a Diszkriminációellenes Tanács határozatát6 a 

Közigazgatási Bíróságon. A Nagyváradi Ítélőtábla az ügyet a 2014. évi 1649/111. szám alatt 

iktatta, és tárgyalta, elutasítva az önkormányzat és helyi tanács felülvizsgálati kérelmét a 

határozat ellen (2015. évi 40. számú bírósági határozat). A jogi képviselő kérte a 

diszkriminációellenes tanácsi határozat jogszerűségének kimondását, ennek 

megalapozottságának megállapítását, valamint a bíróság részéről a fellebbezések elutasítását. 

Az elsőfokú bíróság elutasította a felperesek kérelmét, és megállapította a 

Diszkriminációellenes Tanács határozatának megalapozottságát. Az önkormányzat azonban 

fellebbezést nyújtott be a 2015. évi 40. számú határozat ellen, az ügyet másodfokon a 

Legfelsőbb Bíróság fogja tárgyalni.  

 

 

3.3. Diszkrimináció tényének megállapítása a marosvásárhelyi utcanévtáblák ügyben 

 

Marosvásárhely önkormányzata és helyi tanácsa elfogadta a 2007. évi 371. számú határozatot, 

amely határozat jóváhagyta a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblákat. Ezt a határozatot 

sem hajtotta végre az önkormányzat és a helyi tanács.  

A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom panaszt nyújtott be az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz, és a Tanács elfogadta a 2014. évi 421. számú határozatot, 

amelyben elmarasztalta az önkormányzatot és a helyi tanácsot a kétnyelvű utcanévtáblák 

hiánya miatt. Az önkormányzat és a helyi tanács megtámadta a Diszkriminációellenes Tanács 

határozatát, majd első fokon a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tárgyalta az ügyet. 7  

Első fokon az önkormányzat és helyi tanács panaszának az Ítélőtábla helyt adott, és 

megsemmisítette az ODT határozatát.  Az Ítélőtábla bírója azzal indokolta a döntését, hogy a 

román személyek neveit nem lehet lefordítani magyar nyelvre. Ezen indok azonban nem állja 

meg a helyét, hiszen a román történelmi személyek és személyiségek neveit nem is fordították 

le, ezek a nevek a magyar utcanévtábla listán változatlanul szerepelnek, példaként említve: 

str. Ion Creanga, Ion Creanga utca. 

Az Ítélőtábla határozata8 ellen a Civil Elkötelezettség Mozgalom fellebbezést nyújtott be, 

így az ügy a Legfelső Bíróságra került.9  

 

 

4. Záró gondolatok 

 

Az általam bemutatott három esettel jól szemléltethető, hogy mindegyikben megállapításra 

került a diszkrimináció ténye az Országos Diszkriminációellenes Tanács részéről. Ennek 

ellenére az intézmények, hivatalok nem léptek fel a diszkrimináció orvoslása érdekében.  

Mégis fontos, hogy eljussanak a Tanácshoz ezen panaszok, hiszen ezzel kaphatunk egy valós 

képet a Romániában előforduló jogsérelmes ügyekről. Örömmel üdvözölhetjük, hogy a 

                                                 
6 Amely kimondta a diszkriminációt, és amely kötelezi az önkormányzatot arra, hogy betartsa a 2006. évi 504. 

számú saját határozatát, valamint a kétnyelvű formanyomtatványok használatára, valamint a közérdekű 

információk kétnyelvűvé tételére. 
7 335/43/2014 határozat. 
8 2015. évi 16. számú határozat. 
9 Az eset megtalálható a Kisebbségi Jogvédő Intézet archívumában (http://www.kji.hu/). 
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polgárok bíznak a Tanács objektív eljárásában, és határozatában, és egyre több jogsértett fél 

és jogi képviselő fordul a Tanácshoz.  

Összegzésül egyrészről arra a következtetésre jutok, hogy fontos a Diszkriminációellenes 

Tanács munkája, ezt az utóbbi évek esetgyakorlata is mutatja. Másrészről a jogbiztonság 

szempontjából is fontos lenne a megfelelő tartalommal működtetett honlap, hiszen ez 

lehetőséget teremtene statisztikák elkészítéséhez, a sérelmezett ügyek áttekintéséhez. 
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Bevezetés 

 

Napjainkban általánosan elfogadott nézet, hogy a nemzetközi közösség legalapvetőbb 

szabályait megsértő egyéneket cselekményeikért felelősségre kell vonni, e jogsértések az 

esetek túlnyomó részében fegyveres cselekményekhez köthetőek. Ezen nézet, azonban csak a 

XX. század során alakult ki. A nemzetközi büntetőjog kezdetének Peter von Hagenbach 

1474-es perét szokás tekinteni, aki Breisach városának helytartójaként a város lakosságával 

szemben súlyos kegyetlenkedéseket követett el. Tényleges együttműködés, azonban csak a 

XIX. század közepétől figyelhető meg, amikor egyezmények sorát alkották meg a vizsgált 

területen.1 Az első világháború után merült fel először annak igénye, hogy a „nemzetközi 

erkölcs” és szerződéses jog megsértése miatt a háború főbűnöseit büntetőjogilag felelősségre 

kellene vonni, azonban majd csak a második világháború követően realizálódott ez az igény 

valós lépésekben is. 

Emellett az egyes államok esetében megfigyelhető, hogy minden nagyobb forradalmi 

jellegű átalakulást követi az előző rendszer vezetőinek és a rendszert kiszolgáló személyeknek 

a felelősségre vonása a korábbi rendszer visszaélései miatt. Ezen eljárások minden esetben a 

jog határvonalán helyezkednek el, jogi szabályozásukra önigazolásból, az új rendszer 

legitimitásának megerősítése érdekében kerül sor. 

Jelen tanulmány a két világégést követő, ezen típusú felelősségre vonások hatásait 

vizsgálja a katonai büntetőjog vonatkozásában. 

 

 

1. Az első világháborút követő számonkérések 

 

Hagenbach esetét követően – egy-egy elszigetelt felelősségre vonástól (mint például a Szent 

Liga csapatainak Buda visszavétele során elkövetett cselekményeinek vizsgálata) eltekintve – 

az első világháború időszaka az, amikor felmerült a háború kirobbanásáért és a háború alatt 

elkövetett jogellenes cselekményekért az azokért felelős személyek büntetőjogi 

felelősségének megállapítása. 

Ezen szándék figyelhető meg 1915-ben, amikor az antant hatalmak kilátásba helyezték a 

török kormány tagjainak és egyéb személyeknek a megbüntetését az örmény lakossággal 

szemben elkövetett mészárlások miatt,2 továbbá ez korporálódott az első világháborút 

követően életre hívott tizenöt főből álló bizottságban, amelynek feladata a háború 

kirobbanásáért és ilyetén lefolyásáért felelős személyekkel kapcsolatos álláspont kidolgozása 

volt.  

                                                 
1 1841-től tilalom alá került a rabszolga-kereskedelem; 1856-ban a párizsi konferencián az államok betiltották a 

kalózlevelek kiállítását; a hágai békekonferenciákon (1899, 1907) pedig lefektették a hadviselés minimális 

szabályait. 
2 Sántha Ferenc: Az emberiesség elleni bűncselekmények. Miskolci Jogi Szemle, Vol. 3 (2008) No. 1. 51. 
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A bizottság jelentésében – amelyet 1919. március 29-én terjesztett elő – fő felelősnek 

Németországot, Ausztria-Magyarországot tekintette, míg másodlagos felelősség terhelte 

Bulgáriát és Törökországot,3 így ezen államok polgárai – rangra, beosztásra tekintet nélkül – 

büntetőjogi felelősséggel tartoztak, amennyiben megszegték a háború törvényeit és szokásait, 

azonban úgy vélték, hogy „a háborút előidéző cselekményeket nem lehet felróni azok 

elkövetőinek,”4 ellenben szükséges volna, hogy „a jövőre nézve büntető szankciók 

fogalmaztassanak meg.”5 Az ezen elvek alapján büntetendő személyeket a hadviselő felek 

bármelyike, amennyiben ezen személy hatalma alatt állt saját katonai vagy polgári bírósága és 

saját joga alapján felelősségre vonhatott, viszont a súlyosabb cselekmények elkövetőivel 

szemben az erre a célra felállítandó Főtörvényszék járt volna el, amely előtt a vádat egy külön 

Ügyészi Bizottság látta volna el.6 

„A bizottsági jelentésnek megfelelően, a párizs-környéki békék mindegyikébe bekerültek 

az elhíresült >>büntető rendelkezések<<, míg az addig a békeszerződések tipikus elemének 

számító amnesztiát biztosító záradékok eltűntek.”7 Ezek közül legismertebb a versailles-i 

békeszerződés 227. cikke, amely II. Vilmos német császár felelősségre vonásáról rendelkezett. 

Magyarországra vonatkozóan a trianoni békeszerződés 157-160. cikke tartalmazott büntető 

rendelkezéseket. Ezekkel kapcsolatban Doleschall Alfréd 1929-ben leszögezte, hogy „a 

békedictátumok leplezetlen általános jellegéhez híven magától értetődő, hogy csupán 

egyoldalúan, t. i. a háborút vesztett államok nemzetközi és igazságszolgáltatási 

souveranitásának megalázásával és megtagadásával”8 cikkelyezték be a fenti rendelkezéseket. 

Szintén e rendelkezéseket támadta Irk Albert is, aki rögzítette, hogy „a kérdés 

szabályozásának leglelkesebb támogatói a győztes s főleg az utódállamok… Az ő céljuk nem 

a nemzetközi jogrend biztosítása, hanem az államok között fennálló mai tényleges állapot 

rögzítése, a mai nemzetközi helyzet állandósítása.”9 

A gyakorlatban végül azonban nem történt meg sem II. Vilmos felelősségre vonása, sem 

pedig a Főtörvényszék felállítása – ennek egyes hatásköreit az ún. lipcsei bíróságra ruházták, 

amely mindösszesen 896 személyt vizsgált, akik közül 45 személy került a bíróság elé, és 

csupán kilencet ítéltek el10 – „A trianoni békeszerződésben előirányzott büntető felelősségre 

vonás nemkülönben kudarccal végződött.”11 

A másik típusú, erősen politikai indíttatású felelősségre vonásra Magyarországon viszont 

nem a háború miatt került sor, hanem a Tanácsköztársaság 133 napja indukálta és azalatt 

kifejtett vörös terror. A Tanácsköztársaság bukása után a hatalom birtokosai nyomban 

megkezdték a proletárdiktatúra „vívmányainak” felszámolását, ennek során már augusztus 3-

án felfüggesztették a forradalmi katonai törvényszékek működését,12 augusztus 4-én a 

                                                 
3 Commission on the Authors of War and on Enforcement of Penalties. Report presented to the Preliminary 

Peace Conference, 29 March 1919, Chapter I. 
4 Chapter IV. (a) Conclussions. 
5 Uo. 
6 Uo. (b). 
7 Sulyok Gábor: Útkeresés a nemzetközi büntetőbíráskodásban. 12. Fiatal oktatók tanulmányai. Rejtjel Kiadó. 

Budapest. 2003. 199. 
8 Doleschall Alfréd: Beszéd, melyet A budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tanácsának 

1929. évi szeptember hó 17-én tartott beiktató s a tanévet megnyitó ünnepélyes nyilvános ülésén mondott. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest. 1929. 8. 
9 Irk Albert: A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntetőbíráskodás eszméje. 365-372 Heller Erik, 

Moór Gyula, Rácz György (szerk.): Büntetőjogi tanulmányok Angyal Pál születése 60-ik és jogtanári működése 

35-ik évfordulójának emlékére. Pallas Rt., 1933. 397. 
10 Kovács Péter: Nemzetközi közjog, Budapest. Osiris Kiadó. 2011. 358-359. 
11 Sulyok: i. m. 12. 
12 Hadügyminiszter 1919. évi 14271/eln./12. számú körrendelet, a bírósági tárgyalások felfüggesztéséről. 

Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 49. p. 187. 
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politikai megbízottak intézményét szüntették meg,13 augusztus 5-én kelt rendelet úgy 

rendelkezett, hogy 1919. március 21-ike után felállított összes bírósági szervet azonnali 

hatállyal megszüntetik, és a katonai igazságügyi szervezet visszaállt az azt megelőző jogi 

állapotokra.14 Augusztus 14-én az összes katonai személyeket és haderőt érintő addig 

hatályon kívül nem helyezett rendeletet annulálták.15 

Ezt követően megkezdődött a teljes állomány átvilágítása, annak érdekében, hogy egyetlen 

olyan egyén se maradhasson a rendszerben, aki nem felelt meg az újonnan kiépítendő 

államhatalmi berendezkedés politikai vezetőinek. Ennek érdekében elsőként tisztekkel és 

tisztjelöltekkel, hadapródjelöltekkel és hasonló jogállású egyénekkel (aug. 15.), majd 

ragosztályba nem sorolt havidíjasokkal és altisztekkel (szept. 5.),16 ezt követően a csendőrség 

tagjaival (okt. 17.), 17 végül a méneskarok (nov. 3.)18 és a hadifogságból visszatértekkel (nov. 

14.)19 szemben rendelték el az igazolási eljárást. 

Az igazolási eljárás célja az volt, hogy megállapítsa, az eljárás alá vont személy nem 

tanúsított-e olyan magatartást, vagy vállalt-e olyan munkakört, amely a tiszti állásával nem 

volt összeegyeztethető, valamint a Tanácsköztársaság alatt annak érdekében nem teljesített-e a 

kötelező, illetve rákényszerített munkánál többet. Ez utóbbi megállapítása erősen szubjektív 

döntési lehetőséget biztosított az eljáró bizottságoknak. Abban az esetben, ha nyilvánvalóan 

büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekményt követett el az egyén, vagy a tiszti állás becsülete 

ellen vétett, nem volt helye igazolási eljárásnak, hanem nyomban bűnvádi vagy becsületügyi 

fórum elé utalták az egyént. 

Az eljárásokat az illetékes parancsnokságokon vagy – ha az egyén a honvédelmi 

minisztériumban szolgált – a honvédelmi minisztériumban kellett lefolytatni. Az eljárásokat 

az igazoló bizottság végezte, amelyekből Budapesten ötöt, Győrben kettőt, mindenhol máshol 

ahol száznál több igazolandó személy volt, egyet-egyet állítottak fel. A bizottság tisztek és 

hasonló állásúak esetén egy tábornokból mint elnökből és két törzstisztből mint ülnökből, 

rangosztályba nem sorolt egyének esetén egy törzstisztből mint elnökből, valamint egy 

főtisztből és egy rangosztályba nem sorolt havidíjasból állt. Hadifogságból visszatérő egyének 

esetében jogállásúktól függően előbbi vagy utóbbi szabály szerint kellett megalakítani. Az 

igazoló eljárást minden személy maga volt köteles megindítani a legközelebbi állomás 

parancsnoknál. 

Döntése során a következő irányelveket kellett figyelembe vennie: a vizsgált személy (1) 

mennyire vett részt a korábbi hadsereg felbomlasztásában; (2) mennyire tevékenykedett 

kényszer alatt; (3) a szolgálat elhagyása mennyire veszélyeztette volna a közérdeket, 

közrendet; (4) anyagi helyzetét; (5) politikai meggyőződését; (6) milyen magatartást tanúsított 

a bajtársakkal és elöljárókkal szemben. Ezen irányelvek legtöbb pontja szintén szubjektív 

megítélés kérdése volt, amelyet sok esetben befolyásolhattak kétes értékű vallomások, 

részlegesen fennálló adatok. 

                                                 
13 Hadügyminiszter 1919. évi 14256/eln./a. számú körrendelet, a politikai megbízotti intézmény 

megszűntetéséről. Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 49. p. 187. 
14 Hadügyminiszter 1919. évi 156489/12. számú körrendelete, a katonai bíróságok átszervezéséről. Rendeleti 

Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 49. p. 187. 
15 Hadügyminiszter 1919. évi 14333/eln. 7. számú körrendelet, rendeletek hatályon kívül helyezése. Rendeleti 

Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 52. p. 197. 
16 Hadügyminiszter 1919. évi 183231/35. számú körrendelet, igazoló eljárás a rangosztályba nem sorolt 

havidíjasokkal és hivatásos altisztekkel. Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 57. p. 214- 216. 
17 Hadügyminiszter 1919. évi 376638/39. számú körrendelet, igazoló eljárás kiterjesztése az összes csendőr 

egyénre. Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 68. p. 267. 
18 Hadügyminiszter 1919. évi 16882/eln. 31. számú körrendelet, a méneskari tisztek igazolása. Rendeleti Közlöny 

– magyar hadsereg számára, 1919. 70. p. 271. 
19 Hadügyminiszter 1919. évi 16034/eln. 31. számú körrendelete, a hadifogságból visszatértek igazolása. 

Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 72. p. 275-279. 
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Az igazoló bizottság döntése lehetett igazolt státusz kiadása vagy további eljárás alá utalás, 

amely lehetett bűnvádi, becsületügyi és fegyelmi eljárás is. A döntés az illetékes parancsnok 

megerősítésével vált hatályossá, ennek hiányában a hadügyminiszterhez kellett továbbítani. 

Az illetékes parancsnoki jogokat a katonai (csendőr) kerületi parancsnok gyakorolta a 

főtisztek, tisztjelöltek, hadapródok és hasonló jogállásúak felett, valamint a hadügyminiszter a 

törzstisztek és hasonló jogállásúak tekintetében.20 

Az igazoló bizottság szabályozása révén tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a rendszerrel 

szembehelyezkedő vagy csak a rendszernek nem tetsző egyéneket eltávolítsa a haderő és a 

csendőrség kötelékéből. 

 

 

2. Megtorló-számonkérő intézmények Magyarországon a katonai büntetőjog területén a 

második világháborút követően 

 

A második világháborút követően fél évtized alatt, olyan mértékű politikai, társadalmi és jogi 

változások mentek végbe főként Európában – de a világ más pontjain is –, amelyeknek a mai 

napig érezhető hatásai vannak. Ennek oka kereshető a két nagy világégés okozta sokkban, 

amely következtében Nyugat-Európa demokratikus társadalmai számára a legjelentősebb 

értékek a demokrácia, a béke és az emberi élet szentsége lett. Az e korszakban elfogadott 

alkotmányokon érzékelhető „soha többé” attitűd, „…az 1946. évi francia, az 1947-es olasz, az 

1949. évi nyugatnémet… a nyugati típusú liberális demokráciák értékei szerint, a szabad 

választásokon alapuló, plurális demokrácia alapjait kívánta lerakni,”21 továbbá tanulva az 

elmúlt 25 év hibáiból megpróbálták kiküszöbölni az alkotmányos szabályok azon réseit, 

amelyek lehetővé tették a hatalom túlzott koncentrálását, az emberi és politikai jogok 

felfüggesztését.22 

Kelet- és Közép-Európára azonban jelentősebb hatással voltak a Szövetséges Hatalmak 

vezetői által már a világháború folyamán elfogadott alkuk, nyilatkozatok, amelyek átrajzolták 

a térség addigi politikai berendezkedését, az érintett államok társadalmi szerkezetét, 

figyelmen kívül hagyva azoknak a történelmi gyökerekkel beágyazott fejlődési ívét és a valós 

társadalmi akaratot.  

 

2.1. A háborús bűnösök felelősségre vonása és a népbírósági köntösbe burkolt 

koncepciós perek a háború után 
 

A második világháború során először a moszkvai „Háromhatalmi nyilatkozat a 

kegyetlenkedésekről” rögzítette, hogy akik a „kegyetlenkedésekért, mészárlásokért és 

kivégzésekért felelősek vagy azokban beleegyezően részt vettek”,23 azokat a háború után 

felelősségre kell vonni, ezáltal kifejezte a három szövetséges nagyhatalom azon szándékát, 

                                                 
20 Hadügyminiszter 1919. évi 14550/eln. 31. számú rendelete, a tiszteknek (tisztjelölteknek) hadapródjelölteknek 

és hasonló állásúaknak a forradalmi mozgalmak keletkezése óta tanúsított magatartásának igazolása tárgyában. 

Rendeleti Közlöny – magyar hadsereg számára, 1919. 52. p. 193-197. 
21 Szente Zoltán: Alkotmányozási eljárások Európában a második világháború után.149 In: Jakab András – 

Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 

2012. 309. 
22 Ilyenként tekinthetünk a Német Szövetségi Köztársaság 1949-es alaptörvényének ún. örökkévalósági 

klauzulájára (79.§ (3)), amely „kifejezetten megtiltja az 1.§ (emberi méltóság) és a 20.§ (a német állam… 

alapjellegzetességei) megváltoztatását,” továbbá az 1947-es olasz alkotmánya, mely „…széles körben 

biztosította az alapvető emberi jogokat, rendelkezett Alkotmánybíróság felállításáról.”  – Trócsányi László – 

Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 2005. 

273. és 784. 
23 Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről (Moszkva, 1943. október 30.). 561. In: Halmosy Dénes: 

Nemzetközi szerződések 1918–1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1983. 690. 
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hogy az első világháborútól eltérően a második világháború után ténylegesen fel kívánnak 

lépni a háború tengelyhatalmi felelőseivel szemben. Ezen szándék korporálódott „Az európai 

tengelyhatalmak háborús főbűnöseinek üldözéséről és megbüntetéséről” szóló 1945. 

augusztus 8-án Londonban megkötött egyezményben, amely alapján a főbűnösök felelősségre 

vonására a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék előtt került sor. Azon személyek 

cselekményeit, akiknek magatartása kizárólag egy államhoz volt köthető, vagy cselekménye 

kisebb súlyú volt, az elkövetés helye szerinti bíróságok ítélték meg. A nürnbergi rendszer jogi 

filozófiáját a jogtudósok mai napig vitatják, „ám mind a perek idején, mind azóta a 

tárgyalások és az ítéletek természetes jogosságát általánosan elfogadták…,”24 és ahogy 

Kovács Péter fogalmaz, „Nürnbergben és Tokióban erkölcsileg megérdemelt és jogilag 

megalapozott ítéletek születtek.”25 

A Magyarországgal kötött fegyverszüneti egyezmény és békeszerződés, ezen túl pedig a 

társadalmi elvárás kötelezettségként rótta a háború után létrejövő új államalakulat vezetői 

számára a háborúban való részvételért, valamint az abban elkövetett emberiség elleni 

bűncselekményekért felelős személyek bíróság elé állítását és megbüntetését. 

Az első felelősségre vonások már 1945 februárjában megkezdődtek, érdekessége az első 

pernek, hogy még nem a népbírósági eljárás szabályai szerint jártak el (Rotyis Péter tart. 

főtörzsőrmester és Szívós Sándor tart. szakaszvezető perében), hanem a hadrakelt seregekre 

vonatkozó eljárási szabályok alapján ítélték halálra a terhelteket.26 Felveti a kérdést ezen ügy, 

ha katonai egyénekkel szemben alkalmasak voltak a felelősségre vonásra a korábbi katonákra 

vonatkozó jogszabályok, akkor későbbiekben velük szemben miért nem ez alapján jártak el, 

ha pedig jogszerűen nem voltak alkalmazhatók, akkor a Major Ákos hadbíró százados vezette 

katonai tanács miért nem várta meg az ekkor már meglévő, két nap múlva hatályba lépő 

népbírósági jogszabályt. Rávilágított erre maga a honvédelmi miniszter is, aki jelezte, hogy a 

katonai bűnvádi eljárásról szóló törvény szerint katonák bűncselekményeinek elbírálása 

kivétel nélkül és kizárólag a katonai bíráskodás hatáskörébe tartozik, továbbá a 

rendőrhatóságok hatásköre is erősen vitatható. Az igazságügy-miniszter a szabályozás 

helyességét abban látta, hogy a népbíróságok politikailag megbízhatóak voltak, míg a katonai 

bíróságok nem.27 

Az 1945. február 5-én hatályba lépő rendelet preambuluma szerint szükséges, hogy 

„mindazok, akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve részesei voltak, 

mielőbb elnyerjék büntetésüket,”28 ezzel megjelölve a népbíráskodás célját. A rendelet 1.§-a 

bár visszaható hatályú rendelkezést tartalmazott, azonban kiindulva a Nürnbergi Nemzetközi 

Katonai Törvényszék gyakorlatából ez csak részben sértette a nullum crimen sine lege, illetve 

nulla poena sine lege elvét. Ugyanis ezen cselekmények szankcionálása a nemzetközi 

szokásjog részét képezte, továbbá „az érintett haderők katonai szolgálati szabályzata és 

büntető törvénykönyvei amúgy is beépítették az 1907. évi hágai egyezmények legfontosabb 

szabályait.”29 Tartalmazott azonban olyan rendelkezéseket is – nemzetközi nyomásra, részben 

az igazságosság igényének érvényesülése, részben hatalmi érdekek miatt – amelyek sértették 

a fenti princípiumokat. Személyi hatálya kiterjedt a fegyveres erők tagjaira is.  

A halálbüntetés kiszabása esetén lehetőség volt arra, hogy a büntetést kegyelmi úton 

fegyházbüntetésre csökkentsék, a kegyelmi jogot a Nemzeti Főtanács gyakorolta az 

                                                 
24 John Keegan: A második világháború. Európa Könyvkiadó. Budapest. 2003. 983. 
25 Kovács: i. m. 360. 
26 Zinner Tibor: XX. századi politikai perek – A magyarországi eljárások vázlata 1944/45-1992. Rejtjel Kiadó. 

Budapest. 1999. 11. 
27 Papp Attila: Néptörvényszék, Népbíróság, és népbírósági jog Magyarországon. E-tudomány, Vol. 9 (2011) No. 

4. 70-73. 
28 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 81. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról, Magyar Rendeletek 

Tára (továbbiakban MRT.). 1945. p. 17-24. preambulum. 
29 Kovács: i. m. 360. 
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igazságügyminiszter javaslatára, kivéve „ha a Népbíróságok Országos Tanácsa a halálraítéltet 

egyhangúlag nem találja kegyelemre javaslatba hozhatónak, a kegyelmi kérvényt s 

továbbterjesztés mellőzésével saját hatáskörében maga utasítja el.”30 Az ítélethozatalt 

követően, kérvény esetén maga az ítélő tanács változott kegyelmi tanáccsá, amely rendelkezés 

nehezen egyeztethető össze egy jogállami, demokratikus átalakulásra törekvő államszervezet 

céljaival. Jól példázza az önkényesség lehetőségét Béldy Alajos vezérezredes esete, akit a 

német megszállás alatt letartóztattak, majd a nyilasok előli bujkálás után az INK-nál 

szolgálatra jelentkezett, azonban 1945 áprilisában letartóztatták, és népbíróság elé állították. A 

Budapesti Népbíróság halálra ítélte, a kegyelmi tanács kérvényét elutasította, az SZDP-s 

népbíró Krebs Ernő ezt így indokolta: „az államérdek azt kívánja, hogy az első háborús bűnös 

a legsúlyosabb büntetéssel sújtassék.” A Népbíróságok Országos Tanácsa megerősítette az 

ítéletet, és nem találta kegyelemre méltónak, annak ellenére, hogy Farkas Béla népbíró – aki a 

kegyelmi kérvénynek helyt adott volna – kiemelte, hogy kegyelemre kellett volna ajánlani, 

mert a büntetőjogi eljárás szabályait súlyosan megszegték, és nem volt kellően tisztázva a 

tényállás sem. Ennek ellenére a Nemzeti Főtanács kegyelemből életfogytiglan tartó 

kényszermunkára változtatta az ítéletet. 1994-ben a Legfelsőbb Bíróság Blédyt a vádak alól 

rehabilitációs eljárásban felmentette.31  

A népbírósági eljárásban a büntetendő cselekmények körét két nagy csoportra különítették 

el: (1) háborús bűntettre és vétségre, illetve (2) népellenes bűntettre és vétségre. A háborús 

bűncselekmények esetében a lehetséges elkövetők körébe tartoztak a vezető állású egyének, 

akik között rögzíti a rendelet a hadseregparancsnokot és a hadtestparancsnokot is, egyéb 

kategóriaként pedig megjelent – a nem túl konkrét – hasonló fontosságú állás is.32 

A népbíróságok előtt a vádat a népügyészek képviselték, akiket az igazságügyminiszter 

nevezett ki. A kinevezés előfeltétele volt az ügyvédi vizsga vagy jogtudori oklevél és a helyi 

nemzeti bizottságok ajánlása vagy meghallgatása is. Az igazságügyminiszter bármikor 

felmenthette őket. A népügyészeket megillették a büntetőeljárási törvény szerinti 

vizsgálóbírói jogkörök.33 A közvádlói feladatok ellátásával az igazságügyminiszter 

felhatalmazása alapján, a népügyészség szervezetén kívülálló személy is megbízható volt, e 

körben eljárva a népügyész jogait teljes egészében gyakorolhatta.34 

A nyomozóhatósági feladatokat a rendőrség politikai rendészeti osztálya végezte, a katonai 

nyomozások esetében bekapcsolódott, vagy önállóan nyomozott az 1945. március 2-án a 

Honvédelmi Minisztérium berkeiben felállított, – de a minisztertől független – 

Katonapolitikai Osztály (később, 1947-től Csoportfőnökség, majd 1949-től 

Főcsoportfőnökség, továbbiakban: Katpol.), amelynek „legfontosabb feladata a Magyar 

Kommunista Párt hatalomra kerülésének elősegítése volt.”35 Vezetője Pálffy György, majd 

Földy Lajos, végül Révész Géza volt. A szervezet hírhedt volt kegyetlenkedéseiről, ezek 

intenzitását jelzi, hogy a Katpol.-hoz képest „a Péter Gábor vezette Államvédelmi Osztály 

csak siheder-tanulóknak tekinthető.”36 Eljárásuk „jogszerűségét” mutatja Bernáth Zoltán 

                                                 
30 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 1.440. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. 

E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. MRT. 1945. 121-125. 3.§.  
31 Szakály Sándor: A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar királyi honvédség 

tagjai ellen. 120-121. In: Szederjesi Cecília (szerk.): Megtorlások évszázada – Politikai terror és erőszak 

Magyarországon a huszadik században. Nógrád Megyei Levéltár és az 1956-os Intézet. Salgótarján-Budapest 

2008. 351. 
32 81/1945. M. E. rendelet 11-23.§. 
33 Uo. 24-25.§. 
34 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 5.900/1945. M. E. számú rendelete a népbíráskodás körében a távollevő 

terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában. 

MRT. 1945. 607. 2.§. 
35 Okváth Imre: Katonaperek a „Katpolon” belül 1948-1953. In: Szederjesi: i. m. 125. 
36 Zinner: i. m. (1999), 26. 
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népbíró azon kijelentése, miszerint a Katpol. tagjai „először a gyanúsítottak személyéről 

állítanak össze névsort, és miután ez megvan, csak akkor nézik meg, hogy ki mit követett el, 

milyen címen lehet vád alá helyezni.”37 

Népbíróságot minden törvényszék székhelyén fel kellett állítani, az igazságügyminiszter 

bíróságon belül több tanácsot is felállíthatott. Budapesten csak egy bíróság volt, amely 

illetékessége kiterjedt a fővárosra és Pest megyére is. Kezdetben öt, majd röviddel ezután hat 

tagból, továbbá egy vezetőbíróból állt. A hat tag közül ötöt a Népfront pártjainak helyi 

szervezetei jelöltek, a hatodik tagot pedig az Országos Szakszervezeti Tanács helyi 

szervezete. A tagokkal szemben sem képzettségbeli, sem szellemi, sem életkorbeli kritérium 

nem volt meghatározva. Így ad absurdum népbírósági tag lehetett egy szellemi képességei 

miatt gondnokság alatt álló írni, olvasni nem tudó ember is. A vezetőbíró készítette elő a 

tárgyalást, és vezette a tárgyalásokat. Ítélethozatal során a népbírók zárt tanácskozást 

tartottak, ezen a vezetőbíró összefoglalta a tárgyalás eredményeit, és felvilágosítást adott az 

alkalmazandó joganyagról. Az alapító rendelet szerint nem szavazhatott, később 

szavazategyenlőség esetén szavaznia kellett.38 

A fellebbvitel rendkívül korlátozott volt, csupán meghatározott súlyosabb büntetések 

esetén élhetett fellebbezéssel a terhelt, ezt azonban jogállami keretek közé nem illeszthető 

módon tovább korlátozták azzal, hogy kizárták a fellebbezést a legsúlyosabb 

bűncselekmények körében, egyéb esetekben csak halálbüntetés vagy az öt évet meghaladó 

szabadságvesztés esetén volt igénybe vehető.39 

Másodfokon a Népfőügyészség képviselte a vádat, vezetője és ügyésze csak bírói vagy 

ügyvédi vizsgával rendelkező személy lehetett, akiket az igazságügyminiszter javaslatára a 

kormány nevezett ki. A fellebbvitel fóruma a Népbíróságok Országos Tanácsa (továbbiakban 

NOT) volt, öt, majd pedig hat tagú tanácsokban ítélkeztek, tagjaikat ugyanazon szervezetek 

országos vezetősége jelölte, mint az alsóbb fokú népbírósági bírókat. NOT tagjává csak bírói 

vagy ügyvédi vizsgával rendelkező személy volt delegálható. A pártok a megbízatást nem 

vonhatták vissza. A NOT-ot elnök vezette. 

Ezen rendeleteket 1945 szeptemberében törvényerőre emelték, azonban a jogforrási 

hierarchia érdekes szemléletét mutatja, hogy maga a törvény felhatalmazást adott a 

kormánynak arra, hogy a benne foglalt rendeleteket az Ideiglenes Nemzetgyűlés politikai 

bizottságának előzetes hozzájárulásával módosítsa.40 

Jogállami elvekkel szembemenő rendeletet bocsátott ki a kormány 1945 márciusában, 

ennek rendelkezései alapvető büntetőeljárás jogi elvet, az ártatlanság vélelmét sértették, 

azáltal, hogy kimondta, hogy azok a katonai személyek, akik háborús bűnösnek mutatkoztak, 

vagy vélhetően népellenes bűncselekményt követtek el a népbírósági felelősségre vonás előtt 

közigazgatási úton lefokozhatóak és a honvédségből eltávolíthatóak voltak.41 Ez a rendelkezés 

jogkört biztosított a bűnvádi üldözés elrendelésének jogával felruházott parancsnoknak arra, 

hogy népbírói hatáskörbe tartozó ügyről közigazgatási jogkörben eljárva dönthetett, és 

szankciót alkalmazhatott. Döntése ellen jogorvoslattal lehetett fordulni a 

honvédfőparancsnokhoz. A rendeletet két hónapon belül hatályon kívül helyezték, 

rendelkezéseit pedig akként módosították, hogy a népbíróság jogerős határozatával elítélt 

                                                 
37 Bernáth Zoltán: Justitia tudathasadása (Népbíróság a nép nélkül, a nép ellen). Püski Kiadó. Budapest. 1993. 

85-86. 
38 81/1945. M. E. rendelet, 37-52.§ és 1440/1945. M. E. rendelet, 18-20.§. 
39 81/1945. M. E. rendelet, 53.§ és 1440/1945. M. E. rendelet, 21.§. 
40 1945. évi VII. törvény a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről, 2.§.  
41 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 667/1945. M. E. számú rendelete a háborús bűnösök és népellenes 

bűncselekményt elkövető honvéd egyének közigazgatási utón való lefokozása és a honvédség kötelékéből való 

kicsapása tárgyában. MRT. 1945. 64-65. 
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katonai egyénnel szemben lehetett ilyen eljárást lefolytatni.42 Így akár olyan személyt is el 

lehetett távolítani közigazgatási úton, aki kisebb jelentőségű cselekményt valósított meg, és a 

népbíróság esetleg csak megfeddett, miközben erre jogállamban csak bíróság lett volna 

jogosult. 

A népbírósági tevékenység megítélését rendkívül sötétté teszi az 1946-ban elfogadott a 

demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény. Ugyanis ahogy 

Barna Ildikó és Pető Andrea fogalmaz, e törvény „lehetővé tette a rendszer vélt és valós 

ellenfeleivel való leszámolást.”43 A törvény indokolása szerint a „törvényjavaslat legfőbb 

célja, hogy biztosítsa a demokratikus szemléletből folyó politikai szabadságjogokat, a 

jogegyenlőséget…, de ugyanakkor hathatós védelemben részesítse a demokratikus magyar 

köztársaságot.”44 A törvény éppen ellenkezőjét érte el, eszközként szolgált a kommunisták 

kezében az indokolásban felsorolt értékek leverésében és a későbbi koncepciós perek 

lefolytatásához (pl. Tildy Zoltán veje Csomoky Viktor elleni per vagy Kéthly Anna és társai 

perében). E cselekmények elbírálására a népbíróságokon külön tanácsokat kellett felállítani.45 

1947-ben az igazságügyminiszter felhatalmazást kapott azon népbíróságok 

megszüntetésére, amelyek nem rendelkeztek kellő ügyforgalommal, és azok illetékességi 

területét más népbíróságéhoz csatolhatta. Módosították a népbíróságok összetételét is, 

tagjainak száma ismét öt fő lett, azonban már a tanácselnök is tagja a bíróságnak. A tagjait a 

Népfront pártok helyi szervezetei jelölték ki, olyan személyek közül, akik magyar 

állampolgárok voltak, harmincadik életévüket betöltötték, írni, olvasni tudtak, és nem álltak 

szülői hatalom, gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt, eme feltételek megállapításával 

orvosolta a jogalkotó fentebb már jelzett problémát. Az NOT. esetében úgy módosították a 

küldési szabályokat, hogy a küldő szervezet új megbízott egyidejű megjelölésével bármikor 

visszahívhatta delegáltját. A törvény 1947 decemberében orvosolta azt az áldatlan állapotot, 

hogy bár Magyarország államformája köztársaság volt, 1946. február 1. óta élén a 

köztársasági elnökkel, a népbírósági jog szerint a kegyelmezés jogát egy már nem létező 

szervezet, a Nemzeti Főtanács gyakorolta.46 

A népbíróságok elé 1945-50 között csaknem 60 ezer főt állítottak, körülbelül 27 ezret 

marasztaltak el, megközelítőleg 10 ezer főt szabadságvesztésre ítéltek, és 189-et kivégeztek. 

Utóbbiak közé tartozott Bárdossy László, Imrédy Béla, Sztójay Döme, Szálasi Ferenc és 

kormányának tagjai. A népbíróságok, ahogy Romsics fogalmaz, „gyakran elfogult és vitatható 

döntéseket”47 hoztak, azonban sok esetben – bár nyilvánvalóan nem egészében, főként 1947-

től, a kommunista koncepciós perek időszakában – Nürnberghez hasonlóan erkölcsileg nem 

voltak vitathatóak. 

 

2.2. Az igazoló eljárások szabályozása, különös tekintettel a honvédség tagjainak 

igazolására 
 

A közigazgatásban dolgozók igazolási eljárás alá vonásával egy időben megkezdődött a 

honvédség tagjainak is az igazolása. Az eljárás során nem tevékenységet vizsgáltak a 

felállított bizottságok, hanem azt, hogy az egyes személyek 1939. szeptember 1. után 

                                                 
42 30.089/Ebi. bjogi.–1945. sz. körrendelet népbíróság által jogerősen elítélt katonai egyének közigazgatási útón 

való lefokozása. Honvédelmi Közlöny, 1945. 12. 98-99. 
43 Barna Ildikó, Pető Andrea: A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten. Gondolat 

Kiadó. Budapest. 2012. 27. 
44 Reis István igazságügyminiszter indokolása az 1946. évi VII. törvényhez. In: Nemzetgyűlési irományok, 1945. 

I. kötet, 1-70., I-II. sz., 85. 
45 1946. évi VII. törvény a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről.  
46 1947. évi XXXIV. törvény a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről. 
47 Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó. Budapest. 2010. 281. 
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„tanúsított magatartása sértette-e a magyar nép érdekeit,”48 e rendkívül pontatlan 

meghatározás – nem határozta meg, mit is kell érteni azon, hogy sértette a magyar nép érdekét 

– és a magatartás vizsgálata rendkívül szubjektívvé tette az elbírálást, ezt tovább erősítette, 

hogy a bizottságok tagjai a Népfront pártok küldöttjei voltak. 

A Honvédelmi Minisztériumban felállított ún. állandó igazoló-bizottság tagjainak 

igazolását a miniszterelnök elnöklete alatt működő igazoló-bizottság folytatta le, amely 

először katona szakmai alapú testület volt, azonban röviddel felállítása után politikai alapokon 

átszervezték.  

Az állandó igazoló-bizottság eredetileg szintén szakmai bizottság volt, miniszteri vagy 

államtitkári elnöklet mellett, azonban a módosítást követően csupán két katonatiszt tagja volt, 

és a honvédelmi minisztérium politikai államtitkára elnöklete mellett további két a Népfront 

pártok által delegált tag is közreműködött a munkájában. Eredetileg a honvédelmi 

minisztérium többi beosztottjának, valamint a többi igazolási-bizottságoknak a tagjait igazolta 

volna, ez azonban kiegészült a tábornokok és vezérkari tisztek igazolásával.49 A többi honvéd 

egyén igazolását a vármegyék székhelyén felállított bizottságok végezték, ezeken túl a 

honvédelmi miniszter felállíthatott más helyeken is bizottságot.50 A bizottságoknak három 

tiszt és két a Népfronti pártok által küldött tagja volt. A bizottságok elnökei a rangidős tisztek 

voltak. Elnevezése a székhelyváros elnevezéséhez igazodott.51 

Az igazolás alá vont személynek nyilatkozni kellett, hogy milyen tevékenységet folytatott 

az adott időszakban, és teljesített-e szolgálatot a Szálasi-féle hadseregben. A nyilatkozatok 

tartalmának ellenőrizhetőségével kapcsolatban Zinner Tibor rögzítette, hogy „a „nyilatkozat”-

ok igaz vagy hamis voltát – bármennyire is törekedtek az ellenőrzésre – részben az 

igazolandókkal szembeni bejelentések alacsony száma és az érdektelenség, másrészt az 

igazolások körüli huzavonák és az egyre gyakoribb visszásságok miatt nehéz volt 

megállapítani.”52  Az eljárás alá vont személyek névsorát megküldték a Népfront pártok helyi 

elnökségének, valamint a szakszervezetek helyi szövetségének, ezen túl a helyben szokásos 

módon közzétették. Ezzel kívánták megjeleníteni a helyi politikai akaratot az adott személyek 

ügyében, továbbá ezzel biztosítottak lehetőséget a túlkapások sértettjeinek, és a helyi 

lakosoknak csak általuk ismert tények, körülmények bejelentésének lehetőségével. 

Az igazoló-bizottságok döntéseiket zárt ülésen vagy zárt tárgyaláson hozták. Zárt üléseket 

egyszerűbb ügyekben kellett tartani, ahol az eljárás igazolt státusz megadásával zárult. Zárt 

tárgyalást kellett tartani azok esetében, akik szolgálati helyüket elhagyták, vagy a bizottság 

valamely tagja ezt kérte.53 A honvéd egyének esetében az 1944. október 15-e előtti 

cselekményeiket és magatartásaikat, abból a tekintetből kellett vizsgálni, hogy azok háborús 

vagy népellenes bűncselekményeket követtek-e el, további magatartásukat azért nem kellett 

vizsgálni, mert ekkor a honvédség törvényes parancsnokának engedelmeskedve harcoltak. A 

politikai megbízhatóság vizsgálata érdekében mindenre kiterjedő vizsgáltatott, csak a 

honvédség azon magas rangú vezetőivel szemben kellett lefolytatni, akik hatással lehettek 

volna a Kormányzó döntéseire, továbbá azon minisztériumi és vezérkari osztályvezetők, akik 

                                                 
48 15/1945. M. E. számú körrendelet az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkalmazottak igazolásáról. 

MRT. 1945. 5-9. 
49 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 441/1945. M. E. számú rendelete a honvédség tagjainak igazolására 

vonatkozó 20.056/1945. H. M. számú rendelet egyes intézkedéseinek megváltoztatásáról. MRT. 1945. 51.  
50 A honvédelmi miniszter 20.056/1945. M. E. számú rendelete a magyar honvédség tagjainak igazolásáról. 

MRT. 1945. 17. – ez a rendelet eredeti száma, azonban a 441/1945. M. E. rendelet 88/1945-re változtatta, így az 

eredeti számmal, csak a korabeli közlönyökben szerepel. 
51 20.085/Elns.—1945. számú körrendelet a magyar honvédség tagjainak igazolása tárgyában. MRT. 1945. 289-

291., II. Igazoló-bizottságok megalakulása és hatásköre, 2-3. pont. 
52 Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945-1949. Történelemi 

Szemle, Vol. 28 (1985) No. 1. 130. 
53 15/1945. M. E. rendelet 12-15.§. 
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a nyilasokat és a németeket a németellenes tervekről tájékoztatták. Nem voltak igazolhatóak, 

akik a Szálasi-puccsban és kormányzásban vezető állásúként részt vettek.54 Érdekes ez a 

kettős mérce, egyfelől alacsonyabb rangú és magasabb rangú katona parancs iránti 

viszonyának megítélésében, másfelől pedig a parancsnak való engedelmességi kötelezettség 

tekintetében 1944 októbere előtt és után. Nem vitatható emberileg a parancs esetleges erkölcsi 

oldalról történő megtagadása – ez azonban szubjektív mérce –, azonban politikailag a katona 

soha nem mérlegelhetett parancsot, márpedig e rendelet ezt is elvárta. 

Az igazoló-bizottság a következő döntéseket hozhatta: (1) igazolt, (2) nem igazolt és 

népbíróság elé állítandó, (3) nem igazolt és (4) feltételesen igazolt.55 A nem igazoltak azon 

köre, akiket nem utaltak népbíróság elé, azok a határozattal szemben fellebbezéssel élhettek a 

Honvédelmi Miniszterhez, a fellebbezésnek halasztó hatálya volt. 

Ezen rendelkezéseket májusra módosították, ugyanis „márciusban az SZDP képviselője, 

Ries István (aki július 21-től igazságügy-miniszter lett) már bírálta a január 4-i és 25-i 

rendeletek szűklátókörűségét, és több javaslatot tett, amiket a felszólalók fenntartás nélkül 

helyeseltek.”56 A fő indoka a változtatásoknak a politikai befolyás növelése volt. Ennek 

alapján módosították a bizottságok összetételét, ezt követően azok kilenc tagból álltak, 

amelybe valamennyi Népfront párt és Országos Szakszervezeti Tanács helyi szervezetei egy-

egy tagot delegáltak, hármat pedig a honvédség, közülük egynek jogvégzetnek kellett lennie. 

A bizottság elnökét a polgári tagok közül választották. Határozatképes csak akkor volt, ha 

jelenlévő polgári tagok száma meghaladta a katona tagok számát.57 A bizottsági szervezet 

innentől a honvédség szervezetéhez igazodott a következőképpen: (1) ún. állandó igazoló-

bizottság; (2) honvéd kerületi parancsnokságok igazoló-bizottsága, (3) a kiegészítő 

parancsnokságok igazoló-bizottsága és (4) Budai honvéd igazoló-bizottság. Kizárólagos 

illetékességgel rendelkezett az állandó bizottság az ország nyugati tájairól, illetőleg külföldről 

hazatérő és szolgálatra jelentkező hivatalos állományba tartozó személyek felett.58 

Orvosolták a korábbi rendelet hiányosságát, és meghatározták azokat a magatartásokat, 

amelyek sértették a magyar nép érdekeit, azonban ezen rendelkezés is tartalmazott szubjektív 

elemeket, például a fasiszta párt tevékenységének helyeslése, vagy közvetlen tettekkel magyar 

alkotmány szellemével ellentétes jogszabály végrehajtásában való részvétel, amely az érintett 

személyek helyzetét súlyosbította.59 

A rendelet expressis verbis nem mondta ki az igazoló nyilatkozat kitöltésének 

kötelezettségét, azonban vélelmet állított fel, hogy aki nem nyújtott be ilyen nyilatkozatott, az 

minden igény nélkül önként felmondta jogviszonyát, és többé közhivatal betöltésére nem volt 

alkalmas.60 A rendelet módosított azon az antidemokratikus, jogállammal csak igen szűk 

körben összeegyeztethető gyakorlaton, hogy az igazoló-bizottságok tárgyalásai zártak voltak, 

ezt követően minden tárgyalás nyilvános volt. 

A bizottság a módosítást követően döntéseit az állomány összetételéhez igazítva mondta 

ki. Eddigiektől eltérően lehetősége volt kimondani közigazgatási úton a rendfokozat való, 

                                                 
54 20.085/Elns III. Igazoló eljárás, 5. pont. 
55 Ha a bizottság végleges határozatot nem tudott hozni, de az illető személye, illetve magatartása ellen komoly 

aggályt fennforogni nem látott. 
56 Papp Gyula: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarországon. Aetas, Vol. 24 

(2009) No. 2. 171. 
57 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 2.480. számú rendelete a honvédség tagjainak, valamint a 

honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottaknak igazolásáról. MRT. 1945. 150-151. 
58 A magyar honvédelmi miniszter 24.300/Eln. ig. biz.–1945. számú rendelete a honvédség tagjainak, valamint a 

honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottaknak igazolása tárgyában kiadott 

2480/1945. M. E. számú rendelet végrehajtásáról. MRT. 1945. 306-314. 5.§. 
59 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 1.080. M. E. számú rendelete a közalkalmazottak igazolásáról. 

MRT. 1945. 104-109. 1.§.  
60 2480/1945. M. E. számú rendelet, 4.§ 4. bekezdés. 
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illetőleg polgári alkalmazott esetében az állásától való megfosztást.61 Fontosnak tartom 

rögzíteni – hasonlóan, mint a népbírósági jogszabályok ismertetésénél – hogy erre jogállami 

keretek között csak a bíróság jogosult. 

A jogorvoslat normális keretek közötti szabályozására csak 1945 júniusában került sor, 

ekkortól a fellebbezést nem a Budapesti Népbíróság látta el országos illetékességgel, hanem 

az ítélőtáblák székhelyén működő népbíróságok lettek az illetékesek. A fellebbezéseket a 

népügyészek előzetesen véleményezték, és megjelölték milyen határozatott indokolt hozni.  A 

tárgyalások, amelyeknek jogszerűsége az előzőek alapján vitatható, nyilvánosak voltak. A 

bíróságnak mind kasszációs, mind reformatórius jogköre volt, döntést helybenhagyó 

határozata pedig res iudicatát eredményezett.62 

Szeptemberben felállították a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt a Honvédségi igazoló 

bizottságok főtitkárságát, feladata volt az elvi kérdésekben állásfoglalások készítése, 

bizottságok felállítása, megszüntetése, felügyelet, nyilvántartás-vezetés és a SZEB 

tájékoztatása.63 A SZEB jogköréből kiindulva nehezen értelmezhető ez a tájékoztatási 

kötelezettség, hiszen nem ezen a fórumon zajlott az emberiség ellenes bűncselekményeket 

megvalósító személyek felelősségre vonása, így ez nem értelmezhető másként, mint további 

szuverenitás-korlátozás a szovjet delegált vezette testület által. 

Rendkívül érdekes rendelkezést tartalmazott az a rendelet, amely kimondta, hogy polgári 

igazoló eljárás során állásvesztéssel sújtott tiszteket vagy tiszthelyetteseket a honvédelmi 

miniszter alakszerű eljárást mellőzve lefokozhatta, felvetve a kérdést, hogy katonatisztet 

milyen körülmények között vonhatott eljárása alá polgári bizottság, mikor ennek 

kizárólagosságát a honvédelmi miniszter fenntartotta magának és bizottságainak, továbbá 

demokratikusan működő államban, ilyen kérdésben miként lehetséges kizárni az alakszerű 

eljárást és az esetleges jogorvoslati lehetőségeket.64 

1945 végére, 1946 elejére felerősödtek azok a politikai hangok, amelyek bírálták az 

igazolási eljárások hatékonyságát, pártatlanságát, a Szabad Nép vezércikkében „az igazolások 

csődjéről és az ún. B-lista szükségességéről szólt.”65 Engedve a politikai nyomásnak a B-

listázás 1946 nyarától megtörtént, ez azt jelentette, hogy a B-listán szereplőket az igazolási 

eljárások eredményétől függetlenül adminisztratív úton távolították el. 

Az igazolási eljárásokban és a B-lista összeállításában a Katpol. is közreműködött, „a 

szervezet a régi hadsereg tagjainak felülvizsgálata és B-listázás során több ezer személy ellen 

indított eljárást, és ennek eredményeképpen került sor ezen tisztek, tiszthelyettesek 

hadseregből való eltávolítására, nyugdíjazására, internálására, börtönbe zárására.”66 

 

 

Összegzés 

 

Az első világháború során és röviddel azt követően megfogalmazódott az igény a háború 

kirobbanásáért és annak során elkövetett jogellenes cselekményekért azok felelőseinek 

megbüntetésére, azonban az ennek során kimondott jogi elvek, valamint a békeszerződésekbe 

                                                 
61 2480/1945. M. E. számú rendelet, 16-24.§. 
62 2.141/Eln. ig. biz.–1945. számú körrendelet igazolási ügyben fellebbezési eljárás szabályozása és az 

1080/1945. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában kiadott 4080/1945. M. E. 

rendelet közzététele és alkalmazása. Honvédségi Közlöny, 1945. 13. 111-113.  
63 4.600/eln. ig. biz–1945. számú körrendelet honvédségi igazolóbizottságok főtitkársága. Honvédségi Közlöny, 

1945. 19. 1. 
64 A Magyar Köztársaság Kormányának 11.920/1946. M. E. számú rendelete a polgári igazoló eljárás során 

állásvesztéssel vagy ezzel egytekintet alá eső hátránnyal, illetőleg nyugdíjazással sújtott tisztek és 

tiszthelyettesek lefokozása tárgyában.  
65 Zinner: i. m. (1985) 131. 
66 Okváth: i. m. 125. 
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foglalt „büntető rendelkezések”, továbbá az erre a célra felállítani rendelt intézmények végül 

létrejöttek ugyan, a gyakorlatban azonban rendkívül csekély számú ítéletet hoztak. 

A háborút követően Magyarországon a politikai és büntetőjogi felelősségre vonás sem a 

háború okán történt meg, hanem a Tanácsköztársaság 133 napja alatt tanúsított, vagy ilyen 

cselekmények gyanúja miatt. A katona személyeket igazoló bizottságok világították át, 

amelyeknek szinte kizárólagos célja az éppen felállítandó rendszer vélt vagy valós 

ellenségeinek eltávolítása a hadsereg kötelékéből, valamint ilyen személyek továbbutalása 

más fórumok elé (fegyelmi, becsületügyi vagy katonai bíróság elé).  

A második világégést követően a szövetséges hatalmak már a háború során rögzítették, 

hogy annak végeztével az emberiség ellenes bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonják. 

A később elfogadott elvi alapok rögzítették, hogy a főbűnösöket egy közös fórum, míg 

kizárólag egy államhoz köthető elkövetőket az érintett állam bírósági fóruma ítéli meg. Ez a 

fórum volt Magyarországon a népbíróság. 

A népbírósági eljárások megítélése rendkívül vegyes képet mutat, ahogy erre Pető Andrea 

rávilágít „a tömeges jogtalanságok, justizmordok és megfélemlítések vádja azonban a 

közvetlenül a II. világháború után sorra kerülő magyar népbírósági ügyekkel kapcsolatban 

túlzottnak tűnik.”67 Azonban, ahogy arra Zinner felhívja a figyelmet „az 1946. VII. tc.-t 

hóhértörvénynek nevezték (…) a különtanácsok már azt is feladatul kapták, hogy (…) részt 

vállaljanak a kommunista diktatúra megteremtésében.”68 Romsics szavai kellően árnyaltan 

mutatják be a népbíráskodás valódi arcát. „A bíráskodás jellege és körülményei alapján ezek 

az ítéletek az 1919-1920-as gyorsított bűnvádi eljárás során hozott döntésekhez 

hasonlíthatóak. Mind akkor, úgy most is politikai ellenfelek számoltak le politikai 

ellenfelekkel. Az 1919-20-as fehérterrorra emlékeztetett az is, hogy azokat akik ellen nem 

lehetetett népbírósági eljárást indítani, de a hatalom új urai szemében nemkívánatos 

személynek minősültek, rendőrségi eljárás keretében egyszerűen internálótáborokba zárták. 

Különbségként, mégpedig fontos különbségként kell azonban számba vennünk, hogy az 1945 

után kivégzettek és elítéltek jelentős része egy egész embercsoport megsemmisítési 

kísérletében vett részt, többé-kevésbé aktívan…”69 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány legfontosabb belpolitikai feladata a közigazgatás 

helyreállítása volt, amelyet a régi szervezeti alapokon valósítottak meg, a régi káderek 

átvilágítása mellett, ennek volt eszköze az igazoló eljárás, amely sok esetben erősen 

átpolitizált eljárás volt, és amely olyan jogkörökkel rendelkezett, mint például a közigazgatási 

úton történő lefokozás vagy honvédségből való eltávolítás, ami jogállami keret között a 

katonai bíróságok hatáskörébe tartozott volna.  

A jogalkotó e jogkört az illetékes parancsnokra is ráruházta, először még a népbírósági 

eljárást megelőzően is diszkrecionális döntésként, hogy valaki emberiségelleni 

bűncselekmény elkövetőjének mutatkozott-e, majd ezt „orvosolta” azzal, hogy már „csak” 

jogerős döntést követően élhetett ezen jogával, ami még mindig sértette a katonai bíróságok 

hatáskörét. Az igazolási eljárások, azonban nem hozták a várt eredményeket a kommunista 

párt számára, ezért kikényszerítették a B-listázást vagyis az adminisztratív úton való 

kicsapatást. 

Mindkét világháború után felállított ad hoc fórumok jelentős lenyomatot hagytak a katonai 

igazságszolgáltatás szabályozásán, működésén, e lenyomatokat a katonai büntetőjog a mai 

napig megbélyegezve magán hordozza.70 

                                                 
67 Pető Andrea: Népbíróság és vérvád az 1945 utáni Budapesten. Múltunk, Vol. 51. (2006) 1. 67. 
68 Zinner: i. m. (1999) 33. 
69 Romsics: i. m. 281-282. 
70 E billog még mélyebbre égett a katonai büntetőjog testén a katonai igazságügyi szervek 1950-es években 

végzet tevékenysége (például tábornokok pere), valamint az 1956-os megtorlásokban való részvétel 

következtében. 
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1. Bevezetés 

 
A téma jelentősége és aktualitása napjainkban kétségtelen: a közelmúltban, különösen az 

elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a szülői felelősséggel, s ezen belül is a gyermekek 

jogellenes elvitelével, illetve visszatartásával kapcsolatos ügyek száma világszerte. 

Az Európai Unió bővülése, illetve a munkaerő szabad áramlásának következtében a 

határon átnyúló jogviták száma is jelentősen megnövekedett, s ez a családjog területén is 

megmutatkozik. Az Európai Unióban közel 122 millió házasságot tartanak nyilván, ebből 16 

millió tekinthető nemzetközinek (hiszen könnyebben köt ismeretséget két különböző 

országból származó ember, akik adott esetben később összeházasodnak, gyermekük születik), 

másrészt a házasságok felbomlásának növekvő száma is hatással van az ilyen ügyek 

gyarapodására − az Unióban 2007-ben 2,2 millió volt a házasságkötések száma, a bontóperek 

száma pedig meghaladta az 1 milliót.1 A nemzetközi családjog területén a jogellenes 

gyermekelviteli ügyeknek kiemelkedő jelentősége van, ezt bizonyítja az a statisztika is, 

miszerint 2008-ban az Európai Unió tagállamaiból összesen több mint 1000 visszavitelre 

irányuló kérelem érkezett. A probléma jelentősége, csakúgy, mint világszerte természetesen 

hazánkban is megmutatkozik. Jelen tanulmányban a jogellenes gyermekelvitel kérdésének 

hazai aspektusait vizsgálom. 

 

 

2. A hazai szabályozás nemzetközi és uniós háttere 
 

A családjog egyik legfontosabb feladata a gyermek mindenek felett álló érdekeinek kiemelt 

védelme. Ennek elsődleges nemzetközi dokumentuma a Gyermek Jogairól szóló, 

NewYorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény. Az ENSZ keretei között kidolgozott 

Egyezmény 11. cikke szerint a részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák 

a gyermekek törvényellenes külföldre utaztatását és ott-tartását, ebből a célból előmozdítják a 

kétoldalú és többoldalú megállapodások megkötését, illetve a meglévő megállapodásokhoz 

való csatlakozást. A Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett ENSZ 

Egyezmény idézett cikkével összhangban áll a Hágai Magánjogi Konferencia keretei között 

már 1980-ban létrejött Hágai Gyermekelviteli Egyezmény2 (a továbbiakban: Egyezmény), 

melynek ma 94 szerződő állama van, köztük hazánk is.3 Nemzetközi szinten ezen felül 

                                                 
1 Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve, HVG-ORAC, Budapest, 2012. 15. 
2 A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980.évi október 

25. napján kelt szerződés. 
3 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24. 
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említhetjük a témával kapcsolatosan az Európai Egyezményt,4 a Hágai Gyermekvédelmi 

Egyezményt,5 melyek részletesebb ismertetésétől a tanulmányban eltekintek.  

Uniós vonatkozásban az új Brüsszel II. Rendeletet6 (a továbbiakban: Rendelet) az irányadó 

szabályozás, ugyanis kizárólag az Európai Unió tagállamai vonatkozásában – Dánia 

kivételével – közvetlenül alkalmazandó jogforrás, amely új alapokra helyezte a Hágai 

Egyezmény alkalmazásának feltételeit, kiegészítette, modernizálta, korszerűbbé tette annak 

rendelkezéseit, így, ha a Rendelet rendelkezései eltérnek az Egyezményétől, akkor az előbbi 

rendelkezései élveznek prioritást. A Rendeletet a 2005. március 1. után indult ügyekben kell 

alkalmazni. A Rendelet a kapcsolattartási és a gyermek visszaadásával kapcsolatos ügyekben 

megszüntette az exequatur eljárást (azaz e határozatokat bármely tagállam közvetlenül és 

automatikusan köteles elismerni), a gyermekelvitel megakadályozására és a gyermek 

visszaadására új szabályokat iktatott be, amely a gyermek visszaadását gyorsabban és 

hatékonyabban biztosítja.7 Érdemes megemlíteni, hogy a Rendelet „hatályba lépése óta eltelt 

tíz év, a tapasztalatok összegzésére és a felmerült bizonytalanságok kiküszöbölésére 

ösztönözte a jogalkotót.” Az új Brüsszel II. Rendelet tehát jelenleg felülvizsgálat alatt áll, 

melynek eredménye még „várat magára.”8 

 

 

3. A jogellenes gyermekelvitel megjelenése hazánkban 

 

Ahogy az már a tanulmány bevezetéséből is kitűnik, a jogellenes gyermekelviteli ügyek 

száma jelentősen megnövekedett az utóbbi évtizedben, s ez természetesen hazánkat is érinti.  

Magyarország 2004-ben történő uniós csatlakozását követően folyamatos gyarapodás 

figyelhető meg a jogellenes gyermekelviteli ügyek tekintetében. Ezt bizonyítja az is, hogy a 

Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencián a magyar Központi Hatóság jelentése alapján 

1999-ben 8 visszavitel iránti kérelem érkezett be. A kimenő kérelmekkel együtt 23 kérelmet 

kezelt a Központi Hatóság 1999-ben.9 Ehhez képest napjainkban évente körülbelül 100 ilyen 

ügy kerül a hatóság elé.10 

A jogellenes elvitel és visszatartás kérdése állandó téma a médiában is, magyar 

vonatkozásban gondolhatunk itt például Mehmet Karcsi esetére is, mikor a gyermek török 

édesapja hamis útlevéllel Magyarországról Törökországba csempészte az akkor 8 éves kisfiút, 

továbbá a Bora Bora ügyre, − amely egyéb más kérdést is felvet, − amelyben az apa nem 

engedte hazautazni Magyarországra a feleségét és a kisfiukat. 

 

 

4. A jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos eljárási szabályok hazánkban 

 

                                                 
4 A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti 

viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján kelt Európai Egyezmény. 
5 A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, 

valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló 

1996. október 19-én, Hágában kelt Egyezmény. 
6 A Tanács 2201/2003/EK Rendeletét- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. 
7 http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi (2014. február 4.) – A jogellenesen 

Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat 

elemző csoport összefoglaló véleménye. 
8 Megyeri Nóra: Mérlegen a Brüsszel II.a. rendelet, Családi jog, XIII. évfolyam (2015) 4. szám, 45. 
9 http://www.hcch.net/upload/stats_hu.pdf. 
10 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf, 247. 
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A fent említett Egyezménnyel és Rendelettel kapcsolatban hazánkra vonatkozóan a 

következők mondhatóak el: Magyarország Szerződő Állama a Hágai Gyermekelviteli 

Egyezménynek, illetve mint az Európai Unió tagállama, az új Brüsszel II. Rendelet 

alkalmazandó uniós vonatkozású ügyekben. A következőkben a Magyarországon 

alkalmazandó szabályokat kívánom röviden bemutatni.  

A Hágai Gyermekelviteli Egyezményt Magyarországon az 1986. évi 14. törvényerejű 

rendelet11 hirdette ki, s a végrehajtására vonatkozó szabályokat a 7/1988. (VIII. 1.) IM 

rendelet tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy bár az említett IM rendelet az Egyezmény 

végrehajtási rendelete, azonban ezt kell alkalmazni akkor is, ha az új Brüsszel II. Rendelet 

alapján járunk el, vagyis mikor a jogellenes elvitel vagy visszatartás két uniós tagállam 

vonatkozásában történik, azonban ilyen esetben, a fentiekből következően a Rendelet 

szabályai élveznek elsőbbséget.12 Az Egyezmény megfelelő alkalmazását hazánk kiemelt 

jelentőségű feladatnak tekinti, melynek oka az ügyek megnövekedett száma, s a felmerülő 

jogi kérdések.13 

A 7/1988.(VIII.1.) IM rendelet14 három fő részből épül fel: a gyermekek jogellenes 

külföldre vitele; a gyermek jogellenes Magyarországra hozatala és a láthatás (kapcsolattartás) 

biztosítása. A továbbiakban az első két fő részt ismertetem. Mind az Egyezmény, mind a 

Rendelet Központi Hatóságot jelöl ki a szerződő, illetve a tagállamaiban. Magyarországon 

kijelölt Központi Hatóság az Egyezmény és a Rendelet szerint is egyaránt az Igazságügyi 

Minisztérium. A Minisztériumon belül az ilyen ügyekkel a Nemzetközi Magánjogi Főosztály 

foglalkozik. A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek vagy gyámnak (továbbiakban: 

jogosult) ahhoz a Központi Hatósághoz kell fordulnia a gyermek visszavitele iránti 

kérelemmel, ahol a gyermek tartózkodik. A főosztályon felvilágosítást, illetve jogi tanácsadást 

nyújtanak a kérelmezőknek, szükség esetén segítenek a gyermek visszaadása iránti kérelem 

elkészítésében, külföldre továbbítják az iratokat, tartják a kapcsolatot az érintett ország 

központi hatóságával, amely adott esetben a gyermek felkutatásában is közreműködik. Ahhoz, 

hogy az eljárás elkezdődjön, szükséges az, hogy a kérelmező fél egy rövid írásbeli beadványt 

nyújtson be, amelyben rögzíti a problémát, és kéri a Központi Hatóság segítségét. Továbbá a 

kérelmezőnek egy formanyomtatványt kell kitöltenie, mely számos adat megadását követeli 

meg.15  

A gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban a végrehajtási rendelet 

megállapítja, hogy ha a jogosult a gyermek visszavitele érdekében nem a gyermek 

tartózkodási helye szerinti Központi Hatósághoz, igazságügyi vagy államigazgatási szervhez 

küldi közvetlenül a kérelmet, akkor azt a magyar Központi Hatóság feladatkörét ellátó 

igazságügyi miniszterhez (továbbiakban Központi Hatóság) kell benyújtania. Ezután a 

Központi Hatóság kérelmet továbbítja – mellékelve a fordításokat is, melyeket az Egyezmény 

24. cikke előír16 – a gyermek tartózkodási helye szerinti állam Központi Hatóságának. Ha a 

kérelem nem felel meg az Egyezmény 8. cikkében foglaltaknak, amelyben felsorolja, hogy 

milyen tényezőket kell annak tartalmaznia (pl. a kérelmező, a gyermek és azon személy 

személyazonosságával kapcsolatos információt, aki feltehetően elvitte, vagy elrejtette a 

                                                 
11 Az első fejezet Magyarország csatlakozásáról, a második az Egyezmény fordítása, a harmadik a hatálybalépés 

és a Központi Hatóság kijelölését foglalja magában. 
12 Wopera : i. m. 113. 
13 Bencze Lászlóné: A Hágai Gyermekelviteli Egyezmény hazai gyakorlata. Családi Jog, Vol. I (2003) No. 3-4, 

32. 
14 A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980.évi 

október 25. napján kelt, az 1986.évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról.  
15 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/e/56/40000/nemzetkozi-gyermekelvitel-

kapcsolattart%C3%A1s.pdf. 
16 „A megkeresett Állam hivatalos nyelvére vagy egyik hivatalos nyelvére, vagy – ha az utóbbi különös 

nehézséggel járna – az irat angol vagy francia nyelvű fordítását.” 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

gyermeket), vagy ha hiányzik valamilyen szükséges okirat, a Központi Hatóság határidő 

megjelöléssel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A következő esetekben elutasítja a 

Központi Hatóság a kérelmet: 

a) ha nem jogellenes a gyermek elvitele (az Egyezmény 3. cikke hiányában) 

b) ha nyilvánvalóan alaptalan a kérelem 

c) a jogosult nem pótolta a hiányokat a felhívás ellenére sem. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a Központi Hatóság „évente kb. 90-100 Magyarországról 

jogellenesen elvitt gyermek vissza hozatala iránti ügyben működik közre (ez a jogellenes 

Magyarországra hozatali ügyeknek kb. két-háromszorosa).”17 Az ilyen esetekre született 

1991-ben a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának állásfoglalása, a gyermek jogellenes 

külföldre viteléről szóló PK 284. számú állásfoglalás. Azonban mielőtt az állásfoglalás 

bemutatásra kerülne, hangsúlyozni kell azt, hogy az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. 

törvény) jelentős változást hozott hazánkban a családjog szabályozásának szerkezetébe. Az 

Családjogi törvényt (1952. évi IV. törvény, a továbbiakban Csjt.) hatályon kívül helyezte, és 

az új normaszöveg részévé tett egy családjogi könyvet, így ma az új Ptk. tartalmazza a 

családjogi szabályokat is.  

A magyar jogban az új Ptk. hatálybalépése, azaz 2014. március 15. előtt megvalósult 

gyermekelvitel esetén a korábbi a Csjt. rendelkezései, illetve a Legfelsőbb Bíróság 284. 

számú polgári kollégiumi állásfoglalása nyújt iránymutatást. A 2014. március 15-ét követően 

megvalósult gyermekelvitel esetén az új Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.18 Mindezektől függetlenül indokoltnak tartom a PK 284. állásfoglalás lényegének 

bemutatását, hiszen a fentiek alapján egyes ügyekre még ma is alkalmazható. 

A magyar jog szerint jogellenes a gyermek Magyarországról való elvitele vagy külföldön 

történő elrejtése, ha: 

a) együtt élő szülők esetében a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorló szülők közül 

az egyik szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül viszi külföldre a gyermeket, kivéve, ha a 

gyámhatóság döntése ezt lehetővé tette;19 

                                                 
17 http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi (A jogellenesen Magyarországra hozott 

gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport 

összefoglaló véleménye, 34. 
18 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/a/b2/a0000/Nemzetkozi_gyermekelvitel_tajekoztato-

20140414.pdf; 4:152. § [A gyermek gondozása, lakóhelyének és tartózkodási helyének meghatározása] (5) A 

gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy 

egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön. (6) A gyermek letelepedés céljából történő 

külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges.  

4:166. § [Döntés a közös szülői felügyelet gyakorlásával összefüggő vitában] Ha a közös szülői felügyelet 

gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni - a lelkiismereti és vallásszabadság 

körébe tartozó kérdés kivételével - a gyámhatóság dönt.  

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] (1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a 

bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a 

bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a 

kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, 

állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. (3) Ha a különélő szülők 

egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak 

megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 
19 Ebben az esetben a szülők együtt élnek, a szülői felügyeletet együtt gyakorolják. A Csjt. 73.§-ának (1) 

bekezdése szerint „a szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, amelyekben a szülői felügyeletet 

együttesen gyakorló szülők nem tudnak egyetértésre jutni − a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó 

kérdések kivételével − a gyámhatóság dönt”. Így a szülők kérhetik a gyámhatóság döntését, egyetértés hiányában 

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/a/b2/a0000/Nemzetkozi_gyermekelvitel_tajekoztato-20140414.pdf
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/a/b2/a0000/Nemzetkozi_gyermekelvitel_tajekoztato-20140414.pdf
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b) különélő szülők esetében a szülő a nem nála elhelyezett gyermeket a másik szülő 

hozzájárulása nélkül viszi külföldre;20 

c) különélő szülők esetében a szülő a nem nála elhelyezett gyermekkel tartósan vagy 

végleges letelepedés szándékával külföldön marad, holott a másik szülő csak a kiutazáshoz 

járult hozzá, a kinn maradáshoz nem;21 

d) különélő szülők esetében a szülő a nála elhelyezett gyermeket a másik szülő 

beleegyezése nélkül tartósan vagy végleges letelepedés szándékával viszi külföldre, kivéve, ha 

bírósági döntés ezt lehetővé tette. 

Ebben az esetben az a szülő viszi külföldre a gyermeket, akinél a bíróság elhelyezte, azonban 

ahhoz, hogy ő kint tarthassa, szükséges a másik szülő engedélye, ha szülői felügyeleti joga 

fennáll, vagy a bíróság engedélye. A gyermek külföldre vitele miatti eljárás 

kezdeményezésére való jog a kinn tartózkodás időtartamától függ. Két esetet 

különböztethetünk meg az időtartam alapján: 

a) a szülő a nála elhelyezett gyermekkel egy évnél rövidebb időre távozik 

külföldre 

b) a szülő a nála elhelyezett gyermekkel egy évnél hosszabb időre távozik 

külföldre 

Az első esetben a gyermek elvitele nem jogellenes. A belföldön maradt szülő csak abban az 

esetben kérheti a gyermek visszaadását, ha először indít egy pert a gyermek elhelyezésének 

megváltoztatása érdekében, és a bíróság a gyermeket nála, azaz a belföldön élő szülőnél 

helyezi el. 

A második esetben jogellenes a gyermek elvitele, ha a másik szülő vagy a bíróság nem 

engedélyezte azt. Fontos, hogy ahhoz, hogy jogellenes legyen ez a magatartás, nem 

szükséges, hogy az időtartam ténylegesen meghaladja az egy évet, elég az is, ha a szülő 

szándéka irányul arra. Ezt a második esetet példázza a következő jogeset: 

Az apa (felperes) és az anya (alperes) házasságban éltek. Egy fiuk született F. Á.  2001-ben 

a szülők elváltak, megegyezésük alapján Á. az anyához került. A szülők közti kapcsolat 

átmenetileg rendeződött, de végül kapcsolatuk végleg megszűnt, Á. az édesanyjával élt 

tovább. 2007-ben az apa tudomást szerzett arról, hogy az anya Olaszországban tartózkodik 

Á.-val, és ott szándékozik letelepedni. Emiatt az apa kezdeményezte a gyermek jogellenes 

külföldre vitele miatti eljárást. A Bíróság a szükséges eljárást lefolytatta, majd határozatában 

megállapította, hogy az alperes a felperes hozzájáruló nyilatkozata nélkül, jogellenesen vitte 

az Á.-t Olaszországba, ahol tartózkodása nem ideiglenes jellegű, hanem végleges szándékkal 

költözött oda, élettársi kapcsolatot is létesített. Az apa pert indított a gyermekelhelyezés 

megváltoztatása iránt, figyelemmel az anya jogellenes magatartására. „A bíróságnak a 

gyermek elhelyezése (annak megváltoztatása) során mindenekelőtt a gyermek érdekét kell 

szem előtt tartania. A perben bizonyítást nyert, hogy a kisfiú édesanyjához érzelmileg 

erősebben kötődik, hiszen születése óta vele töltött el több időt. Az alperes alkalmas a 

gyermeknevelésre, nem merült fel olyan tényező, amely indokolná a gyermekétől való 

elválasztását. Az eset összes körülményét mérlegelve az elsőfokú bíróság nem találta 

indokoltnak a gyermekelhelyezés megváltoztatását és a felperes keresetét elutasította. (EBH 

2009/1961) 

                                                                                                                                                         
a külföldre vitel, illetve külföldön tartás érdekében. Ha a gyámhatóság azt engedélyezi, akkor nem lesz 

jogellenes a gyermek elvitele, illetve ott-tartása. 
20 A különélő szülők esetében különbség tehető, hogy melyik szülő és milyen időtartamra viszi külföldre (vagy 

tartja ott) a gyermeket. Ebben az esetben arról a szülőről beszélünk, akinél „nem helyezték el” a gyermeket. Ez 

minden esetben jogellenes. Ennek oka valószínűleg az, hogy a szülő nem elégszik meg a megállapított 

kapcsolattartással, hanem „magának akarja” a gyermeket.  
21 Az ilyen esetben az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték beleegyezik, hogy a másik szülő külföldre vigye a 

gyermeket például nyaralás céljából, de természetesen ahhoz már nem járulna hozzá, hogy gyermeke külföldön 

éljen a másik szülővel. Az ilyen magatartás is minden esetben jogellenes. 
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Ahogy az említett ügyben is látható, a bíróságnak elsősorban a gyermek érdekeit kell szem 

előtt tartania. Az említett esetből is kiderül, hogy bár az anya magatartása jogellenes volt, a 

gyermek érzelmileg erősebben kötődik hozzá, mint az apához, továbbra is az anyával szeretne 

élni. Megfigyelhető, hogy az állásfoglalás I./d. pontja „ellentmondást rejt magában”.22 Ez azt 

jelenti, hogy ha az szülő, akinél a gyermeket elhelyezték (kérelmezett), a gyermeket külföldre 

viszi és a magatartása a fent említett feltételeket vizsgálva jogellenesnek minősül, akkor a 

Hágai Gyermekelviteli Egyezmény alapján a kérelmezőhöz, tehát a másik szülőhöz, kellene a 

külföldi bíróságnak a gyermeket visszajuttatni. A Hágai Gyermekelviteli Egyezmény 3. cikke 

megállapítja, hogy a felügyeleti jog gyakorlásának akadályozása által valósul meg a gyermek 

jogellenes külföldre vitele. Az 5. cikk szerint a szülői felügyeleti jog „magában foglalja a 

gyermekről való gondoskodás jogát, így különösen a jogosultságot a gyermek lakóhelyének 

meghatározásához”. Ezen jogokat ténylegesen a kérelmezett szülő gyakorolja. A kérelmező 

szülő csak részjogosítványokkal rendelkezik. Tehát itt csak az ő vonatkozásában láthatási joga 

és a gyermek tartózkodási helye meghatározásához való hozzájárulási joga gyakorlásának 

akadályozásáról beszélhetünk. Ha a kérelmező szülőnek adnák vissza a gyermeket, akkor 

annak a szülőnek adnák, akinek a bíróság „nem ítélte” az elhelyezési eljárásban. A gyermeket 

pedig „megfosztanák” attól a szülőtől, akihez érzelmileg erősebben ragaszkodik, aki 

stabilitást jelent számára, akivel mindaddig együtt élt. Ez volt látható a példában is, mikor a 

gyermek az édesanyját „választotta” apjával szemben. Természetesen más a helyzet, ha a 

külföldre vitel sérti a gyermek érdekeit.23 Ilyen esetben indokolt a gyermek elhelyezésének 

megváltoztatása iránti eljárás kezdeményezése. 

e) olyan szülő viszi külföldre a gyermeket, akinek szülői felügyeleti jogát megszüntették, 

vagy akinek a szülői felügyeleti joga szünetel; a jogellenességet a szülői felügyeleti jogot 

gyakorló másik szülő hozzájárulása nem szünteti meg; 

f) harmadik személy a szülői felügyeletet gyakorló szülők bármelyikének hozzájárulása 

nélkül, illetőleg - a kiutazáshoz történt hozzájárulás esetében - tartósan vagy végleges 

letelepedés szándékával viszi a gyermeket külföldre, kivéve, ha bírósági döntés ezt lehetővé 

tette;24 

g) a szülő a gyermek végleges letelepedés szándékával történő külföldre távozásához 

hozzájárult, ezt a nyilatkozatát azonban a gyámhatóság nem hagyta jóvá. 

 

Az állásfoglalás II. pontjában megállapítja, hogy az eljárást szülői felügyeletet gyakorló vagy 

a felügyeleti jog egyes jogosítványaival rendelkező szülő kezdeményezheti. Ha a gyermek 

nem áll szülői felügyelet alatt, akkor erre a gyámnak van lehetősége. „Ha a felügyeleti joggal 

rendelkező szülő a felügyeleti jogot ténylegesen nem gyakorolta, vagy jogellenesen 

hozzájárult a gyermek külföldre viteléhez, illetőleg a szülőnek a gyermek végleges 

letelepedés szándékával történő külföldre távozásához hozzájáruló nyilatkozatát a 

gyámhatóság nem hagyta jóvá, az eljárás megindítására a gyámhatóság jogosult.”25 

Ahogy az fent látható a 7/1988.(VIII.1.) IM rendelet második nagyobb egysége a 

gyermekek jogellenes Magyarországra hozataláról szól, és részletes eljárási szabályokat 

tartalmaz. Az eljárási folyamat röviden a következő módon zajlik: ha a Központi Hatóság 

                                                 
22 Brávácz Ottóné: Szülői felügyeleti jogok a hágai gyermekelviteli egyezmény alkalmazásának tükrében. 

Magyar Jog, 1997. 10. szám , 602-605. 
23 Ld. erről részletesen: Kiss-Kondás Eszter: A jogellenesen elvitt gyermek visszavitele az új Brüsszel II. 

Rendelet tükrében, In: Angyal Zoltán (szerk.): Decem anni in Euroaea Unione II.: Európai és nemzetközi jogi 

tanulmányok. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. 132-146. 
24 Ha a harmadik személy, tartós vagy végleges letelepedési szándékkal viszi a gyermeket külföldre, ez esetben 

nem kell megvalósulnia az egy évnél hosszabb kinn tartózkodásnak, elég, ha a szándéka kiterjed rá. 
25 1991. XII. 9.; Bírósági Határozatok, 1992. évi 2. szám. 
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elfogadja26 a kérelmet (a gyermek visszavitele érdekében), a bíróság eljárást indít a jogosult 

nevében, vagy ügyvédi munkaközösségnek ad meghatalmazást annak megindítására. Itt 

érdemes megjegyezni, hogy 2013. június 10-én közzétett kúriai joggyakorlat-elemző csoport 

összefoglaló véleményében javaslatként rögzíti, hogy szükségesnek tartja a Magyarországra 

hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárásokban részt vevő jogászok − bírók, 

ügyvédek − speciális képzésének megszervezését, amely többek között a gyermek 

meghallgatásának pszichológiai kérdéseit is magában foglalja.27 Ez a javaslat véleményem 

szerint mindenképpen fontos, hiszen az ilyen jellegű ügyek a magas szintű jogi tudás mellett 

további speciális „hozzáértést” is igényelnek. 

Az eljárás lefolytatására kizárólagosan Pesti Kerületi Bíróság illetékes (fellebbezés esetén 

másodfokú bíróságként a Fővárosi Törvényszék jogosult eljárni, mely három bíróból álló 

tanácsban, jogerős végzéssel dönt. Perújításnak nincs helye, felülvizsgálati kérelem a Kúriánál 

előterjeszthető).28  

Előfordulhat, hogy a jogosult rögtön a bírósághoz fordul, ilyen esetben a bíróság az 

eljárásról értesíti a Központi Hatóságot. A bíróság az eljárás során meghallgatja a kötelezettet, 

ha indokolt és szükséges, akkor a gyermeket is, illetve a jogosultat is, ha Magyarországon 

tartózkodik. Bizonyítás csak korlátozottan lehetséges, és csak az Egyezmény 12-15. cikke 

szerint van helye (azt vizsgálhatja tehát a bíróság, hogy a jogellenes elvitel és visszatartás és 

az eljárás megindítása között egy évnél kevesebb év telt-e el; felügyeleti jogát ténylegesen 

gyakorolta-e a kérelmező, vagy hozzájárult az elvitelhez; testi vagy lelki károsodást, vagy 

más elviselhetetlen helyzetet idézne-e elő a visszavitel).29 Az eljárás nemperes eljárás, a 

magyar jog ezzel juttatja kifejezésre, hogy nem a szülők közötti, gyermek feletti felügyelettel 

kapcsolatos jogvitáról van szó, hanem arról, hogy a gyermek érdekében minél hamarabb 

orvosolják a megsértett jogi helyzetet.30  

A kérelemről a bíróság ülnökök közreműködése nélkül, soron kívül dönt. Az eljárás során 

a Polgári Perrendtartás szabályait a rendeletben foglaltakkal összhangban alkalmazzák. Ha a 

bíróság helyt ad a kérelemnek, akkor meghatározza azt a helyet és időpontot, ahol, és amikor 

a gyermeket át kell adni.  

Ha tehát a bíróság elfogadta a visszavitelre irányuló kérelmet, elrendeli a gyermek 

visszavitelét, melyet semmilyen egyéb más körülmény vagy tényező nem befolyásol, nincs 

más teendő, mint a gyermek tényleges „átadása”. Ahogy az már fentebb is látható volt, a 

bíróság kijelöli az átadás helyét és időpontját. A joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló 

véleményében felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás sajátossága indokolna bizonyos 

speciális eljárási eszközöket, melyek azonban nem állnak rendelkezésre. A tapasztalatok 

alapján szükség lenne például arra, hogy a bíróság lakhelyelhagyási vagy határátlépési 

tilalmat rendelhessen el, ha erre megalapozott indok áll fenn, továbbá a gyermek úti 

okmányainak letétbe helyezését, megakadályozva a gyermek uniós tagállamon kívüli 

országba való jogellenes továbbvitelének lehetőségét. Azonban a hatályos jog alapján erre 

                                                 
26 Például a jogosultat vagy a megkereső állam Központi Hatóságát  hiánypótlásra hívja föl, vagy más Szerződő 

Államhoz továbbítja stb. Ezeket az eseteket rögzíti a rendelet 2.§-ának a.,b., c., és d. pontja. 
27 http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi) – A jogellenesen Magyarországra hozott 

gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport 

összefoglaló véleménye, 41. 
28 Wopera: i. m. 115. 
29 Bencze: i. m. 32.  
30 Uo. 
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nincs lehetősége a polgári bíróságnak, ami sokszor a határozat végrehajtásának 

meghiúsításához vezet.31 

Ha a kötelezett nem tesz eleget a jogerős bírósági határozatnak, azaz nem adja át a 

gyermeket a meghatározott helyen és időben, akkor a kérelmező végrehajtási kérelmet 

nyújthat be. A bírósági végrehajtásról szóló 1995. évi LIII. törvény 180. és 180./A§-a 

foglalkozik részletesen a gyermek átadásával. 

A gyermek átadására kötelező határozat végrehajtása a végrehajtható okirat postai 

kézbesítésével és a teljesítésre történő felhívással veszi kezdetét. A gyámhatóságnak a 

rendelkezésre álló eszközökkel elő kell segítenie az önkéntes teljesítést, amelyről 15 napon 

belül számot is kell adnia a végrehajtó felé.32 

Amennyiben az önkéntes teljesítés elmarad, a törvény szerint a gyermeket a végrehajtást 

kérőnek, avagy ha ő távol van, a Polgári Perrendtartás szabályai szerint a gyámhatóság általi 

megbízottnak vagy a gyámhatóságnak kell a gyermeket átadni. Ha a gyermeket az 

utóbbiaknak (megbízott vagy gyámhatóság) adták át, azok kötelesek a gyermeket 

haladéktalanul átadni a végrehajtást kérőnek. Az átadáskor a kötelezett a gyermek 

egészségügyi állapotáról köteles felvilágosítást adni, emellett olyan egyéb körülményekről is, 

amelynek elhallgatása, illetve az átvevő általi nem ismerete a gyermek életét, testi épségét 

veszélyeztetheti. A kötelezett az átadáskor a gyermek személyes iratai mellett köteles átadni 

például szükséges ruházati cikkeket, tanulmányának folytatásához szükséges eszközöket, 

gyógyászati eszközöket. 

A törvény megállapítja azt is, hogy „a végrehajtó indítványára a rendőrség az 5.§ (3) 

bekezdése szerint eltávolíthatja a kötelezettet és más személyeket – a végrehajtást akadályozó 

magatartásuk miatt – a gyermek átadásának helyszínéről”. Erre a végrehajtó előzetesen 

figyelmezteti a jelenlévőket, és ha az akadályozó magatartás bekövetkezik, és a rendőrség 

intézkedése szükséges, akkor arról jegyzőkönyvet is készít. Abban az esetben, ha a kötelezett 

fél, vagy a kiadásra rendelt gyermek nem tartózkodik „a bejelentett lakó- vagy tartózkodási 

helyén, továbbá a hatóságok által ismert címen nem lelhető fel, felkutatására a végrehajtó 

személykörözést − és ha annak szükségessége felmerül − nemzetközi körözést rendel el.”33 A 

joggyakorlat-elemző csoport a végrehajtás során alkalmazott jogszabályok közötti összhang 

hiányáról is említést tesz összefoglaló véleményében, mikor kifejti, hogy bár a végrehajtó 

személykörözést (és nemzetközi körözést) rendelhet el, azonban nincs előállítási joga. 

Továbbá, hogy a rendőrség rendelkezik a kiskorú eltűnése esetén a felkutatásához szükséges 

eszközökkel, azonban ha a gyermeket felleli, a helyzetének rendezése érdekében szükséges 

gyermekvédelmi intézkedések megtételére már nem jogosult.34 Célszerű lenne a gyermek 

védelme érdekében olyan módosításokat eszközölni, amelyek segítségével az említett 

szabályok közötti összhang megteremthető lenne. 

 

 

5. Összegzés 

 

                                                 
31 http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi – A jogellenesen Magyarországra hozott 

gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport 

összefoglaló véleménye, 22. 
32 Balogh Olga – B. Korek Ilona – Császti Ferenc – Juhász Edit: A bírósági végrehajtás, szerk: Sáriné dr. Simkó 

Ágnes, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2009. 435. 
33  1995. évi LIII. törvény A bírósági végrehajtásról.  
34 http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi - A jogellenesen Magyarországra hozott 

gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport 

összefoglaló véleménye, 32. 
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Jelen tanulmányomban igyekeztem röviden bemutatni a jogellenes gyermekelvitel hazai 

szabályozását, nevesül mely hatóságokhoz fordulhat az, akitől a gyermeket jogellenes 

elvitték, és milyen eljárási szabályok vonatkoznak ezekre az esetekre. 

A hazai szabályozást vizsgálva felmerült a gondolat, amely kitekint a polgári eljárásjog 

keretein túlra, miszerint, hogy maga a jogellenes gyermekelvitel cselekménye hazánkban nem 

minősül bűncselekménynek, ellentétben más országokkal, mint például az Egyesült Királyság. 

Felmerül a kérdés − és a jövőben célom e problémakört is mélyebben megvizsgálni −, a 

jogellenes gyermekelvitel esetleges büntetőjogi szabályozása hogyan is működhetne 

hazánkban, amely véleményem szerint rendkívül megosztó kérdés lehet, hiszen egyrészt 

elősegíthetné a prevenciót, a szülők adott esetben talán szívesebben választanák megoldásnak 

a közvetítést, mely napjainkban egyre inkább fejlődést mutat. Ebben az esetben azonban a 

szabályozási, illetve eljárási rendszer módosítása is szükséges lehetne. 

Másrészt azonban, ha a gyermek visszavitelének megtagadási lehetősége fennáll, akkor 

kérdés, hogy a cselekmény kriminalizálása a gyermek érdekeit szolgálná-e, hiszen még ha az 

elvitel jogellenes is volt, a gyermek kapcsolata a szülővel nem feltétlenül rossz, és a szülő 

„büntetése” a gyermeket érintően is hátránnyal járhat. 

Összességében tehát elmondható a jogellenes gyermekelviteli ügyekkel kapcsolatos hazai 

eljárási szabályokat tekintve, hogy a meglévő szabályrendszer mellett bizonyos kérdések 

módosításra, kidolgozásra szorulnak, kiváltképp azért, hogy a folyamatosan gyarapodó ügyek 

még megfelelőbb és hatékonyabb kezelése váljon lehetővé. 
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Bevezetés 

 

Mind a magyar, mind a szlovák alkotmány egyaránt deklarálja a jogállamiságot, amelynek 

fogalmából levezethető a jogorvoslathoz való jog. A magyar és a szlovák jogorvoslati 

eszközök tekintetében a központi államigazgatási szervek döntéseivel kapcsolatos fellebbezés 

minősül rendkívül eltérőnek, ezért is érdekes a két állam eljárásának összehasonlítása, hiszen 

egyazon jogintézmény két külön kivitelezéséből érdekes következtetésre juthatunk. Főként a 

másodfokon eljáró szervek pártatlansága vagy éppenséggel professzionalizmusa 

vonatkozásában, hiszen hazánkban a jogorvoslati szakaszban egy teljesen független hatóság 

jár el, azonban csak az elsőfokú eljárásban feltárt bizonyítékokat és tényeket vizsgálja. Míg 

Szlovákiában akár ugyanannak a hatóságnak egy másik osztálya vagy akár vezetője is eljárhat 

– a központi államigazgatási szervek döntéseivel szemben mindig ugyanaz a szerv jár el –, 

azonban kiegészítheti a megtámadott döntést, esetlegesen kiküszöbölheti az eljárási hibákat a 

döntés hatályon kívül helyezése nélkül. A kérdés az, hogy melyik állam eljárásában 

érvényesül jobban a jogorvoslathoz való jog? 

 

 

1. A jogorvoslathoz való jog alkotmányos szabályai 

 

A magyar Alkotmánybíróság jogértelmező tevékenysége során kifejtette, hogy 

a jogállamiság  és  jogbiztonság  elvéből  fakadnak  az eljárási garanciák, amelyeknek 

köszönhetően biztosítottá válik az egyes jogintézmények működése és azok 

kiszámíthatósága.1 Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a 

jogállam legfontosabb eleme  a jogbiztonság,2 a jogalkotás során az állam kötelessége, hogy 

az egész jogrendszer kialakítása során figyelmet szenteljen annak, hogy nemcsak a  jog 

egésze,  de  annak  egyes részterületei  és   az  egyes jogszabályok  is világosak, 

egyértelműek,   működésüket   tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma 

címzettjei számára. Ebből levezethető az, hogy a normavilágosság mellet a szabályozás 

kialakítása során létre kell hozni az eljárási garanciákat, amelyek betartása mellett fontos, 

hogy a jogalkalmazó szervek betartsák az eljárási rendet. Ugyanis megfelelő  eljárási 

 garanciák  nélkül  működő eljárásban a jogbiztonság szenved sérelmet.3 

„Ahol jogosultság van, ott jogorvoslatnak is kell lennie.” – mondja a latin mondás.4 A 

jogorvoslathoz való jog, noha a bírói eljárásban is érvényesítendő, más jelentőséggel bír a 

közigazgatási és más hatósági döntésekkel kapcsolatban. A bírói úthoz való jog tartalma 

szerint más, mint a jogorvoslathoz való jog, mivel, hogy az érvényre jusson, több eljárási 

                                                 
1 11/1992. (III. 5.) AB határozat. 
2 Az Alkotmánybíróság részletesen értelmezi a 9/1992. (I.  30.)  AB határozatban.  
3 75/1995. (XII.21) AB határozat. 
4 „Ubi jus ibi remedium.” Idézi Millett, Lord: The Right to Good Administration in European Law, Public Law, 

Summer 2002. Sweet & Maxwell Ltd., 2002. 309. és Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való jog alapjog 

és annak összetevői. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2013. 99.  
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garanciának is érvényesülnie kell. Mindezektől eltekintve közel állnak egymáshoz, és 

egymást kiegészítve garantálják a közigazgatási döntéssekkel szemben a döntések címzettjei 

számára a jogbiztonságot. Céljukat tekintve azonosak, hiszen igénybevételükkel a jogsérelem 

orvosolhatósága válik elérhetővé, hatékonyság szempontjából viszont mindenképpen az adott 

döntés végrehajtása előtt kell biztosítani az állampolgárok számára az adott jogorvoslati 

formulát.5 

Szlovákia és Magyarország alkotmánya első passzusai tekintetében hasonló 

rendelkezéseket találhatunk, hiszen a 460/1992. számú törvény, azaz a Szlovák Köztársaság 

Alkotmánya már az 1. cikkely (1) bekezdésében kimondja, hogy a „Szlovák Köztársaság 

szuverén, demokratikus jogállam.” Magyarország Alaptörvénye pedig a B) cikkében 

deklarálja, hogy „Magyarország független, demokratikus jogállam.” Ismerve a magyar 

jogfelfogás és az Alkotmánybíróság jogértelmezése szerinti jogállamiság fogalmat, arra 

következtethetnénk, még mielőtt mélyebben elmerülünk a témában, hogy ez a két ország 

teljesen azonos jogokat tekint értéknek, és véd meg a jogállamiság garanciáival, jelen esetben 

a jogállamiságból levezethető jogorvoslathoz való jogot, amelyet a magyar Alkotmánybíróság 

alkotmányos alapjogként nevesített több határozatában is.6  

Azonban, ha alaposabban áttekintjük a két törvényt, láthatjuk, hogy nem azonos a vizsgált 

országoknak a szabályozása. Míg nálunk külön kiemeli az Alaptörvény a XXVIII. cikkének 

(7) bekezdése, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan 

bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti”, 

addig a szlovák alkotmány rendelkezései között nem található olyan passzus, amely 

kifejezetten a közigazgatási hatóságok döntéseivel szemben biztosítaná a jogorvoslathoz való 

jogot. Ebből levezethető az, hogy a jogorvoslathoz való jog az államigazgatási szervek 

aktusaival szemben nem alkotmányos garancia, csupán „enyhe túlzással” csak egy eljárásjogi 

törvényben rögzített jogintézmény. Mindezek ellenére nem feledkezhetünk meg arról, hogy a 

bírósági felülvizsgálat a közigazgatási szervek döntéseivel szemben egyedüliként mégis 

megjelenik fellebbezési eljárás a szlovák alkotmány 46. cikkely (2) bekezdésében,7 csak ez az 

egy rendkívüli jogorvoslati eszköz olvasható ki a szlovák alkotmányból. Ebből is látható, 

hogy a jogorvoslati eljárások terén szinte teljesen eltérő hazánk és Szlovákia hatósági 

eljárásjogának a szabályozása. A továbbiakban ezek a különbségek kerülnek bemutatásra, 

különös tekintettel a fellebbezésre, mint jogorvoslati eszközre. Az eljáró szervek 

vonatkozásában, amennyiben azok a központi államigazgatási szervek döntéseit hivatottak 

elbírálni, nem is vonható párhuzam a szabályaik között, hiszen a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket). ebben az esetben csak a bírósági felülvizsgálatra ad lehetőséget.8     

Szlovákiában a jogorvoslati eszközöket a hazaihoz hasonlóan két csoportra bonthatjuk. 

Rendes jogorvoslati eszköz egyedüliként maga a fellebbezés, amelynek két fajtája van, az 

úgynevezett „odvolanie” és a „rozklad”, az alábbiakban részletesebben kifejtésre is kerül. Míg 

rendkívüli jogorvoslati eszköznek minősül az újrafelvételi eljárás (obnova konania), bírósági 

felülvizsgálat (preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konanie) és az ügyészi óvás 

(konanie o protese prokurátora), valamint ismert az „autoremedura” intézménye is, amelynek 

                                                 
5 Váczi Péter: Alkotmányos korlátok a közigazgatás szervezete és működése felett. De iurisprudentia et iure 

publico, Jog és Politikatudományi Folyóirat, IV. évf. 2010/1. szám, 37. elérhető: http://dieip.hu/wp-

content/uploads/2010-1-08.pdf. 
6 Az 5/1992. (I. 30.) AB határozat kimondja, hogy „az Alkotmány a jogorvoslathoz való jogot az alkotmányos 

alapjogok között rögzíti.” 
7 „Aki azt állítja, hogy jogai csorbát szenvedtek a közigazgatási szervek döntése során, bírósághoz fordulhat, 

hogy az vizsgálja felül az ilyen döntés törvényességét, ha a törvény másképp nem rendelkezik. A bíróság 

hatásköréből nem lehetséges kivonni az alapvető jogokat és szabadságjogokat érintő döntések felülvizsgálatát.” 
8 Ket. 100.§ (1) bekezdés d) és e) pontjai. 
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keretében a közigazgatási szerv saját maga kezdeményezi a döntés felülvizsgálatát és ennek 

az eljárásnak a lefolytatását ugyancsak ugyanazon szerv válik jogosulttá.  

A Ket. a fentieknek megfelelő csoportosítást követi, azonban a fórumrendszerek között 

mégiscsak fellelhetőek különbségek. Magyarországon a közigazgatási döntések ellen rendes 

jogorvoslati eszköznek a fellebbezés minősül, rendkívüli jogorvoslati eszköz a bírósági 

felülvizsgálat, az újrafelvétel eljárás és az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható 

eljárás.  

 

 

2. A fellebbezés jogintézménye 

 

A fellebbezés jogintézményének9 szabályozása Szlovákiában a közigazgatási eljárásról szóló 

71/1967. számú törvényben (a továbbiakban KE.) szinte ugyanúgy jelenik meg, mint 

hazánkban a Ket.-ben.  A fellebbezés, mint rendes jogorvoslati eszköz biztosítja az ügyfelek 

számára, hogy az általuk sérelmesnek ítélt döntéssel szemben szót emeljenek és másodfokú 

eljárás keretében, amennyiben a fellebbezést helytálló, korrigálja a hatóság a döntését.  

Először a szlovák fellebbezés eljárási szabályait fogom bemutatni. Abban az esetben, ha 

jogszabály nem zárja ki, a sérelmesnek ítélt döntés ellen a fellebbezés nyújtható be a közléstől 

számított tizenöt napon belül, annál a hatóságnál, amelyik a döntést hozta, viszont annak 

címezve, aki az elbírálására jogosult. Az ügyfél a fellebbezést visszavonhatja mindaddig, 

amíg a másodfokú eljárásban érdemi döntés nem született, ezek után azonban további 

fellebbezési lehetősége nincs. A magyar szabályokhoz hasonlóan, ha jogszabály lehetővé 

teszi, akkor a jogorvoslati kérelemnek halasztó hatálya van a döntésre nézve. A kérelem 

benyújtása után a döntést hozó hatóság, amennyiben nem ért egyet a fellebbezésben 

foglaltakkal, 30 napon belül felterjeszti a kérelmet a teljes iratanyaggal együtt a fellebbezés 

elbírálására jogosult hatósághoz, továbbá értesíti erről az eljárás résztvevőit. Természetesen a 

fellebbezés visszavonható mindaddig, amíg a jogorvoslati eljárásban nem született érdemi 

döntés.  

Az általános szabályrendszeren túl a szlovák szabályozás külön kezeli a központi 

államigazgatási szervek döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslatot, amelyet más 

kifejezéssel is illet. Míg a fellebbezés általános megnevezése az ún. „odvolanie”, addig a 

központi államigazgatás szerveinek döntéseivel szemben igénybe vehető rendes jogorvoslati 

eszköz megnevezésére a „rozklad” kifejezést használja (KE 61.§). Ennek különlegessége 

abban rejlik, hogy míg a fellebbezést főszabály szerint a felügyeleti szerv bírálja el, addig a 

központi államigazgatás esetében a rendes jogorvoslati eszköznek nincs átszármaztató 

hatálya, a jogorvoslatról való döntés ugyanannál a szervnél marad, amelyik az elsőfokú 

döntést hozta. A gyakorlatban az ilyen jogorvoslatok elbírálására az adott központi szerven 

belül működő fellebbezési bizottságokat hoznak létre, amelyek a kérelem tárgyában hozott 

döntést előkészítik, azonban a hatásköri szabályok szempontjából a jogorvoslatról való 

döntési hatáskör a szervhez (vagy annak vezetőjéhez) van telepítve – hasonlóan, mint az 

elsőfokú döntés meghozatalára való felhatalmazás. A gyakorlatban ez alapvetően azt a 

problémát veti fel, mely értelmében az ilyen jogorvoslat kapcsán vajon mennyire várható el 

tényleges, érdemi felülvizsgálat, illetve mennyire tekinthető ez pusztán formális jogorvoslati 

eszköznek? 

Ezen kívül a rendes jogorvoslatok körében – bár azoktól kissé elválasztva – kezelendő a 

felülvizsgálati indítvány (ún. „podnet”) jogintézménye.10 Ezt a jogorvoslati eszközt a szlovák 

                                                 
9 KE. 53.§ és Ket. 98.§ (1) bekezdés. 
10 Ld. például a 150/2013. törvény az állami lakásalapról. 
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szabályozás olyan különleges esetekben használja (pl. állami alapok11 hatósági jellegű 

döntéseivel szemben), amelyek jellemzően kivett eljárásként jelennek meg az általános 

eljárásjogi szabályozással szemben. Ezekben az esetekben főszabály az, hogy az indítvány 

elbírálására a döntést hozó szerv felügyeleti szerve vagy fenntartója jogosult (azaz devolutív 

hatású), ugyanakkor ez az esetkör jellemzően nélkülözi a jogorvoslati eszköz halasztó 

hatályát. Hasonlóan a rozklad esetéhez ezekben az esetekben is felvetődik a jogorvoslati 

eszköz pusztán formális jellegének kérdése. 

Összességében viszont szükséges megemlíteni, hogy az általános eljárásjogi szabályok 

értelmében a határidőn túl benyújtott fellebbezést a hatóságnak (a törvényesség is 

hivatalbóliság, ex officio elvével összhangban) olyan indítványként kell kezelnie, amely a 

döntés hivatalbóli felülvizsgálatára irányul. Ebben az esetben tehát a rendes jogorvoslati 

eszköz szubjektív jogvédelmi jellege egy objektív jogvédelmi eszközzel van kiegészítve.  

A magyar eljárásjog tekintetében az elsőfokú hatósági döntések megtámadhatóságát a Ket. 

98.§ (1) bekezdése teszi lehetővé. Mindez garantálja az ügyfelek számára, hogy az 

Alaptörvény XXVIII. cikkének (7) bekezdésében foglalt közigazgatási döntések ellen 

biztosított jogorvoslathoz való joguk érvényre jusson. Magának a fellebbezésnek az 

előterjesztési jogalapja korlátlan, hiszen nincs feltételhez kötve milyen címen nyújtható be, 

sőt az alakiságát tekintve sem szab meg kereteket a Ket., valamint nem kell részletesen 

megindokolni a fellebbezést benyújtónak, hogy miért tartja sérelmesnek a támadott döntést 

mivel a fellebbezéshez való jog a közigazgatási eljárás résztvevőinek alanyi joga.  

Az  Alkotmánybíróság az 5/1992. (I. 30.) AB határozatában a jogorvoslathoz való jogot a 

korábbi alkotmány 57.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint alkotmányos alapjognak 

minősítette.12 Később az 513/B/1994 AB határozatában kifejtette, hogy az államigazgatási 

eljárások során az ügyfél számára a jogorvoslati jog lényegi gyakorlása abban nyilvánul meg, 

hogy az általa jogtalannak, jogszabálysértőnek, esetenként sérelmesnek ítélt hatósági aktus 

által okozott joghátrányokat orvosolja, az érdeksérelmeket elhárítsa. A magyar szabályozás 

szerint általánosságban a fellebbezés csupán csak az elsőfokú, még jogerőre nem emelkedett 

hatósági döntés ellen vehető igénybe. Két csoportra bontható a támadható döntések köre: 

elsőfokú határozatok és elsőfokú végzések. Fontos megemlíteni, hogy az elsőfokú hatósági 

eljárásokat lezáró határozatok ellen, amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik 

minden esetben igénybe vehető a fellebbezés, azonban a végzéseket további két csoportra 

bonthatjuk fel. Ezek az önállóan fellebbezhető és önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések. Az önállóan fellebbezhető végzéseket a Ket. nevesíti, azonban a felsorolás nem 

taxatív, hiszen a törvény ettől eltérő esetekben is lehetőséget biztosít az adott végzés önálló 

formában történő megtámadására.  

Azokat az eseteket, amelyben a  fellebbezés kizárt a Ket. konkrétan nevesíti, ezek a 

következőek:  

1. nincs helye fellebbezésnek, ha törvény azt konkrétan kizárja; 

                                                 
11Az állami alapok közjogi jogi személynek minősülnek. Ld. a Közigazgatás költségvetési szabályairól szóló 

523/2004. törvény 5.§-ában foglaltakat. 
12 Az országgyűlés az az Alaptörvény negyedik módosításának 19. cikk (2) bekezdésével kimondta, valamint a 

2013. április 1. napjától hatályos záró és vegyes rendelkezéseinek 5. pontja megerősítette, hogy az Alaptörvény 

hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. Ellenben ez a rendelkezés nem 

érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat. Később az Alkotmánybíróság a 2013. (VI. 17.) AB 

határozatában kimondta, hogy „[a]z Alkotmánybíróság az újabb ügyekben vizsgálandó alkotmányjogi kérdések 

kapcsán felhasználhatja a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket és alkotmányossági 

összefüggéseket, ha az Alaptörvény adott szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az 

Alaptörvény egészét illető kontextuális egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele 

és a konkrét ügy alapján a megállapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik 

azoknak a meghozandó döntése indokolásába történő beillesztése.” Ezt megerősíti a 11/2015. (V. 14.) AB 

határozat is. Ennek értelmében az Alaptörvényben kihirdetett jogorvoslati jog is alkotmányos alapjognak 

minősül. 

http://eljarasjog.hu/2016-evfolyam/a-per-eszszeru-idon-belul-torteno-befejezesehez-valo-jog-valamint-a-jogorvoslathoz-valo-jog-viszonya/#_ftn10
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2. hatósági eljárásban ügyfelek között egyezséget jóváhagyó határozat ellen; 

3. ha jogszabály másként nem rendelkezik valamely adat, tény vagy jogosultság hatósági 

nyilvántartásba hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésével szemben,  

4. ha az elsőfokú döntést miniszter, autonóm államigazgatási szerv, 

önálló szabályozó szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta,  

5. törvény eltérő rendelkezésének hiányában, ha a döntést központi államigazgatási szerv 

vezetője hozta,  

6. helyi önkormányzat képviselő- testületének rendeletében foglaltak szerint kiszabható 

közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban az átruházott hatáskörben 

hozott határozatok ellen. 

 

A fellebbezést a szlovák eljárási szabályokkal azonosan a közléstől számított tizenöt napon 

belül a megtámadott döntést hozó hatóságnál (iudex a quo) az elbírálásra jogosult szervnek 

(iudex ad quem), főszabály szerint a felettes szervnek, címezve kell előterjeszteni, fórumbeli 

kötöttséget ír elő a törvény, azt a jogtudomány devolutív hatály szakkifejezéssel illeti, 

amelynek értelmében az elbírálás joga teljes terjedelmében átszáll a felettes szervre.13 

Amennyiben az elsőfokú hatóság nem javítja, nem egészíti ki, nem módosítja, nem vonja 

vissza a döntését fellebbezésben foglaltakra való tekintettel, vagy utasítja el a fellebbezést 

érdemi vizsgálat nélkül, akkor nyolc napon belül, ha pedig a szakhatóság is részt vett az 

eljárásban, akkor tizenöt napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatósághoz, a saját álláspontjáról szóló nyilatkozatot mellékelve. 

A fellebbezési eljárás lefolytatására a hatóságok mindkét államban hasonló 

jogosítványokkal rendelkeznek, tehát a jogorvoslati szakaszban az elsőfokú hatóság a 

fellebbezésben foglaltaknak helyt adhat, vagyis kijavíthatja, kiegészítheti, vagy 

visszavonhatja az elsőfokú hatóság döntését. A másodfokon eljáró szerv Szlovákiában 

kijavíthatja, és kiegészítheti a támadott döntést, amellett, hogy megváltoztatja, megsemmisíti, 

vagy helybenhagyja. Hazánkban az utóbbi mellett az elsőfokú hatóság új eljárásra utasítása is 

alkalmazható, amennyiben a másodfokú eljárásban új tény merült fel, amely hatással lehet a 

döntés kimenetelére, vagy tényállás további tisztázása szükséges a megalapozott döntés 

meghozatalához, továbbá a Ket. a támadott döntés megsemmisítését írja elő akkor is, ha 

további ügyfél bevonása szükséges az eljárás lefolytatásához. 

Ahogy a fentiekben leírtakból is kitűnik alapvetően nincsenek eltérések az eljárás menetét 

tekintve, hiszen a határidőktől eltekintve megegyezik a két eljárásjogi törvény. A legfőbb 

különbségek és a számomra aggodalomra okot adó tények a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóságok vonatkozásában figyelhetőek meg, hiszen a két fórumrendszer nem válik ketté 

Szlovákiában. 

 

 

3. Fellebbezés elbírálására jogosult szervek  
 

Általánosságban, Szlovákiában az elsőfokú döntés jogorvoslati szakaszban történő 

elbírálására, ha külön törvény másként nem rendelkezik a legközelebbi magasabb szintű 

hatóság, amely a döntést hozó hatóság fölött áll válik jogosulttá az eljárás lefolytatására. A 

jogi személy (amennyiben hatóságként jár el) szervének döntése ellen saját törvényben 

meghatározott szervezeti egysége dönt, ennek hiányában az alapszabályában meghatározott 

egység válik jogosulttá, azonban ha ilyen egység nem került meghatározásra, akkor az a szerv 

jár el, aki a szervezetet létrehozta, vagy megalapította. A harmadik eset akkor fordulhat elő, 

ha a korábbi kettőre nincs lehetőség, tehát „független” hatóság hiányában az adott szerv 

                                                 
13 Lőrincz Lajos: Közigazgatási eljárásjog. HVG- ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2005. 389- 399.  
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vezetője által létrehozott eseti bizottság dönt a fellebbezésben foglaltakról, és folytatja le az 

eljárást. 

A központi államigazgatási hatóság elsőfokon hozott döntése ellen a fellebbezést a 

döntéshozónál kell benyújtani, majd az elbírálásra ugyanennek a szervnek a vezetőjének a 

javaslata alapján létrejött eseti bizottság fogja elbírálni a fellebbezést. 

Magyarországon a pártatlanság alapelvének, illetve az alkotmánybíróság jogértelmező 

tevékenységének14 köszönhetően ilyen megoldás elképzelhetetlen lenne. Az 5/1992. (I.30.) 

AB határozat kimondja, hogy a „jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos alapjog 

immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez (…) vagy ugyanazon 

szervezeten belüli magasabb fórumhoz való fordulás lehetősége.” Ezen elv megerősítésre 

kerül az 513/B/1994. számú AB határozatban is, ugyanis a jogorvoslathoz való jog törvényi 

garanciát jelent arra, hogy a jogsérelmet az alapügyben eljáró szervtől különböző szerv bírálja 

el.15  

Főszabály szerint a hatóságok között a fellebbezési eljárásban vertikális a fórumrendszer, 

tehát mindig a hierarchia elve érvényesül. A Ket. szerint a fellebbezési eljárásban, aki 

elsőfokon eljárt, az a másodfokú eljárásban nem vehet részt,16 általánosságban a fővárosi és 

megyei kormányhivatal bírálja el az elsőfokú hatóság döntéseit, önkormányzati hatósági 

ügyben a képviselőtestület jár el másodfokon, ha nem ő hozta az alapügyben a döntést, 

köztestület hatáskörébe utalt ügyben a fellebbezést törvényben meghatározott köztestületi 

szerv bírálja el, ennek hiányában bírósági felülvizsgálatnak van helye.  

Központi államigazgatási szerv döntése eleve fellebbezésnek nincs helye, az általuk hozott 

döntés csak bírósági felülvizsgálattal kezdeményezhető. Ezzel a jogtechnikai megoldással 

lehet kiküszöbölni azt, hogy fölérendelt szerv hiányában eltérő szerv járjon el, és ne 

                                                 
14 Ahogy már említettem az Alkotmánybíróság többször is foglalkozott a jogorvoslathoz való jog összetevőivel 

és a rá vonatkozó alkotmányos követelményekkel, ezen megállapítások összegyűjtésre kerültek a AB 

IV.01523/2014. számú ügy indokolásában: „Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint mindenkinek joga 

van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a 

jogát vagy jogos érdekét sérti.  

[29] 2.1. Az Alkotmánybíróság számos alkalommal, többféle szempontból foglalkozott a jogorvoslati jog 

alkotmányos tartalmával. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogorvoslathoz való jog lényegi 

tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez, vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb 

fórumhoz fordulás lehetősége {lásd: 5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.; megerősítve: 35/2013. 

(XI. 22.) AB határozat, Indokolás [16]}.   

[30] A jogorvoslathoz való alapjog biztosítását jelenti, ha az eljárásban a törvény garantálja az érintett 

számára, hogy ügyét az alapügyben eljáró szervtől különböző szerv bírálja el (513/B/1994. AB határozat, ABH 

1994, 731, 734.). Minden jogorvoslat lényegi eleme a „jogorvoslás” lehetősége, vagyis a jogorvoslat fogalmilag 

és szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát {23/1998. (VI. 9.) AB határozat ABH 1998, 182, 

186., megerősítve: 3064/2014. (III. 26.) AB határozat, Indokolás [15]}. A különböző eljárásokban a jogalkotó 

eltérő jogorvoslati formákat, jogorvoslatot elbíráló fórumokat állapíthat meg, valamint azt is eltérően 

határozhatja meg, hogy hány fokú jogorvoslati rendszer érvényesülhet {1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 

453, 454.; hasonlóan: 22/2014. (VII. 15.) AB határozat, Indokolás [95]}. 

[31] Az Alkotmánybíróság értelmezésében az Alaptörvényben biztosított jogorvoslathoz való jog tényleges és 

hatékony jogorvoslat lehetőségének a biztosítását követeli meg, így nem csak abban az esetben állapítható meg 

az alapjog sérelme, ha a jogorvoslat lehetőségét teljesen kizárták {lásd például 36/2013. (XII. 5.) AB határozat, 

Indokolás [61]}, hanem akkor is, ha a jogszabályban egyébként biztosított jogorvoslat más okból nem tud 

ténylegesen és hatékonyan érvényesülni, így például ha azt a részletszabályok rendelkezései akadályozzák meg, 

ezáltal üresítve ki, illetve téve formálissá a jogorvoslathoz való jogot [lásd 41/1991. (VII. 3.) AB határozat, ABH 

1991, 193, 194.; 22/1991. (IV. 26.) AB határozat, ABH 1991, 408, 411.; 21/1997. (III. 26.) AB határozat, ABH 

1997, 103, 105–106.].”. 
15 További megerősítés található az Alkotmánybíróság 19/2007. (III. 9.) AB határozatában.  
16 Ez a garanciális szabályt a Ket. 42.§ (2) bekezdése is nevesíti a kizárási okok között, tehát kétszeresen is 

megerősítésre kerül a törvényben. 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/8F976D04830AA188C1257ADA00527742?OpenDocument
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sérüljenek az ügyfelek alkotmányos alapjogai, főként a tisztességes eljáráshoz való 

alkotmányos és Ket-ben is deklarált alanyi jog.17 

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon rendelkezik-e a szlovák KE. kizárási szabályokkal, 

hiszen a magyar Ket. ismeretében elképzelhetetlen, hogy különböző szintű eljárásokban, 

főként, ha az adott döntés sérelmes valamelyik szerv számára ugyanaz a szerv járjon el.  

A KE.-ben (KE. 9.§) is olvashatunk kizárási szabályokról, amelyek szerint, akitől nem 

várható el az adott ügy pártatlan elintézése, vagy már más szinten részt vett az eljárásban 

kizárttá válik. Ezek a kizárási szabályok érvényesek a törvény I. és II. részében. A III. rész 

vonatkozásában, amely a jogorvoslati eljárásokat szabályozza, egy passzussal feloldják ezt a 

tilalmat,18 tehát ennek köszönhetően fordulhat elő az, hogy ugyanaz bírálja a fellebbezést, 

mint aki meghozta a döntést. Ennek tükrében nehezen garantálható az, hogy teljes mértékben 

objektív döntés születik a másodfokú hatóság eljárásában.  

A fentiek ismeretében érdemes összevetni azt, hogy melyik szabályozási forma milyen 

előnyökkel és hátrányokkal bír, hiszen egyik sem tökéletes a maga nemében. A szlovák 

szabályozási minta előnye az, hogy sokkal gyorsabban lefolytatható a másodfokú eljárás, 

mivel a döntés érdemi részeit is vizsgálhatja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság. 

Amennyiben új tényre vagy adatra derül fény, akkor nem kell új eljárást lefolytatni, mert a 

másodfokú hatóságnak jogosítványa van arra, hogy az eljárási szabályok betartásának 

vizsgálata mellett új bizonyíték esetén saját maga tisztázza a tényállást. Így nem kell új 

eljárásra utasítania az elsőfokú hatóságot, hanem az általa tisztázott tényállás alapján képes 

arra, hogy helytálló döntést hozzon. Lényegesen rövidebb az ügyintézési határidő, mint a 

hazánkban új eljárásra utasítás esetén. Tekintettel arra, hogy többnyire ugyanaz a hatóság jár 

el a jogorvoslati szakaszban is, nagyobb szakértelemmel bír az adott döntés meghozatalában, 

mint egy teljesen független hatóság, aki csak az eljárás szabályok betartását vizsgálhatja, és 

nem folyik bele az érdemi, szakmai alapokon nyugvó döntéshozatalba, esetleg nem is 

rendelkezik olyan szakemberekkel, mint azok, akik az alapügyben eljártak.    

A negatívumok között feltétlenül meg kell említeni a korrupció veszélyét, hiszen a 

közigazgatási szerv előtt zajló jogorvoslati eljárásban nem érvényesülnek a KE.-ben előírt 

kizárási okok.19 Véleményem szerint ebből kifolyólag sérül a pártatlansághoz való jog és az 

elfogultság miatt nem objektív a másodfokú eljárás. A korrupció veszélye pedig 

Transparency International által készített felmérések alapján valós a közép-kelet európai 

országokban, hiszen a 2014. évben készült felmérések alapján a 175 vizsgált ország adatai 

alapján rangsort állítottak fel, amelynek eredményeként Szlovákia az 54. helyet, míg hazánk a 

47. helyet érte el. Megjegyezném, hogy minél „tisztább” egy ország, annál jobb helyezést ér 

el a rangsorban. Szlovákia rangsorban elfoglalt helye pedig nem támasztja alá azt, hogy 

kizárási szabályok kiiktatásával is egyértelműen pártatlan lenne az ügyintézés.  

A magyar szabályozás mellett szól, hogy a kizárási okok érvényesülnek, tehát megvalósul 

az objektív döntéshozatal. Ennek köszönhetően az alkotmányos alapjogok és alapelvek nem 

sérülnek, vagyis a jogbiztonság érvényre jut, amely az egyik alapvető komponense a 

                                                 
17 A tisztességes eljáráshoz való joggal szemben támasztott követelmények az Alkotmánybíróság 

IV.00894/2013. számú döntésben kerültek összefoglalásra. „A tisztességes eljárásra vonatkozóan az 

Alkotmánybíróság így már korábban megállapította, hogy az olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. A tisztességes eljárás követelménye magában 

foglalja a bírósággal és az eljárással szemben megkövetelt tulajdonságokat, és egyben biztosítja az Alkotmány 

57. §-ában meghatározott valamennyi eljárási garancia teljesedését [6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 

91, 95.]. Az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy az eljárás tisztessége az eljárás törvényes kereteit, az 

eljárási jogok érvényesülését biztosítja. Az Alkotmány az anyagi igazság érvényre juttatásához szükséges – és az 

esetek többségében alkalmas – eljárásra ad jogot, de nem biztosít alanyi jogot az anyagi igazság 

érvényesülésére [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.].” 
18 KE. 60. (a) §. 
19 KE. 9.§ (1)-(2) bekezdés. 
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jogállamiságnak. Ellene csak az hozható fel, hogy hosszabb maga az eljárási határidő, és új 

tény felmerülése esetén mindenképpen új eljárás lefolytatása kell utasítani az elsőfokú 

hatóságot, amely lényegesen hosszabb, mint a szlovák jogorvoslati eljárásban.  

 

 

4. Összegzés 

 

A két állam fellebbezési jogintézmények összevetése során levonható az a következtetés, 

hogy hiába tekinthetőek a volt szocialista tömb tagjainak, hiába deklarálja mindkét ország 

magát alkotmányában jogállamként, nem ugyanazok az elvek élveznek prioritást, és nem 

azonosak teljes mértékben a fellebbezés részletszabályai. Szlovákia vonatkozásában nem 

jelenthető ki az sem, hogy teljesen betartják az Uniós, illetve Európa Tanács által kimunkált 

és lefektetett jogelveket,20 gondolván itt a Lisszaboni Szerződés mellékletét képező Alapjogi 

Chartában nevesített megfelelő ügyintézéshez való jogra,21 valamint a Tanács számos jó 

közigazgatás komponenseit firtató ajánlásaira és rendeleteire. Míg a magyar eljárásjogi 

törvény szabályai teljes mértékben megfelelnek az európai jogi standardoknak.  

Álláspontom szerint a különbségek az 1989-es rendszerváltozást követő közigazgatási 

jogfejlődésre vezethetőek vissza, főként a kódexjelleg érvényesülése vonatkozásában. 

Ugyanis felmerül a kérdés, hogy melyik technika az eredményesebb, tehát a rekodifikációval 

vagy az állandó módosításokkal érhető el az, hogy a közigazgatási jog megbirkózzon a 

modern kor kihívásaival. Szlovákiában az 1967-es eljárásjogi kódex kisebb-nagyobb 

módosításaival igyekszik megfelelni, míg hazánkban a jogalkotók már a II. eljárási kódex 

szabályainak megalkotásán munkálkodnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Az Európa Tanács (77) 31. számú határozata az egyén védelméről a közigazgatási szervek aktusaival 

kapcsolatosan; Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2004) 20. számú ajánlása a közigazgatási döntések 

bírósági felülvizsgálatáról; Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2007) 7. számú ajánlás a jó 

közigazgatásról. 
21 41. cikk A megfelelő ügyintézéshez való jog: „(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió 

intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. (2) 

Ez a jog magában foglalja: a) mindenkinek a jogát arra, hogy az őt hátrányosan érintő egyedi intézkedések 

meghozatala előtt meghallgassák, b) mindenkinek a jogát arra, hogy a személyére vonatkozó iratokba a 

bizalmas adatkezeléshez, illetőleg a szakmai és üzleti titokhoz fűződő jogos érdekek tiszteletben tartása mellett 

betekintsen, c) az igazgatási szervek azon kötelezettségét, hogy döntéseiket indokolják. (3) Mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy az Unió a tagállamok jogában foglalt közös általános elvek alapján megtérítse számára az 

intézményei és alkalmazottai által feladatuk teljesítése során neki okozott károkat. (4) Mindenkinek lehetősége 

van arra, hogy a Szerződések nyelveinek valamelyikén írásban forduljon az Unió intézményeihez, és ugyanazon 

a nyelven kapjon választ.” 
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1. Bevezetés 

 

Hazánkban a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásának kérdésköre minden 

25 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetében fontossá vált 2009 után. Ez 

azért érinti elsősorban a 25 főnél több munkavállalót munkáltatókat, mert a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében rehabilitációs hozzájárulást kötelesek azok a 

munkaadók fizetni, akiknél az általuk foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az 

általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a kötelező 

foglalkoztatási szintet, vagyis a létszám 5 százalékát. A munkaadók által fizetendő 

rehabilitációs hozzájárulás összege az 5%-ból hiányzó létszámtól függ. A munkáltatói 

foglalkoztatási attitűd javítását és a rehabilitálhatónak, vagyis a munkaerő-piacra 

visszavezethetőnek minősített megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 

rátájának javulását is szolgálhatja az 1996-ban1 bevezetett rehabilitációs hozzájárulás 

összegének megemelése. Jelenleg, részben ennek a szabályozásnak is köszönhetően a 

munkáltatóknak nem csak az esélyegyenlőség megteremtése, illetve a vállalati sokszínűség 

elérése és az ezekkel elnyerhető külső és belső elismertség szintjén kell gondolkodniuk a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának eldöntéséről.2 Gazdasági 

szempontból is mérlegelendő döntéssé vált számukra, hogy elhatározzák azt, hogy az említett 

személyi körhöz tartozók közül foglalkoztatni kívánnak-e a szervezetükben munkavállalókat, 

vagy sem. A munkáltatók jelentős része ezután megkezdte szervezetének belső átvilágítását,3 

amely során egyúttal felmérték a meglévő munkavállalói állományuk egészségi állapotát is, 

illetve azt, hogy közöttük találhatóak-e megváltozott munkaképességű személyek.4 Ez a 

vizsgálat több kérdést is felvet, a munkavállalók egészségi állapota, illetve fennálló 

megváltozott munkaképessége kapcsán. Először is, köteles-e ilyen jellegű kérdésre válaszolni 

a munkavállaló, vagy megtagadhatja az egészségi állapotára vonatkozó kérdést, kérdéseket? 

                                                 
1 „Magyarországon a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv az 

1996. évi módosításában említi először a 41/a § beiktatásával a kötelező foglalkoztatás, ennek hiányában a 

rehabilitációs hozzájárulás intézményét.” Pécsi Tudományegyetem: A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása 

a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon, Kutatási zárótanulmány Pécs, 2013. 86. 

http://feek.pte.hu/data/2013/1230/646/ZAROTANULMANY_REHABKUT_vegso.pdf. 
2 Lásd bővebben: Csányi Zsuzsanna – Mihala Tímea: Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

integrációjának motivációja és gyakorlata nagyvállalatoknál. Munkaügyi Szemle, 2013/I. szám 88-95. 
3 Ennek céljáról lásd később Tardos Katalin beszámolóját, a Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatására. Kultúra és Közösség, IV. évfolyam 2013/I. szám 72. alapján. 

http://www.hrportal.hu/download/megvaltozottmunkakepesseg.pdf. 
4 A Pécsi Tudományegyetem 436 foglalkoztató bevonásával készült felmérése azt mutatja, hogy azon 

munkáltatók, akik a rehabilitációs hozzájárulás összegének megemelését követően tettek lépéseket a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, nagy arányban új munkaerő felvételéről számoltak 

be. Pécsi Tudományegyetem: A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói 

magatartására Magyarországon, Kutatási zárótanulmány Pécs, 2013. 74. 

http://feek.pte.hu/data/2013/1230/646/ZAROTANULMANY_REHABKUT_vegso.pdf. 
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Másrészt, amennyiben köteles a válaszadásra, igazat kell-e mondania? A tanulmány célja a 

felvetett kérdések megválaszolása. 

 

 

2. A fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének emelését követő hatások a 

munkaerő-piacra  

 

A rehabilitációs hozzájárulás összegének felemelése igen szignifikáns volt, ugyanis 2010-től a 

korábban fizetendő 177 600 forintról 964 500 forintra emelték azt. Egy ilyen mértékű 

emeléstől a jogalkotók joggal várhatták volna el, hogy a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatási mutatói nagymértékű, pozitív irányú elmozdulást fognak mutatni. 

Azonban, ha közelebbről megvizsgáljuk a foglalkoztatási mutatókat, láthatjuk, hogy 2011-ben 

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátája 18,1% volt,5 és csupán csak 

4%-ot6 javult a korábbi, 2010-es évhez képest. A munkáltatói oldalon fennálló passzivitást 

leginkább az egyes években befizetett rehabilitációs hozzájárulások összegeinek alakulásával 

demonstrálhatjuk. Az összegek egyes évekhez képesti alakulása nem csak azt mutatják meg 

számunkra, hogy mennyire nem volt hatással a hozzájárulás összegének megemelése a 

munkáltatókra, hanem azt is, hogy körülbelül hány megváltozott munkaképességű személy 

foglalkoztatása helyett választották a munkáltatók annak megfizetését. 

A növelés évében, 2010-ben a befizetett hozzájárulás 54 237 millió forint volt. 7 Elvárható 

lett volna, hogy a következő év csökkenést eredményez, azonban nemhogy csökkent volna a 

befizetett hozzájárulások mértéke, hanem 2011-re szinte ugrásszerűen kicsivel több, mint 10 

milliárd forinttal nőtt (66,418-ra).8 Ezt követően, egy kisebb csökkenést következett be a 

2012-es évben (62,666 millió),9 majd azt követően fokozatos növekedést mutatottak a 

befizetések egészen 2014-ig. A 2014-es évben (a befizetett összeg 65,953 millió forint volt),10 

ennek eredményeként a munkáltatók közel 70 000 megváltozott munkaképességű személy 

foglalkoztatása helyett választották inkább a hozzájárulás megfizetését.11 A megváltozott 

munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek aránya 2008-2009 között 25%-ot nőtt 

(17%-ról 32%-ra),12 de ahogyan az a befizetett hozzájárulások összegének alakulásából is 

látszik, csak egy átmeneti növekedésről beszélhettünk. Mindezek ellenére látható, hogy ha 

még nem is nagy léptekkel, de megindult a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatása, munkaerő-piaci integrációja. 

Annak oka, hogy a munkáltatók miért választják inkább a rehabilitációs hozzájárulás 

megfizetését, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása helyett, igen sokrétű 

lehet.13Az egyik ilyen ok véleményem szerint14 az, hogy a munkáltatók nem tudják 

                                                 
5 KSH 2012 Megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon. KSH. Budapest, 2012. 7. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf. 
6 Foglalkozási Rehabilitációs Tudás Tár (FRTT) A rehabilitációs hozzájárulás emelésének foglalkoztatási 

hatásai. 2013. http://frtt.hu/a-rehabilitacios-hozzajarulas-drasztikus-emelesenek-foglalkoztatasi-hatasai/ (a 

honlap 2016. február 19-i állapota szerint). 
7 A NAV VILÁGA 2010. 139. http://nav.gov.hu/data/cms201673/nav_vilaga.pdf. 
8 NAV évkönyv 2011 Budapest, 2012. 73. https://www.nav.gov.hu/data/cms257714/NAV_Evkonyv_2011.pdf. 
9 NAV évkönyv 2012 Budapest, 2013. 73.  

https://www.nav.gov.hu/data/cms293758/NAV_evkonyvCD_2013.pdf. 
10 NAV évkönyv 2014 Budapest, 2015. 73. http://nav.gov.hu/data/cms366367/NAV_evkonyv_2014.pdf. 
11 A megváltozott munkaképességű személyek számának meghatározása saját számítások alapján. 
12 Tardos Katalin: Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken - A munkahelyi esélyegyenlőség - vállalati 

felelősségvállalás II. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai. mtd Tanácsadó Közösség, 

Budapest, 2011. 24. http://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wp-content/uploads/2013/12/Eselyegyenloseg-es-

sokszinuseg-a-munkahelyeken-Tardos-Katalin-2011.pdf. 
13 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása melletti döntést több tényező határozza meg. „A 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók alkalmazásának egyrészt gazdasági-üzleti, másrészt 
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elképzelni, a megváltozott munkaképességű személyek a munkaszervezeten belüli 

nagymértékű változtatások nélkül – fizikai, kommunikációs, munkafolyamat stb. – 

beilleszthetőek, és egyúttal produktívak lehetnének. Sokan, még mindig a kerekesszékes, a 

látássérült, az értelmi fogyatékos személyekre gondolnak, amikor a megváltozott 

munkaképességű személyek témaköre fölmerül,15 miközben a megváltozott munkaképességet 

okozó krónikus megbetegedések fajtái, illetve azok megoszlása teljesen más képet mutatnak. 

A megváltozott munkaképességű személyekről készült legutóbbi, részletes KSH felmérés a 

következő megoszlást mutatta az őket jellemző krónikus megbetegedések szempontjából: 

mozgásszervi problémát 260 ezren jelöltek meg, 214 ezren keringési rendszer 

megbetegedését, 64 ezren pedig idegrendszeri eredetű problémát.16 17 A mozgásszervi 

problémák, a keringési megbetegedések és az idegrendszeri problémák mellett szerepeltek 

továbbá a látásszervi problémák, mellkasi, légzőszervi megbetegedések, a rákos, daganatos 

megbetegedések, de a cukorbetegség is megjelent a KSH által felsorolt krónikus, 

megváltozott munkaképességet okozó megbetegedések listáján. Ezek megoszlását az alábbi 

kördiagram mutatja. 

                                                                                                                                                         
szociális-társadalmi jellegű okai lehetnek. A gazdasági-üzleti megközelítés azon alapszik, hogy megéri ilyen 

munkavállalókat alkalmazni. (…)A szociális-társadalmi jellegű indokláshoz olyan érvek tartoznak, amelyek 

tulajdonképpen a szervezetek társadalmi felelősségvállalásával, a szociális érdekeltséggel, a vállalati 

megítéléssel, a vállalati imázs építéssel függenek össze. E szerint a felfogás szerint a szervezetek a fogyatékos 

emberek integrációját a társadalmi felelősségvállalás talaján álló megfontolásból támogatják.” Csányi 

Zsuzsanna – Mihala Tímea: Megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációjának motivációja és 

gyakorlata nagyvállalatoknál. Munkaügyi Szemle, 2013/I. szám 89. Ld. továbbá: Csányi Zsuzsanna – Mihala 

Tímea: Megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációjának motivációja és gyakorlata 

nagyvállalatoknál. Munkaügyi Szemle, 2013/I. szám 88-95.; Berde Csaba - Dajnoki Krisztina: Esélyegyenlőségi 

Emberi Erőforrás Menedzsment. Debreceni Campus Kht. Debrecen, 2007. 19.; Csapó Beatrix: Megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása – gazdasági és társadalmi előny. GAK Oktató, Kutató és 

Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Gödöllő, 2011. 12. 
14 Ilyen ok lehet még például a kölcsönös információhiány, sztereotip gondolkodásmód, az alacsony iskolai 

végzettség, kötött beoszthatóság, részmunkaidő, átalakítási költségek, lassan megtérülő befektetése. 

Véleményemet megerősíti, Daczi Péter is, aki munkájában hivatkozik Könczei György – Komáromi Róbert – 

Keszi Roland – Vicsek Lilla: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról a 

TOP 200 adatbázis kutatásának eredményeire, melyek a fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói 

problémákra vonatkoznak. Rangsorba állítva az okokat, arra a megállapításra jutottak, hogy második helyen az 

üzem akadálymentesítése, negyedik helyen a szervezési többletfeladatok, ötödik helyen pedig a munkafolyamat 

átalakítási költségei szerepelnek. Daczi Péter: Foglalkoztatási Rehabilitációs Tudástár Kézikönyv Megváltozott 

munkaképességű emberek rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatásához. CALIDUS Kft. 

Szolnok, 2012. 18. 
15 Daczi: i. m. 6.  
16 A 2011-es évben, amely évre vonatkozik az egészségi állapotra vonatkozó megoszlás, és amit a későbbi 

diagram is prezentál, még 767 ezer főnyi megváltozott munkaképességű személyről beszélhettünk. KSH 2012 

Megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon. KSH. Budapest, 2012. 6. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf. 
17 KSH 2012 Megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon. KSH. Budapest, 2012. 12. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf. 
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Megváltozott munkaképességet okozó krónikus 
megbetegedések megoszlása

 
Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján. KSH 2012 Megváltozott munkaképességűek a munkaerő-piacon. 

KSH. Budapest, 2012. 11-13. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf. 

 

 

A megváltozott munkaképességet eredményező krónikus betegségek megoszlásából látható, 

hogy jellegükből adódóan nem követelnek meg a munkáltatói oldalon drasztikus 

változtatásokat, másrészt pedig az is leszögezhető, hogy nem mindegyik betegségtípusnál 

állapítható meg ránézésre, hogy az érintett személy krónikus betegségben szenved-e avagy 

sem. Gondoljunk itt például egy súlyos cukorbeteg személyre, akin külsőleg semmilyen 

fizikai elváltozás nem jelzi betegségének fennállását, miközben lehet, hogy tartós betegsége 

egészségi állapotának olyan szintű romlását idézte elő, hogy komplex minősítés alapján 

megváltozott munkaképességű személynek minősül.18 Azonban a megváltozott 

munkaképességet okozó krónikus betegségek közül, azok előfordulási arányát tekintve 

nagyobb csoportba eső keringési, mozgásszervi, idegrendszert érintő betegségek között is 

számos olyan található, amelynek meglétét ránézésre nem lehet megállapítani. Tehát 

elmondható, hogy a megváltozott munkaképesség nem mindig szembeötlő betegség 

eredménye, így azt a munkáltató, a betegség fennállásának, illetve súlyosságának ismerete 

nélkül nem tudja megállapítani. 

Ezzel is magyarázható, hogy 2010-ben a rehabilitációs hozzájárulás mértékének 

megemelését követően azon szervezetek egynegyedében, amelyek a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatása mellett döntött, nem csak a munkaköröket 

vizsgálták meg az alapján, hogy elláthatják-e őket megváltozott munkaképességű személyek, 

hanem „a saját állományú munkavállalókat is megkérdezték arról az esetek közel 20 

százalékában, hogy milyen az egészségi állapotuk, illetve vannak-e a munkaerő-állományban 

                                                 
18 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény 2.§-ában meghatározott fogalom alapján azokat a személyeket értjük megváltozott 

munkaképességű személyeknek, akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű. 
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esetleg megváltozott munkaképességű emberek.”19 Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetben a 

munkavállaló köteles-e válaszolni a munkáltató által feltett kérdésre, vagy megtagadhatja a 

válaszadást, illetve von-e maga után jogkövetkezményt, ha nem a valóságnak megfelelő 

választ ad.20 Továbbá azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy amennyiben a munkáltató nem 

tesz fel célzott kérdést a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozóan, köteles-e őt a 

munkavállaló önként tájékoztatni az egészségi állapotáról, megváltozott munkaképességéről. 

 

 

3. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, mint kiindulópont 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) általános 

magatartási követelményei között, rendelkezik az együttműködési kötelezettségről,21 és annak 

nevesített esetéről, a tájékoztatási kötelezettség kérdésköréről, amely „minden szerződéses 

kapcsolat meghatározó magatartási követelménye”.22 „Az együttműködés tartalma 

végeredményében olyan magatartást feltételez, amely által az egyik fél jogai gyakorlását és 

kötelezettségei teljesítését a másik fél saját érdekeinek szem előtt tartásával tevőlegesen segíti 

elő.”23 Az együttműködési kötelezettségnek azonban vannak korlátai, amelyeket a bírói 

gyakorlat alakított ki, „ezért az Mt. külön is rendelkezik a tájékoztatási kötelezettség 

követelményeiről és a követelmények alkalmazhatóságának terjedelméről (korlátjairól)”.24 Az 

együttműködés elvének nevesített esete a tájékoztatási kötelezettség, amelynek értelmében a 

jogalanyok kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek 

változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben 

meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.25 

Esetünkben tehát a munkavállalónak figyelemmel kell lennie arra, hogy az egészségi 

állapotában bekövetkezett változás, illetve az esetleges megváltozott munkaképességének 

bekövetkezése a munkáltató jogainak gyakorlását, illetve kötelezettségeinek teljesítését 

befolyásolja-e. 

                                                 
19 Tardos Katalin: Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Kultúra és Közösség, IV. 

folyam IV. évfolyam 2013/I. szám 72. http://www.hrportal.hu/download/megvaltozottmunkakepesseg.pdf. 
20 A munkavállalók oldalán megjelenő egészségi állapotukra, megváltozott munkaképességükre vonatkozó 

elhallgató magatartás oka lehet az, hogy félnek munkájuk elvesztésétől. A Semmelweis Egyetemen Dr. Cseh 

Károly a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének igazgatója emelte ki, hogy „Bár a kötelező éves 

munkaalkalmasági vizsgálat során valamennyi munkavállaló aláírja, hogy nincs eltitkolt tartós betegsége, sokan 

mégsem vállalják egészségügyi problémáikat, így be sem számolnak róla. Pedig a szakember szerint az esetek 

többségében nem kellene félteniük a munkahelyüket egy krónikus betegség miatt.” Forrás: Mozer Mária: Tartós 

betegséggel élők a munka világában. http://semmelweis.hu/hirek/2015/03/04/tartos-betegseggel-elok-a-munka-

vilagaban/ (a honlap 2016. február 25-ei állapota alapján). Ezt az eltitkoló magatartást a felvételi szakaszban az 

indokolhatja, hogy a munkavállaló fél attól, hogy a munkáltató egészségi állapota, megváltozott 

munkaképessége miatt nem veszi fel. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez a helyzet minek minősül. Hiszen 

tényleges diszkriminációról nem beszélhetünk, mivel nem tudjuk, hogy a munkáltató tényleg diszkriminálná-e a 

munkavállalót vagy sem. Másrészt a munkavállaló eltitkoló magatartása nem is „adja meg” a munkáltató 

számára a diszkrimináció „lehetőségét”, hiszen az nem tud az állapotáról. További vizsgálat tárgyát képezi, hogy 

bevezethető lehetne-e egy új kategória ilyen, és hasonló esetekben, mint feltételezett diszkrimináció. 
21 Az együttműködési kötelezettségről lásd bővebben: Ember Alex: Az együttműködési kötelezettség alapelve a 

munkajogban. Humánpolitikai Szemle, 2012. február.  
22 Berke Gyula – Kiss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Kommentár a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvényhez. CompLex kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. 35. 
23 Uo. 35. 
24 Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft. – Szeged, 2014. 

24. 
25 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 6.§ (4) bekezdés. 
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A munkavállaló egészségi állapotában bekövetkező változás a munkáltatót több 

kötelezettségének teljesítésére is kötelezheti.26 Így például a munkavégzéshez szükséges 

feltételek biztosítására, amelyeknek igazodniuk kell a munkavállaló megváltozott egészségi 

állapotához,27 figyelemmel kell lennie, arra, hogy a munkavállaló alkalmas-e az adott 

munkakör ellátására az egészségi állapota alapján,28 az egészségi állapotához igazodva kell 

biztosítania az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatás feltételeit,29 

továbbá amennyiben egészségi állapotának romlása miatt fogyatékosság is bekövetkezik 

gondoskodnia, kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.30 Amennyiben a 

munkáltató nem tud a munkavállalójának egészségi állapotában bekövetkezett változásokról, 

megváltozott munkaképességéről, ezeknek a kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. A 

munkáltatót azonban nem csak a kötelezettségek oldaláról, hanem a kártérítési felelősség 

oldaláról is érintheti munkavállalójának egészségi állapota. Román Róbert az üzemi baleset 

kapcsán fennálló munkáltatói kártérítési felelősségről szóló cikkében31 utal arra a 2006-os 

Bírósági Határozatra,32 amelynek értelmében: ha a természetes megbetegedés és az üzemi 

baleset miatti állapotromlás együttesen eredményez károsodást, a munkáltató kártérítési 

felelőssége a balesettel összefüggésben álló mértékig áll fenn.33 Vagyis ha a munkavállalónak 

meglévő betegsége az üzemi baleset következtében egészségkárosodást okoz, vagy azok 

együttese okoz a munkavállaló egészségében károsodást, a munkáltató kártérítési felelőssége 

fennáll, akár tudott a munkavállalója meglévő betegségéről, akár nem. 

A 2006-os évben34 Rúzs Molnár Krisztina35 foglalkozott a munkakör betöltésére jelentkezők 

egészségi állapotára vonatkozó tájékoztatási kötelezettség kérdéskörével, kifejezetten a 

munkaszerződés megkötését megelőző szakaszban. Azonban megállapításai nem csupán a 

munkaviszonyt megelőző létszakaszra vonatkoznak, hanem adaptálhatóak a már fennálló 

munkajogviszonyra is. Hiszen a tájékoztatási kötelezettség a munkaviszony valamennyi 

létszakaszában fennáll, a létesítésére vonatkozó felvételi, illetve a ténylegesen létrejövő 

munkaviszony szakaszában is.36 Az alapvető kérdés a téma szempontjából az, hogy a 

munkavállaló olyan munkakörben dolgozik-e a munkáltatónál, amely esetén külön jogszabály 

határozza meg, hogy milyen egészségi állapot (fizikai, pszichés) mellett lehet ellátni azt 

                                                 
26 Megjegyzendő, hogy nem csak a munkáltatót, hanem a munkavállaló kötelezettségeit is érinti az egészségi 

állapotában bekövetkezett változás. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a munkavállaló 

kötelezettségei között részletezi, 60.§ (1) bekezdésében, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre 

alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi 

oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját 

úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Az egészségi állapotban 

bekövetkező negatív változás esetén azonban kérdésessé válik, hogy az egyén munkavégzésre alkalmas 

egészségi állapotban van-e, illetve, hogy egészségi állapota, vagy az ahhoz kapcsolódó további szövődmények 

saját, vagy mások egészségét, testi épségét érintik-e. Vagyis kérdéses, hogy a kialakult egészségi állapotban 

történő munkavégzés során az egyén megsérti-e a munkavédelmi kötelezettségét vagy sem. 
27 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 51.§(1) bekezdés. 
28 Uo. (3) bekezdés. 
29 Uo. (4) bekezdés. 
30 Uo. (5) bekezdés. 
31 Román Róbert: A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi baleset esetén. Publicationes Universitatis 

Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2014. Tomus 32. 471-487. 
32 BH2006. 96. 
33 Lásd továbbá: 470/2001. számú munkaügyi elvi határozat. 
34 Bár a hivatkozott tanulmány 2006-ban íródott, – mikoris még a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény (régi Mt.) volt hatályos – az abban foglalt megállapítások, amelyek a munkavállaló egészségi állapotára 

vonatkozó együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkoznak napjainkban is mérvadóak. Hiszen a 

jelenleg hatályos Mt.-hez hasonlóan, azonos tartalommal ezen törvény is előírta az együttműködés 

kötelezettségét a jogalanyok között. 
35 Rúzs Molnár Krisztina: Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkaszerződés megkötése előtt – az 

egészségi állapot. Munkaügyi Szemle, 2006. 50. évfolyam 45-47. 
36 Berke-Kiss: i. m. 39. 
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(például katonákra,37 rendőrökre, tűzoltókra,38 egészségügyi dolgozókra39 vonatkozó 

jogszabályok), vagy olyan munkakört, amelynél nincs az egészségi állapotra vonatkozó 

tételes előírás. Előbbinél, mivel a munkavégzés megköveteli a jogszabályban meghatározott 

egészségi állapot meglétét a munkavállaló köteles tájékoztatni annak változásáról a 

munkáltatót, illetve köteles válaszolni a munkáltatónak, az erre irányuló kérdéseire, és a 

valóságnak megfelelő választ adnia rájuk. Amennyiben viszont olyan munkakört tölt be a 

munkavállaló, ahol nincsenek az egészségi állapotra vonatkozó kritériumok, a munkavállaló 

nem köteles beszámolni az egészségi állapotáról, illetve a munkáltató erre vonatkozó 

kérdéseire sem köteles válaszolni. Mint látható, a hivatkozott munkaköröknél meghatározott 

jogszabályok határozzák meg, hogy milyen egészségi, fizikai és pszichés feltételeknek, 

egészségi állapotnak kell fennállnia a munkakör betöltéséhez. A munkáltató önmagától nem 

kötheti ki, hogy a nála lévő egyes munkakörök betöltéséhez milyen egészségi állapot megléte 

szükséges, illetve, hogy milyen betegségek meglétével nem láthatóak azok el. Fontos 

kiemelni továbbá azt is, hogy a munkavállalótól az Mt. 10. § (1) bekezdése értelmében „csak 

olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és 

a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. (…)”.40 

Leszögezhető tehát, hogy olyan munkakör esetén, amelynek betöltésénél nincs jogszabály 

által egészségi állapotra vonatkozó megkötés, és a fennálló betegség, egészségi állapot, 

esetlegesen a megváltozott munkaképesség nincs kihatással a munkakör betöltésére a 

munkavállaló nem köteles az egészségi állapotára vonatkozó információkról tájékoztatni a 

munkáltatóját. 

 

 

4. Vizsgálandó egyéb területek és felmerülő kérdések 

 

A munkavállaló együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén túl, a munkavállaló 

egészségi állapotára, megváltozott munkaképességére vonatkozó tények eltitkolása más 

területeket is érinthetnek, és azok terén kérdéseket vethetnek fel. Ezen terültek részletes 

körüljárás és a kérdések megválaszolása ezen írás keretein túl mutatnak, és további részletes 

kutatás tárgyát képezhetik. Azonban szükségszerűnek érzem, hogy munkámban említést 

tegyek róluk, illetve a téma szempontjából velük kapcsolatban felmerülő kérdésekre felhívjam 

a figyelmet. 

Az egyik ilyen kör az általában elvárható magatartás,41 amely az együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettség mellett szerepel az általános magatartási követelmények között. „A 

munkaviszonyban álló felek a munkaszerződés teljesítése során úgy kötelesek eljárni, ahogy 

az adott helyzetben általában elvárható.”42 Az adott helyzetben elvárható magatartás43 egy 

objektív mérce, amely egyfajta átlagos emberi elvárhatóságot követel meg a felektől, azonban 

„nem abszolút, általános zsinórmérték, hanem minden egyes konkrét helyzetben külön kell 

                                                 
37 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, 

valamint a felülvizsgálati eljárásról. 
38 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 

egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi 

alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi 

alapellátásról. 
39 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről. 
40 Mt. 10.§(1) bekezdés. 
41 Uo. 6.§(1) bekezdés. 
42 Cséffán: i. m. 20. 
43 „Az >>adott helyzetben általában elvárhatóság<< mint magatartáskövetelmény – a hozzá kapcsolódó 

bizonyítási teherrel együtt – jelenti a felelősségre vonhatóság valódi tartalmát.” Berke-Kiss: i. m. 34. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

vizsgálni a társadalmilag elvárható magatartás tipizált meglétét”.44 A megváltozott 

munkaképességű munkavállaló oldalán az általánosan elvárható magatartás mércéjének 

meghúzása igen nehéz lenne. Azt megállapítani, hogy a munkavállaló az általában elvárható 

magatartásnak megfelelően járt-e el azzal, hogy egészségi állapotát, megváltozott 

munkaképességének fennállását nem közölte a munkáltatójával nem lehet általánosan, minden 

esetre vonatkoztatva meghatározni. Ezt a körülmények komplexitása is jól demonstrálja. 

Annak megállapítása, hogy a munkavállaló az adott helyzetben általában elvárhatóan járt-e el 

ilyen esetben, a munkavállaló kártérítési felelősségének megállapításában is rendkívül nagy 

szerepet játszhat. 

Az Mt. 179.§ (1) bekezdése értelmében a munkavállaló a munkaviszonyból származó 

kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az 

adott helyzetben általában elvárható. Az Mt. az előbb részletezett 6.§ (1) bekezdésében 

rögzített szabály megsértésével okozott kár megtérítéséről rendelkezik.45 A munkavállaló 

vétkességen alapuló kártérítési felelősségét is érintheti, ha a munkavállaló eltitkolja 

megváltozott munkaképességét. Ez abból a szempontból érdekes a kártérítési felelősség 

kontextusában, hogy amennyiben a munkáltató nem tud arról, hogy munkavállalóját 

megváltozott munkaképességűnek minősítették, és vonatkozik rá a rehabilitációs hozzájárulás 

fizetésének kötelezettsége, azt annak ellenére is teljesítenie kell, hogy foglalkoztat 

megváltozott munkaképességű személyt. Ebben az esetben összegszerű, meghatározott 

kiadásról beszélhetünk a munkáltatói oldalon, amelynek megfizetésére nem lett volna, vagy 

kisebb mértékben lett volna köteles, ha tudja, hogy munkavállalójának megváltozott 

munkaképessége fennáll. Annak megválaszolására, hogy ilyen esetben fennáll-e a 

megváltozott munkaképességű munkavállaló kártérítési felelőssége, a bírói gyakorlat adhatja 

meg a választ, amennyiben a jövőben felmerül hasonló eset, hiszen jelenleg csak egy 

eshetőleges problémakörről beszélünk. 46 Szintén a gyakorlat adhatja meg arra is a választ, 

hogy milyen elemek mentén lehetne meghúzni az általában elvárható magatartás 

zsinórmértékét, amely az esetek komplex helyzete miatt igen megnehezítheti a szakemberek 

dolgát. 

Korábban részletezésre került, hogy mely munkáltatói kötelezettségeket érinthetik az 

egészségi állapotban bekövetkezett változások, illetve azok eltitkolásával mely 

kötelezettségek eshetnek ki. Az Mt. az alapvető kötelezettségek között előírja, hogy a 

munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit, továbbá azt is, hogy a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony 

fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló 

munkaköri alkalmassági vizsgálatát.47 A munkavédelemről szóló törvény ezzel párhuzamosan 

a munkavállaló oldalán kötelezettségként írja elő, hogy a részére előírt orvosi – meghatározott 

körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt kell vennie.48 A munkaköri alkalmassági 

vizsgálatra vonatkozó szabályanyagot a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

határozza meg.49 A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy 

                                                 
44 Berke-Kiss: i. m. 34. 
45 Hajdú József – Kun Attila (szerk.): Munkajog. Patrocinium Budapest, 2014. 251. 
46 Annak vizsgálata, illetve pontos és részletes levezetése, hogy ilyen esetben ki, és milyen mértékben felelne az 

okozott kárért ezen írás terjedelmén túlmutat. 
47 Mt. 51. § (4) bekezdés. 
48 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 60.§ (1) bekezdés f) pont. 
49 Megjegyzendő, hogy a rendelet tartalmazza a foglalkoztathatósági szakvéleményezésére vonatkozó 

rendelkezéseket is. Ez annyiban érinti a megváltozott munkaképességű személyeket, hogy a foglalkoztathatóság 

szakvéleményezése során azt állapítják meg, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége 

mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban. 
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meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a 

vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.50 

Alkalmassági vizsgálatra sor kerülhet a munkaviszony létesítését megelőzően (előzetes), 

meghatározott időszakonként (időszakos), és soron kívül. A munkaköri alkalmassági vizsgálat 

célja, annak eldöntése a foglalkozás-egészségügyi orvos oldaláról, hogy a munkavállaló 

alkalmas-e az adott munkakör betöltésére vagy sem. Vagyis, hogy a munkavállaló, a fennálló 

egészségi állapotával, az adott munkakört, annak minden megterhelése és a munkakörnyezet 

valamennyi tényezője mellett képes-e ellátni. Munkavégzést a munkavállaló munka 

alkalmassági vizsgálat nélkül és érvényes engedély nélkül nem végezhet. Kérdésként merül 

fel azonban, hogy amennyiben a krónikus megbetegedés, az egészségi állapot romlása fennáll, 

azt a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, vagy az előzetes, vagy az időszakos alkalmassági 

vizsgálat során észlelnie kell-e, észlelni tudja-e? Több nyitott kérdést felvet a téma 

vonatkozásában a munkaköri alkalmassági vizsgálat, például a foglalkozás-egészségügyi 

orvostól elvárható-e annak megítélése, hogy a megváltozott munkaképességet eredményező 

egészségi állapotromlás fennáll-e? Alkalmas-e a hazai átlagos munka alkalmassági vizsgálat 

krónikus betegség észlelésére, megállapítására, előzetes egészségi állapotra vonatkozó adatok 

nélkül? Elvégezhetőek-e minden estben munka alkalmassági vizsgálat során olyan 

vizsgálatok, amelyekkel kiszűrhető a munkavállaló egészségi állapotromlást okozó 

betegsége? Fennáll-e az együttműködési kötelezettsége a munkavállalónak a foglalkoztatás-

egészségügyi orvossal? Ezek részletes vizsgálata jövőbeni kutatás témájául szolgálhatnak. 

 

 

5. Összegzés 

 

Jelen munka részletesen kifejtette, hogy miért is vált fontossá a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra, illetve, hogy ennek a 

célnak az elérése miképp érintette a munkáltatói oldalt. A tanulmány kitért arra, is hogy az 

intézkedések ellenére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása helyett, az 

elmúlt években milyen arányban választották a munkáltatók inkább a rehabilitációs 

hozzájárulás megfizetését. A munkáltatói elutasító magatartás igen komplex jellegű, én eme 

összetett okok közül kiemelésre került a munkáltatók oldalán megjelenő, arra irányuló kétség, 

hogy a megváltozott munkaképességű személyek könnyen, drasztikus átszervezési feladatok 

nélkül foglalkoztathatóak lennének. Ezen indok megdöntésének bizonyításaképpen ismertette 

a munka, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók milyen jellegű krónikus, 

egészségkárosító megbetegedésekben szenvednek, amelyek többsége nem követel meg a 

munkáltató oldaláról szervezeti (fizikai, munkaköri) átalakítást. Ezt követően a tanulmány 

vizsgálta, hogy ezen betegségek fennállásáról, jellegükből adódóan a munkáltató 

következtethet-e a krónikus betegség meglétére, esetlegesen a megváltozott munkaképesség 

fennállására.  

A munka annak lehetőségét veti fel, hogy a munkavállaló egészségi állapotát, megváltozott 

munkaképességét eltitkolhatja munkáltatója elől. Annak tisztázására, hogy a munkavállaló 

köteles-e a munkáltatóját tájékoztatni az egészségi állapotáról, illetve köteles-e az erre 

irányuló munkáltatói kérdésekre válaszolni, és igazat mondani arról a munkaviszony 

fennállása alatt kifejezetten az Mt. szabályainak figyelembevételével végeztem. Azok közül is 

elsődlegesen az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség került bemutatásra, más 

vonatkozó területek és velük kapcsolatban felmerült kérdések csak említés szintjén jelentek 

meg a tanulmányban. Megállapításra került, hogy a munkavállaló egészségi állapotáról, 

illetve a fennálló megváltozott munkaképességéről, csak abban az esetben köteles 

                                                 
50 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről, 1.§ a)–b) pont. 
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tájékoztatni, illetve a valóságnak megfelelő választ adni a munkáltatók erre irányuló 

kérdéseire, amennyiben a munkakör betöltésére vonatkozó egészségi állapotot jogszabály írja 

elő. Más esetben megtagadhatja a válaszadást. 
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1. Bevezetés 

 

Az Európai Unió (EU) egységes piacának alapját az alapszabadságok képezik, az 

alapszabadságok nélkül nem valósulhatott volna meg a határok nélküli gazdasági térség, 

illetve annak fejlődése nem biztosított. Éppen ezért az Európai Unió működéséről szóló 

Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) által garantált áruk szabad áramlása, a munkavállalók 

szabad áramlása, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, valamint a tőke szabad 

áramlása kiemelt védelemben részesül.1 E szabadságok az Európai Unió Bíróságának (a 

továbbiakban: EuB vagy Bíróság) esetjoga révén az emberi jogokhoz hasonló védelemben 

részesülő jogokká fejlődtek.2 

A gazdasági alapszabadságok fejlődésének egy szakaszában, az 1960-as évek végén, az 

1970-es évek elején új jelenség látott napvilágot, az EuB ítéleteiben megjelentek a 

„klasszikus” értelemben vett alapjogok, azok az alapvető emberi jogok, amelyeket a 

tagállamok alkotmányai, az Emberi Jogok Európai Egyezménye3 (a továbbiakban EJEE)4, az 

ENSZ égisze alatt létrejött emberi jogi egyezmények és egyéb, a tagállamok 

közreműködésével létrejött egyéb emberi jogi egyezmények tartalmaznak.  

A bírósági esetjogot kodifikáció követte, először az Egységes Európai Okmány (1986) 

preambuluma hivatkozott az emberi (alapvető) jogokra, majd a Maastrichti Szerződés (1992) 

szövegében mint a közösségi jog általános elvei szerepeltek az emberi jogok. Az 

Amszterdami Szerződés (1997) és a Nizzai Szerződés (2001) tovább erősítette a jogvédelmi 

rendszert. Kiemelkedő jelentőségű volt az Alapjogi Charta (a továbbiakban: Charta) aláírása 

(Nizza, 2000), a leglátványosabb előretörést azonban a Lisszaboni Szerződés (2007) 

jelentette, amely az elsődleges jog részévé és a Szerződésekkel azonos kötőerővel 

rendelkezővé tette a Chartát.5 

Úgyszintén a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően az Európai Unióról szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUSZ) 6. cikk (2) bekezdése előírja, hogy az EU csatlakozik az EJEE-hez.6 

A csatlakozási szerződés tervezete már elkészült, azonban a csatlakozási folyamatot a Bíróság 

2/13. számú véleménye megakasztotta. 

                                                 
1 Az alapszabadságokról részletesen ld.: Nemessányi Zoltán: Az áruk szabad mozgása. In: Osztovits: András 

(szerk.): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata. CompLex Kiadó, 

Budapest, 2011. 1051-1168., valamint Nemessányi Zoltán: A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgása. In: Osztovits: András (szerk.): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések 

magyarázata. CompLex Kiadó, Budapest, 2011. 1207-1457. 
2 Az alapszabadságok fejlődési stádiumáról ld.: Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az 

európai integrációban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2006. 323-331. 
3 Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény. Európa Tanács, 1950. 

november 4-i egyezménye, mely 1953. szeptember 3-án lépett hatályba. 
4 A Bíróságnak az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján kiadott 2/13. számú véleménye. 
5 Az EU alapjogi védelméről részletesebben ld.: Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2014. 333 -361.  
6 Az EJEE-hez történő csatlakozásról bővebben ld.: Marinkás György: Az emberi jogok védelmének fejlődése az 

Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Miskolci Jogi Szemle, Vol. 8 

(2013) No. 1, 97-120. 
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A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy a Bíróság esetjoga alapján, a leginkább 

mérföldkőnek számító ítéletek bemutatásával felvázolja az alapszabadságok és az emberi 

jogok (a továbbiakban alapvető jogok vagy alapjogok) közötti kapcsolatrendszert.7 

 

 

2. Az alapok 

 

Az alapvető jogok közösségi jogi védelmét a Bíróság már korai joggyakorlatában8 elismerte, a 

Nold-ügyben9 hozott ítélet precedensértékűnek számít, melyre a Bíróság későbbi 

joggyakorlatában többször is hivatkozik. Az Európai Közösségek Bizottsága ellen indított 

perben egy németországi szénkereskedelemmel foglalkozó vállalkozó azt a Bizottság által 

jóváhagyott kereskedelmi szabályzatot sérelmezte, amelynek alapján ahhoz, hogy felvásárlási 

kedvezményben részesüljön, meghatározott minimális mennyiségű szenet kellet vásárolnia a 

termelőtől. Mivel a minimális mennyiséget nem tudta felvásárolni, ezért vállalkozása 

jövedelmezősége csökkent, így álláspontja szerint tulajdonjoga, továbbá foglalkozása szabad 

gyakorlásához fűződő joga sérült, holott e jogait államának alaptörvénye és az EJEE is védi. 

Noha a Bíróság nem adott helyt a keresetnek, az alapvető jogok és a közösségi jog kérdésében 

egyértelműen állást foglalt. Az EUB az ítéletben kimondta, hogy a tagállamok alkotmányai 

által elismert, továbbá az EJEE-ben és a tagállamok részvételével kötött nemzetközi emberi 

jogi szerződésekben rögzített alapvető jogok – így a tulajdonjog10 is – mint általános jogelvek 

a közösségi jogrend részét képezik, amelyek védelmét a Közösségnek biztosítani kell. 

Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy meghatározott feltételek mellett, közérdekre 

hivatkozással, a jogok lényegének sérelme nélkül, az alapvető jogok is korlátozhatók. 

A Nold-ügy kapcsán még csupán az alapvető jogok és a közösségi jogrend kapcsolatának 

általános kérdése merült fel, ezt követően mintegy másfél évtizednek kellett eltelnie ahhoz, 

hogy olyan ügy kerüljön a Bíróság látókörébe, amelynek révén továbbfejleszthette 

joggyakorlatát.  

A jogeset Görögországból érkezett. Az ERT-ügy11 előzetes döntéshozatali eljárás keretében 

került a Bíróság elé, tárgyát műsorszolgáltatási monopólium képezte. Görögországban 

törvényi rendelkezés alapján kizárólag az ERT társaság sugározhatott TV-műsorokat, ezt 

meghaladóan a külföldi műsorok továbbközvetítésének joga, valamint a rádió- és TV 

állomások felállításának joga is csak e társaságot illette, tevékenységét non-profit alapon 

végezte. A sugárzáshoz és továbbközvetítéshez szükséges technikai anyagok exportja 

ugyancsak e társaság kizárólagos jogkörébe tartozott. A törvény megtiltotta, hogy az ERT 

tevékenységi körébe eső tevékenységet bárki más végezhesse, így az ERT társaságon kívül 

senki nem közvetíthetett műsorokat. A kizárólagos jog ellenére egy Thesszalonikiben működő 

társaság és az ottani polgármester városi televíziós állomást hozott létre, ahonnan adásokat 

sugároztak. Az ERT keresetet indított a sugárzástól való eltiltás érdekében, a per alperesei 

                                                 
7 Az alapszabadságok és alapjogok kapcsolatának politikai filozófiai alapú megközelítését illetően lásd: De Boer, 

Nik: Fundamental Rights and the EU Internal Market: Just how Fundamental are the EU Treaty Freedoms? A 

Normative Enquiry Based on John Rawls’ Political Philosophy. Utrecht Law Review, Vol. 9 (2013) No. 1, 148-

168. Az ECJ 2006-ig terjedő, vonatkozó esetjogának kritikai jellegű megközelítését illetően lásd: Perišin, 

Tamara: Interaction of Fundamental (human) Rights and Fundamental (Market) Freedoms in the EU. Croatian 

Yearbook of European Law & Policy, Vol. 2 (2006) No. 2, 69-98. 
8 C-29/69 – Stauder kontra Stadt Ulm [1969] EBHT – 419; C-11/70 – Internationale Handelsgesellschaft GmbH 

kontra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1970] EBHT – 1125. 
9 C-4/73 – Nold KG kontra Bizottság [1974] EBHT – 491. 
10 A tulajdonjog védelméről bővebben lásd: Téglási András: A tulajdonhoz való jog védelme Európában – Az 

Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának 

fényében. Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata, Vol. 7 (2010) No. 4, 22-47. 
11 C-260/89 – ERT kontra DEP [1991] EBHT I-2925. 
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arra hivatkoztak, hogy a görög törvény alapján biztosított műsorszolgáltatási monopólium 

sérti a szolgáltatásnyújtás szabadságát, az export kizárólagosságra való jog pedig az áruk 

szabad mozgásának szabadságát. Ezt meghaladóan a monopólium akadályozza őket az EJEE 

10. cikke által biztosított szabad véleménynyilvánítás jogában is. A görög bíróság arra várt 

választ az EuB-tól, hogy egyrészt a monopólium összeegyeztethető-e a szolgáltatásnyújtás, ill. 

az áruk mozgásának szabadságával, másrészt a műsorszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jog 

összeegyeztethető-e az EJEE 10. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságával. Az EuB 

akként foglalt állást, hogy önmagában a monopólium nem ellentétes a piaci 

alapszabadságokkal, azonban a monopólium gyakorlásának módja (pl. diszkrimináció a 

műsorszolgáltatásban más tagállamokból érkező adások hátrányára) már sértheti a 

szolgáltatásnyújtás szabadságát. 

Az EJEE 10. cikke kapcsán a Bíróság hivatkozott a Nold-ügyben hozott ítéletére, 

megerősítve az abban foglalt „téziseket”, miszerint az alapvető jogok az általános jogelvek 

részét képezik, és tiszteletben tartásukat a Bíróság biztosítja. E jogok forrásai a tagállamok 

alkotmányos hagyományai és azok az emberi jogi tárgyú nemzetközi szerződések, amelyek 

kidolgozásában a tagállamok együttműködtek, illetve amelyekhez csatlakoztak, ezek közül 

kiemelkedő jelentőséggel bír az EJEE. A Bíróság egyúttal tovább erősítve korábbi tételeit, 

expressis verbis kimondta, hogy a „Közösségben nem lehet elfogadni olyan intézkedéseket, 

amelyek összeegyeztethetetlenek az így elismert és biztosított emberi jogok betartásával.”12 

Az EuB választ adott arra a kérdésre is, hogy lehet-e önmagában emberi jogi jogsértésre 

hivatkozva közösségi jogvédelmet érvényesíteni, továbbá kifejtette álláspontját az 

alapszabadságok és alapvető jogok kapcsolatáról. E szerint „a Bíróság nem vizsgálhat meg az 

emberi jogokról szóló európai egyezmény tekintetében egy olyan nemzeti szabályozást, amely 

nem a közösségi jog keretében helyezkedik el”, ezzel szemben, ha a szabályozás a közösségi 

jog alkalmazási körébe tartozik, az EUB köteles megadni a nemzeti bíróság számára 

valamennyi értelmezési szempontot.13 Az indokolás tehát egyértelművé teszi, hogy 

önmagában csak alapjogi jogsértésre hivatkozva nem lehet közösségi jogvédelmet 

érvényesíteni, az emberi jogi jogsértés csak más közösségi jogi tényállással együtt 

„aktivizálódik”.  

Az alapvető jogok alkalmazási körére vonatkozó okfejtés azért is nagy jelentőségű, mert 

ugyanez tükröződik annak az Alapjogi Chartának – a Charta alkalmazási körére vonatkozó – 

51. cikkében, amelyet majdnem tíz évvel később írtak alá, és amely az ERT ítélettől számított 

majdnem húsz év elteltével vált az EU jog részévé.14 

Ami az alapszabadságok és az alapjogok viszonyát illeti, az EuB álláspontja szerint e 

kapcsolat abban nyilvánul meg, hogy az alapszabadságok korlátozásának igazolására a 

tagállam által felhozott közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi indokot az alapvető jogok 

fényében, jelen esetben a szólásszabadság mint „általános jogelv fényében” kell vizsgálni.15  

Az ítéletből az következik, ha egy tagállam valamely alapszabadságot korlátozó 

intézkedést kíván igazolni, az igazolásként felhozott okot abból a szempontból is meg kell 

vizsgálnia, hogy az mennyiben egyeztethető össze az alapvető jogokkal. Az ERT ítéletben a 

Bíróság lefektette későbbi, alapszabadságok és alapvető jogok kapcsolatát érintő 

ítélkezésének szilárd alapjait. 

 

 

                                                 
12 C-260/89 – ERT (n. 12) 41. pont. 
13 Uo. 42. pont. 
14 Alapjogi Charta 51. cikk (1) bekezdése. „E Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének 

megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, 

amennyiben az Unió jogát hajtják végre […]. 
15 C-260/89 – ERT (n. 12) 42. pont, 43-45. pont. 
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3. Áruk szabad mozgása és alapvető jogok 

 

Akárcsak az ERT ügyben, a Familiapress-ügyben16 is a véleménynyilvánítás szabadsága 

került középpontba, de itt az áruk szabad mozgásának alapszabadságával összefüggésben. Az 

osztrák bíróság előtt indult alapügyben az osztrák Familiapress újságkiadó azt sérelmezte, 

hogy egy Németországban letelepedett kiadó Ausztriában oly módon terjeszti magazinját, 

hogy az azokban szereplő rejtvények megfejtői között nyereményt sorsol ki, holott az osztrák 

törvények értelmében tilos az újságok eladási példányszámainak növelése akként, hogy a 

fogyasztókat nyereményjátékok díjazásával ösztönzik a vásárlásra. A tiltó szabályozást azt 

követően vezették be, hogy Ausztriában a korábbi években eldurvult a lapkiadók közötti 

verseny, az erősebb forrással rendelkező kiadók megengedhették, hogy nyereményjátékokkal 

csábítsanak vásárlókat, ezáltal a kisebb kiadók versenyhátrányba kerültek, az osztrák lapkiadó 

piacot – a többi tagállamhoz képest – még inkább a nagyobb kiadók jelenléte jellemezte.  

A nemzeti bíróság annak értelmezésében kért segítséget az EuB-tól, hogy a tiltó 

szabályozás (jutalommal díjazott nyereményjátékok tiltása az újságokban) az áruk szabad 

mozgását korlátozó intézkedésének minősíthető-e. Az osztrák kormány hangsúlyozta, hogy a 

tiltó jogszabályi rendelkezés indoka a sajtó sokszínűségének fenntartása. 

Az EuB megállapította, hogy az osztrák törvényi szabályozás hatását tekintve alkalmas 

arra, hogy hátrányosan érintse, és korlátozza a más tagállamban letelepedett kiadók 

nyereményjátékot tartalmazó lapjainak Ausztriában történő terjesztését, ezért sérti az EK áruk 

szabad mozgására vonatkozó rendelkezését, kivéve, ha a korlátozó szabályozás közérdekű 

indokkal igazolható, továbbá a korlátozó szabályozás megfelel az arányosság 

követelményének is. Ez utóbbi alatt értendő, hogy a korlátozó szabályozás alkalmas a 

törvényhozó által elérni kívánt cél elérésére, és ugyanez a cél kevésbé korlátozó intézkedéssel 

nem érhető el. A Bíróság álláspontja szerint a sajtó sokszínűségének fenntartása olyan 

közérdekű oknak minősülhet, amely alkalmas a korlátozó szabályozás indokolására, azonban 

az arányosság követelményét a véleménynyilvánítás szabadságának fényében, azzal 

összefüggésben kell vizsgálni. A tiltó szabályozás megengedhetősége tehát a 

véleménynyilvánítás jogának tiszteletben tartásától függ, amely – amint a Bíróság rámutatott 

– az EJEE-ben foglaltak szerint szintén korlátozható jog. 

A sajtó sokszínűségének fenntartása szorosan kapcsolódik a véleménynyilvánítás 

szabadságához, utóbbinak részjogosítványa az információk közlésének szabadsága. Ezért a 

jelen ügyben az alapjogi részjogosítványhoz szorosan kapcsolódó elemet (sajtó 

sokszínűségének fenntartását) a sérelmet szenvedett alapvető jog (véleménynyilvánítás 

szabadsága) „fényében” kell vizsgálni. Az EuB útmutatása alapján az ügy elbírálása során a 

nemzeti bíróságnak meg kell állapítania, hogy vajon a véleménynyilvánítás szabadságát és az 

áruk szabad mozgását egyaránt korlátozó nemzeti szabályozás arányban áll-e a célkitűzéssel, 

azaz a jutalmak finanszírozására nem képes kisebb kiadók védelmével, ami végső soron a 

sajtó sokszínűségét biztosítja.17 

Az EuB ítéletéből következően az osztrák bíróságnak mérlegre kell tennie egy 

alapszabadságot (áruk mozgásának szabadsága), egy alapjogot (véleménynyilvánítás 

szabadsága) és annak részjogosítványához szorosan kapcsolódó elemet, a sajtó 

sokszínűségének biztosítását, s e három tényező egymásra gyakorolt hatását vizsgálva kell 

meghozni az ítéletet. A mérlegelés során a véleménynyilvánítás szabadsága a mérleg azon 

oldalán helyezkedik el, ahol az áruk szabad mozgása van, míg a mérleg másik oldalára a sajtó 

sokszínűségének biztosítása és a kisebb kiadók védelme kerül.  

                                                 
16 C-368/95 – Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH kontra Bauer Verlag [1997] EBHT 

I-3689. 
17 C-368/95. – Familiapress (n. 17.) 26-27. pont. 
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Míg a Familiapress ügyben a véleménynyilvánítás szabadsága és az áruk mozgásának 

szabadsága a mérleg ugyanazon serpenyőjébe került, tehát a tagállami korlátozás mindkét 

jogot sértette, és ezáltal a két jog nem került konfliktushelyzetbe, addig a Schmidberger-

ügyben18 az alapszabadság és az alapvető jog kifejezetten összeütközött.19 A Schmidberger-

ügyben a jogvitára okot adó esemény a Brenner autópálya (A3) ausztriai tiroli részének 

lezárása volt. Az osztrák hatóságoknak egy környezetvédő szervezet bejelentette, hogy az 

Alpok élővilágának védelme érdekében demonstrálni kívánnak, így juttatva kifejezésre 

véleménynyilvánítási szabadságukat. Az osztrák hatóságok hallgatólagosan engedélyezték a 

demonstrációt, előzetesen a médián keresztül tájékoztatták a lakosságot, továbbá az olasz és a 

német hatóságokat is arról, hogy a demonstráció miatt a Brenner autópálya egy szakaszát 

lezárják, ezért az autópálya péntektől szombatig, mintegy harminc órán keresztül nem lesz 

használható. A Schmidberger vállalkozás tevékenysége Olaszország és Németország közötti 

teherszállítás volt, melyet több kamionnal végezett és a szállítás lebonyolítása érdekében 

kizárólag a Brenner autópályát tudta igénybe venni. A demonstráció következtében azonban 

kamionja az autópályán vesztegelt, a helyzetet súlyosbította, hogy a demonstrációt megelőző 

majd azt követő napon sem tudott szállítani munkaszüneti nap, illetve nehéz járművekre 

bevezetett forgalomkorlátozás miatt. A Schmidberger vállalkozás az útlezárásból származó 

kára miatt kártérítési keresetet indított Ausztria ellen. Keresetében arra hivatkozott, hogy az 

osztrák hatóságok azzal, hogy engedélyezték a demonstrációt, és lezárták az autópályát, 

akadályozták az áruk szabad mozgásának áramlását, tehát a Szerződésben biztosított 

alapszabadságát megsértették. 

Az előzetes döntéshozatali eljárásban az EuB-nak állást kellett foglalnia abban a 

kérdésben, hogy a szolgáltatások szabad áramlásához fűződő jog megsértésének minősül-e, ha 

egy környezetvédelmi demonstráció miatt zárnak le olyan fontos összekötő útvonalat, ami 

Olaszországot Észak-Európával köti össze, és ezáltal a tranzit áruszállítást akadályozza. A 

másik értelmezésre váró kérdés az volt, hogy az áruk szabad áramlásának alapszabadsága 

korlátozható-e a gyülekezési joggal és a véleménynyilvánítás szabadságának alapjogával. 

Tehát ebben az ügyben egyértelműen ütközött egy piaci alapszabadság az EJEE 10. és 11. 

cikkében biztosított véleménynyilvánítási és gyülekezési joggal. 

A Bíróság álláspontja szerint az autópálya lezárása, különös figyelemmel arra is, hogy az 

fontos nemzetközi áruszállítási útvonal, korlátozhatja a Közösségen belüli árukereskedelmet, 

ezért főszabály szerint összeegyeztethetetlen a közösségi joggal, mivel mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül, kivéve, ha a korlátozás objektív okkal 

igazolható.20 Az objektív okkal történő igazolást illetően az EuB azt vizsgálta, hogy az osztrák 

hatóságok milyen célból korlátozták a forgalmat és ezzel a gazdasági alapszabadságot. A 

Bíróság felhívta a figyelmet arra, hogy a korlátozás igazolása szempontjából nem annak a 

célnak van jelentősége, amiért a demonstrálók összegyűltek (környezetvédelem, élőhely 

védelme), hanem az bír relevanciával, hogy mi volt a hatóságok célja a lezárással. Ez a cél 

pedig a gyülekezési és véleménynyilvánítási jog biztosítása, amely alapvető jogot a nemzeti 

alkotmány és az EJEE is védi.21  

A két terület kapcsolatát illetően a Bíróság kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága és a gyülekezési jog védelme olyan „jogos érdeket” képez, amely igazolhatja az 

                                                 
18 C-112/00 – Schmidberger [2003] EBHT I- 5659. 
19 A Schmidberger-ügy elemzését bővebben lásd: Michalek, Marta: Fundamental Freedoms v. Fundamental 

Rights – How the European Court of Justice Created a New „Fundamental Hierarchy”. 

http://en.zpc.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/01/Marta-Micha%C5%82ek-

Fundamental_Freedoms_v._Fundamental_Rights_-

__how_the_European_Court_of_Justice_created_a_new__fundamental_hierarchy_.pdf. 
20 C-112/00 – Schmidberger, 64. pont. 
21 Uo. 68. pont. 
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áruk szabad mozgásának korlátozását.22 Az EuB tehát ez ügyben is arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy az alapvető jogok védelme érdekében korlátozhatók az alapszabadságok, a 

tényleges döntés azonban az osztrák bíróság hatáskörébe tartozott.23 Az EuB felhívta a 

figyelmet arra is, hogy az osztrák bíróságnak az ügy elbírálása során gondosan mérlegelnie 

kell az alapszabadsághoz és az alapvető joghoz fűződő védelmi érdekeket, továbbá azt, hogy 

az alapvető jogok sem korlátozhatatlanok. A védendő értékek összevetése során a nemzeti 

hatóságok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek.24 

 

 

4. Szolgáltatásnyújtás szabadsága és alapvető jogok 

 

A Familiapress-ítéletből is egyértelművé vált, nem kérdéses, hogy adott esetben az 

alapszabadságok korlátozása indokolható az alapvető jogok védelmével. Az alapjogi igazolás 

természetszerűleg független attól, hogy mely piaci alapszabadságra vonatkozik. Az Omega-

ügyben25 a Bíróság a szolgáltatásnyújtás szabadságát találta korlátozhatónak az emberi 

méltóság védelme érdekében (előzetes döntéshozatalról lévén szó, természetesen az EuB itt 

sem döntötte el az ügyet, de megadta a bírósági döntéshez, mérlegeléshez szükséges 

értelmezést).26 

Az Omega vállalkozás olyan létesítményt üzemeltetett, ahol a játékosok játékfegyverrel 

lövöldözhettek egymásra. A lakosság tiltakozására a német hatóságok eltiltották a vállalkozást 

a helyiség üzemeltetésétől és az „öldöklős” játék szolgáltatásától. Az eltiltás okát a közrend, 

ezen belül az emberi méltóság védelmében jelölték meg, hivatkozva arra, hogy a játék 

alkalmas az emberölés szimulálására, ezért nem egyeztethető össze az emberi méltósággal. 

Az EuB számára nem jelentett problémát, hogy az emberi méltóságot ugyanúgy 

védelemben részesítse, és ugyanúgy az alapszabadság korlátozásának igazolásául fogadja el, 

mint bármely más alapjogot. Az ügy érdekességét az jelentette, hogy jelen esetben a 

hatóságok az emberi méltóságra mint a német alkotmányban különös védelmet élvező 

jogelvre és nem mint EJEE-ben felsorolt alapjogra hivatkoztak.27 Mivel azonban az emberi 

méltóság valamennyi alapvető jog eredője, anyajoga, nem volt meglepő, hogy a Bíróság 

elfogadta igazoló oknak. Ennek épp az ellenkezője nem lett volna levezethető a korábbi 

esetjogból, annál is inkább, mert nemcsak a tagállamok részvételével kötött emberi jogi 

egyezmények, hanem a tagállamok közös alkotmányos hagyományai is a közösségi jog részét 

képezik mint általános jogelvek. 

A szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatosan a Bíróságnak a Carpenter-ügyben28 is 

alkalma nyílt az alapjogi összefüggés vizsgálatra, mi több, ebben az esetben a korábbi 

helyzetek inverzével találkozhatunk, mivel itt az alapszabadság védelmére történő 

hivatkozással sikerült a családi élethez való jogot védelemben részesíteni, és az ügy kapcsán 

                                                 
22 C-112/00 – Schmidberger, 74. pont. 
23 Perišin szerint a Schmidberger-ítéletből nem lehet arra az álláspontra következtetni, hogy az EuB egyértelmű 

hierarchiát, illetve kapcsolati szabályt állított volna fel az alapvető szabadságok és az alapvető jogok között, 

ellenben „az esetről estre megközelítés” elvét alkalmazva nagy felelősséget helyezett a nemzeti bíróságra. 

Perišin: i. m. 90-91. 
24 C-112/00 – Schmidberger, 81-82. pont. 
25 C-36/02 – Omega [2004] EBHT I-9609. 
26 A Bíróság ugyan megállapította, hogy a nemzeti intézkedés sérti az áruk szabad mozgását is, azonban e 

szabadság sérelme másodlagosnak, járulékosnak bizonyult a szolgáltatás szabadságának sérelméhez képest, ezért 

az EuB a kialakult esetjog alapján csak azon alapszabadság szempontjából vizsgálta az ügyet, amely leginkább 

jellemző volt az adott ügyre, amely jelen esetben a szolgáltatásnyújtás szabadsága volt. 
27 Perišin szerint az Omega-ítélet az EuB és a német alkotmánybíróság között több évtizede tartó, emberi jogi 

ügyekből (Solange-ügyek) eredő feszült viszony folyománya. Perišin: i. m. 93. 
28 C-60/00 – Carpenter [2002] EBHT I-6279. 
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az EuB szinte emberi jogi bíróság szerepét töltötte be.29 Az eset további különlegessége, hogy 

a „segítségül hívott” alapszabadság egy közösségi állampolgár harmadik országbeli 

feleségének tartózkodási jogát biztosította. 

Mary Carpenter fülöp-szigeteki állampolgár volt, aki jogszerűen utazott az Egyesült 

Királyságba, majd tartózkodási engedélyének lejárta után nem hagyta el az országot, később 

házasságot kötött egy Egyesült Királyságban élő brit állampolgárral. Ezt követően a 

hatóságok észlelték, hogy lejárt a tartózkodási engedélye, ezért az ország elhagyására 

kötelezték. Carpenter asszony bírósághoz fordult, és arra hivatkozott, hogy őt azért illeti meg 

a tartózkodási jog, mert kiutasítása esetén sérülne férjének a szabad szolgáltatáshoz fűződő 

joga. A férje ugyanis olyan szolgáltatási tevékenységet folytatott, ami miatt rendszeresen 

külföldre kellett utaznia, tehát a szabad szolgáltatásnyújtás jogával élve kereste kenyerét. 

Ezen időszak alatt a felesége látta el az otthoni teendőket, és segített Carpenter úr első 

házasságából származó gyermekeinek nevelésében.  

Az előzetes döntéshozatali eljárásban az EuB elfogadta Carpenter asszony érvelését, és az 

EJEE által biztosított családi élethez való jog megsértésére alkalmasnak találta a kiutasító 

határozatot, megállapította, hogy a kiutasító határozat aránytalan korlátozást jelent az elérni 

kívánt közrendi és közbiztonsági célhoz képest. A Bíróság ismételten kifejtette, hogy az EJEE 

által elismert jogok – így a családi élet tiszteletben tartásához való jog is – a közösségi 

jogrend szerves részét képezik. A Bíróság elfogadva a felperesi érvelést, szintén úgy találta, 

ha Carpenter asszonynak el kellene hagynia az országot, sérülne férjének szolgáltatásnyújtás 

szabadságához való joga. Ugyanis, ha feleségét követné a Fülöp-szigetekre, fel kellene 

hagynia a Közösségen belüli szolgáltatásával, illetve, ha felesége utazna el, az szintén gátolná 

a szabad szolgáltatás nyújtásában, mert nem lenne biztosított gyermekeinek ellátása, 

amelyben felesége aktív részt vállal.  

A Carpenter-ügyben a Bíróság a szolgáltatásnyújtás szabadságát a családi élet tiszteletben 

tartásához fűződő joggal összefüggésben, talán kissé erőltetetten értelmezte. Az ítélet 

indokolásában a két jog olyannyira egymás „segítségére sietett”, hogy nehéz elkülöníteni, az 

EuB ténylegesen melyik jogot védte erősebben, formailag természetesen a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának jogát védte, valójában a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jog, illetve a 

– az alapvető jognak nem minősülő – tartózkodási jog részesült védelemben.   

A Carpenter jogesetnél is bonyolultabb megítélésűnek számított a Laval-ügy,30amely az 

alapszabadságok és alapvető jogok kapcsolatán kívül az ún. Posting irányelvvel31 kapcsolatos 

problémát is felvetette.32 A Laval Lettországba bejegyzett építőipari társaság, amely a 

szolgáltatásnyújtási szabadságával élve lett munkavállalókat foglalkoztatott ideiglenes 

kiküldetés keretében svédországi építkezéseken. Az építési munkát a kiküldött lett 

munkavállalók alkalmazásával egy olyan svéd jog szerint létrejött társaság végezte volna el, 

amelynek a tulajdonosa szintén a Laval volt. A svéd építőipari dolgozókat tömörítő 

szakszervezet (más szakszervezetek támogatásával) blokád alá vonta azt az építési területet, 

ahol a kiküldött munkavállalóknak dolgozniuk kellett volna, ezzel megakadályozta az 

építkezés elvégzését. A munka meghiúsulása miatt az építtető elállt a szerződéstől, és a Laval 

tulajdonában lévő svéd építőipari társaság fizetésképtelenné vált.  

A blokádra azért került sor, mert a Laval nem volt hajlandó a svéd építőipari 

szakszervezettel tárgyalásba bocsátkozni a munkavállalókat megillető minimálbérről. A 

                                                 
29 A Carpenter ítélet kritikáját illetően ld: Perišin: i. m. 78-85. A szerző felveti a kérdést, vajon az Emberi Jogok 

Európai Bírósága is ilyen magas fokú védelemben részesítette volna-e a családi élethez való jogot, amint azt az 

EuB tette, illetve álláspontja szerint az EuB túlzott mértékben, a közösségi jogrendet veszélyeztetve szélesítette 

ki az alapszabadságok és az alapvető jogok hatókörét. Perišin: i. m. 80-81. 
30 C-341/05 – Laval un Partneri [2007] EBHT I-11767. 
31 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások 

nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 018.,1997.01.27., 1-6.). 
32 A Laval-ügy elemzését bővebben ld.: Michalek: i. m.  
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Posting irányelv értelmében a fogadó állam minimálbérét a másik tagállam szolgáltatója által 

ideiglenes munkavégzésre kiküldött munkavállalókra is alkalmazni kell. Azonban sem a svéd 

jogszabályok, sem a szakszervezetek kollektív megállapodásai nem határozták meg a 

minimálbér nagyságát, hanem az az építkezési szolgáltatások esetében esetenként, minden 

egyes építkezés alkalmával külön-külön került meghatározásra. A munkabér-meghatározás 

előfeltétele ugyanakkor a kollektív megállapodás megkötése volt. A Laval nem akart 

megkötni a szakszervezettel egy olyan megállapodást, amely egyrészt az irányelvnél 

kedvezőbb feltételeket tartalmazott a munkavállalókra, másrészt a minimálbért mégsem 

határozta meg, az teljes bizonytalanságban maradt. A szakszervezetek az építkezés 

blokádjával kívánták a Lavalt a megállapodás megkötésére rábírni, annak érdekében, hogy ezt 

követően folytathassák a bértárgyalásokat. Mivel az építkezés a blokád miatt meghiúsult, és a 

társaságot kár érte, a Laval kártérítési keresetet indított az építőipari szakszervezet és a vele 

tevőlegesen szolidaritást vállaló szakszervezetek ellen. A kereset jogalapját abban jelölte meg, 

hogy a szakszervezetek a kollektív fellépésükkel jogosulatlanul megakadályozták abban, hogy 

éljen a szolgáltatásnyújtás szabadságával, az ügy szintén előzetes döntéshozatali eljárás során 

került az EuB elé. A szakszervezetek és a svéd kormány azzal érveltek, hogy a 

szakszervezetek kollektív fellépéshez való jogát az EJEE és a svéd jogszabályok is biztosítják, 

a szakszervezetek akciója megfelelt a svéd jogszabályoknak. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szakszervezet blokádja alkalmas volt a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozására, ezt önmagában már az a tény is igazolta, 

hogy az építkezés meghiúsult.33 A szakszervezetek arra hivatkoztak, hogy a blokáddal elérni 

kívánt cél a munkavállalók védelme volt. Ezzel kapcsolatban a Bíróság elismerte, hogy a 

fogadó tagállam munkavállalóinak a szociális dömpinghelyzettel szembeni védelme elvileg 

alkalmas a szolgáltatásnyújtás szabadságának igazolására.34 A jelen estben azonban a 

munkavállalók védelmét azért nem találta alkalmasnak a korlátozás igazolására, mert értékelte 

azt a sajátos tagállami jogszabályi környezetet is, amely az építőipari minimálbér 

vonatkozásában teljes bizonytalanságban hagyta a szolgáltatókat.35 A Laval-ügyben az EuB 

olyan egyértelműen megállapította, hogy a szakszervezeti fellépés aránytalan volt az elérni 

kívánt célhoz képest, hogy ezzel gyakorlatilag nem hagyott mérlegelési lehetőséget a nemzeti 

bíróság számára. A Bíróság döntésével szemben a főtanácsnok sokkal óvatosabban közelítette 

meg a problémát, és inkább a szakszervezeti kollektív jogot részesítette előnyben, az 

arányosság vizsgálatának elvégzését pedig teljes egészében a nemzeti bíróságra kívánta 

hagyni. 

A szolgáltatásnyújtás szabadsága kapcsán a jogeseteken kívül érdemes utalni a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvre is, amelynek preambuluma kifejezett 

rendelkezést tartalmaz az alapvető jogokra.36 Az irányelv (83) preambulumbekezdés szerint 

„a szolgáltatásnyújtás szabadságának bármilyen korlátozása kivételként csak akkor 

megengedett, ha ez összeegyeztethető azokkal az alapvető jogokkal, amelyek a közösségi 

jogrendben elismert jogi alapelvek szerves részét képezik.” Az irányelv (15) 

preambulumbekezdése ugyancsak rögzíti, hogy az irányelv tiszteletben tartja a tagállamok 

által alkalmazandó és az Európai Unió alapjogi chartájában elismert alapvető jogok 

gyakorlását, valamint a kísérő magyarázatokat, és azokat összeegyezteti a letelepedés és 

szolgáltatásnyújtás szabadságával. 

                                                 
33 C-341/05 – Laval, 99. pont. 
34 Uo. 103. és 107. pont. 
35 Uo. 108-111. pont. 
36 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci 

szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36-68.). Az irányelv végrehajtásának megkönnyítése érdekében az 

Európai Bizottság kézikönyvet adott ki, ld.: Kézikönyv a Szolgáltatási irányelv végrehajtásáról (Európai 

Közösségek 2007). http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_hu.pdf. A 

2006/123/EK irányelvről ld.: Blutman: i. m. 454. 
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5. Letelepedés szabadsága és alapvető jogok 

 

Az EuB alig néhány nappal a Laval-döntés előtt hozott ítéletet a Viking-ügyben,37 ahol a 

letelepedés szabadságát és – hasonlóan a Laval-ügyhöz – a szakszervezetek kollektív 

fellépéséhez való jogát kellett összeegyeztetni. 

A Viking Line a finn jog szerint bejegyzett társaság volt, amely Finnország és Észtország 

közötti komphajón történő szállítással foglalkozott. Mivel tevékenysége veszteséges volt, azt 

tervezte, hogy egyik hajóját észt lobogó alatt lajstromoztatja, ezzel észt joghatósága alá kerül, 

amely joghatósága alatt már lehetősége nyílik újabb, számára kedvezőbb bérmegállapodást 

kötni a tengerészekkel, és nem kell a magasabb finn bért fizetnie. A tengerész-szakszervezet a 

tengerészek életkörülményeinek és bérének védelme érdekében nemzetközi szakszervezeti 

támogatással sztrájkot hirdetett, ezzel próbálta az átlajstromozást és az Észtországban történő 

letelepedést megakadályozni. A Viking keresetet indított a szakszervezetek ellen, arra 

hivatkozva, hogy a sztrájkkal történő fenyegetés akadályozza a letelepedési szabadságának 

gyakorlásában.  

Az ügy jelentőségét egyrészt az adja, hogy a Bíróság megerősítette az alapszabadságok 

horizontális hatályát, azaz az alapszabadságok védelmére nemcsak állami intézkedésekkel 

szemben, hanem magánszervezetek (szakszervezetek) akcióival szemben is hivatkozni lehet.38 

Másrészt a Bíróság kifejezésre juttatta, hogy a Közösségnek nemcsak gazdasági, hanem 

szociálpolitikai céljai is vannak, ezért az alapszabadságokból eredő jogokat egyensúlyba kell 

hozni a szociálpolitika célokkal, amelyek között szerepel az élet- és a munkakörülmények 

javítása is.39 A Bíróság jelen esetben a szakszervezeti fellépést, annak célját olyan jogos 

érdeknek találta, amely alkalmas az alapszabadság korlátozására, az arányossági mérlegelést a 

nemzeti bíróságra bízta. 

 

 

6. Charta hatályba lépése után 

 

Míg a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtti alapjogi vonatkozású ítéletek 

mindegyikében a Bíróságnak ki kellett térnie arra, hogy a védendő alapjogot az EJEE 

tartalmazza, addig a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után már saját Alapjogi Chartájára 

hivatkozhat. A teljesség kedvéért megjegyzést érdemel, hogy a Bíróság már megalkotása óta 

(2000) hivatkozott a Chartára, azonban az még nem képezte az elsődleges jog részét. A 

Chartában biztosított jogok az EJEE-ben is szerepelnek, bár a Chartában modernebb 

struktúrában találhatók, továbbá néhány új alapjogi rendelkezés is felbukkan. A Charta 

jelentősége nem új alapjogok megalkotásában fejeződik ki, nem is annyira elsődleges jogi 

jellegében (hisz az esetjog révén elsődleges jogként működött), hanem sokkal inkább abban, 

hogy az EU mind az állampolgárai felé, mind külkapcsolataiban prezentálhatja, hogy önálló 

Alapjogi Chartával rendelkezik, ezzel is hangsúlyozva az emberi jogok védelme melletti 

elköteleződését. 

A Charta 52. cikke tisztázza a két alapjogi szerződés kapcsolatát, e szerint a Charta sem 

részesítheti az EJEE-ben biztosított jogvédelem szintjénél alacsonyabb védelemben az 

alapvető jogokat. Az alapjogok tartalmát és terjedelmét szintén az EJEE-vel összhangban kell 

értelmezni. 

                                                 
37 C-438/05 – The International Transport Workers' Federation és The Finnish Seamen's Union [2007] EBHT I-

10779. (a továbbiakban: C-438/05 – Viking). 
38 Uo. 61-62. pont. 
39 Uo. 79. pont. 
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A Charta leginkább tisztázásra szoruló rendelkezése az alkalmazására vonatkozó 51. cikke. 

A 51. cikk értelmében a Charta címzettje az Unió szervei, intézményei, hivatalai és a 

tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ennek megerősítése 

érdekében az 51. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a Charta az uniós jog alkalmazási körét 

nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, és nem hoz létre új hatásköröket, feladatokat az EU 

részére, illetve a már meglévőket nem módosítja. E rendelkezések összhangban állnak az 

EUMSZ 6. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal. 

A alkalmazási körére vonatkozó rendelkezést, nevezetesen, hogy mi minősül az uniós jog 

végrehajtásának, az EuB az Akerberg Fransson-ügyben40 2013-ban hozott ítéletével 

precedensértékűen értelmezte. A jogeset a kétszeres büntetés tilalmával, a ne bis in idem 

elvével kapcsolatos. Akerberg Franssonnal szemben adócsalás miatt közigazgatási bírságot 

szabtak ki, majd ezt követően büntető eljárást is indítottak vele szemben ugyanazon elkövetői 

magatartás miatt, s ez felvetette a Charta 50. cikkében foglalt ne bis in idem elvének 

értelmezését.  

A Bizottság arra hivatkozva vitatta a Bíróság hatáskörét, hogy a bírság kiszabása és a 

büntetőeljárás nem tartozik az EU hatáskörébe, e területeken a tagállam nem az EU jogát 

hajtja végre, következésképpen a Charta 51. cikke miatt az ügyben az EuB előtt nem lehet 

alapjogi védelmet érvényesíteni, az EuB nem rendelkezik értelmezési hatáskörrel. A Bíróság 

nem értett egyet a Bizottság álláspontjával, mivel az elkövetői magatartás részben a 

hozzáadott értékadóval volt kapcsolatos, amelye vonatkozóan fennáll uniós hatáskör, továbbá 

a tagállamoknak biztosítaniuk kell az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, amelybe az 

adócsalások elleni küzdelem is beletartozik, emiatt a Bíróság megállapította, hogy van EU 

jogi tényállási elem, függetlenül attól, hogy a büntetőjog területe nem uniós hatáskör. A 

Bíróság korábbi esetjogára, így az ERT-ügyre is hivatkozva megerősítette, hogy az uniós 

jogrendben biztosított alapvető jogokat az uniós jog által szabályozott valamennyi tényállásra 

alkalmazni kell, az ilyen tényállásokon kívül azonban nem. Ha valamely jogi tényállás nem 

tartozik az uniós jog alkalmazási körébe, a Bíróság annak elbírálására nem rendelkezik 

hatáskörrel, a Charta esetleg hivatkozott rendelkezései pedig önmagukban nem alapozhatják 

meg e hatáskört.41 Az estből kitűnően a Bíróság az uniós jog által szabályozott tényállást 

viszont tágan értelmezi. 

Az EuB-nak 2014-ben egy szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos jogesetben, a Pfleger-

ügyben42 ismételten alkalma nyílt értelmezni a Charta alkalmazási körét, ráadásul az ügy 

kapcsán ismételten felmerült az alapszabadságok és az alapvető jogok viszonyának kérdése. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapját Ausztriában megindított négy eljárás képezte, 

amelyben különböző helyeken, különböző üzemeltetőktől és tulajdonosoktól játékautomatákat 

koboztak el, és a kérdést előterjesztő bíróság szerint a hasonló elkobzások nem egyedülállóak 

Ausztriában, a szigorú szerencsejáték törvény miatt a probléma általános jelleget öltött. 

Az osztrák törvény (Glücksspielgesetz) alapján a szerencsejáték-szervezés, amelynek 

körébe tartozik az alapügyekben szereplő játékautomatával folytatott lottójáték is, állami 

monopóliumot képez. Ezért tiltottnak minősül minden szerencsejáték-szervezés, így a 

játékautomatával folytatott lottójáték is, ha arra nem adtak engedélyt. A szerencsejáték 

szervezésének joga a szövetségi államot illeti, azonban a játékautomatákkal folytatott 

lottójátékot a tartományok joga szabályozza. Tartományonként nagyon kevés, legfeljebb 

három játékautomata üzemeltetésre adható engedély és legfeljebb tizenöt évre. Aki engedély 

nélkül üzemeltet játékautomatát, közigazgatási bírsággal, sőt büntetőjogi szankcióval sújtható, 

                                                 
40 C-617/10. számú, Åklagaren vs. Hans Åkerberg Fransson ügyben 2013. február 26-án hozott ítélet 

(elektronikus EBHT-ban közzétett ítélet). 
41 C 617/10. – Åklagaren, 22. pont. 
42 C 390/12. számú, Robert Pfleger és társai ügyben 2014. április 30-án hozott ítélet (EBHT-ban még nem 

közzétett). 
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emellett a gépeket el kell kobozni, és megsemmisíteni, az üzlethelyiséget – függetlenül attól, 

hogy nem a szerencsejáték-szolgáltatás a vállalkozás fő tevékenységi köre – be kell zárni. A 

2010-2012 közötti időszakban az alapügy tárgyát képező eljárásokban, négy különböző 

helyen (köztük benzinkutakon) engedély nélküli játékautomatákat foglaltak le ideiglenes 

jelleggel. A gépek tulajdonosai és az üzlethelyiségek üzemeltetői fellebbezést nyújtottak be a 

lefoglalások ellen.  

Az osztrák bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az EuB-hoz, mert 

felmerült annak kérdése, hogy a szigorú osztrák szabályozás összeegyeztethető-e a 

szolgáltatásnyújtás szabadságával és a Charta 15-17. cikkében biztosított alapvető jogokkal. 

Az osztrák bíróság álláspontja szerint az osztrák állam által hivatkozott bűnmegelőzési okkal, 

illetve a játékosok védelmével mint közérdekű okokkal ténylegesen nem indokolható az a 

szabályozás, amelynek alapján csak alig néhányan kaphatnak engedélyt a gépek 

üzemeltetésére, és ezzel számos szolgáltató kiszorul a piacról. A bíróság meglátása szerint az 

osztrák szabályozás mögött álló valós ok nem a bűnmegelőzés és a játékosok védelme, hanem 

az állami bevételek növelése. A monopólium és a korlátozott számú engedélyek rendszere 

párosulva a súlyos szankciókkal sérti az érintetteknek a Charta 15-17. cikkében biztosított 

jogait, a foglalkozás megválasztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a 

tulajdonhoz való jogot. Az ügy tehát nem „alapszabadság – alapjog konfliktus” helyzet 

értelmezésére, hanem alapszabadság és alapjog együttes jogsértésének értelmezésére adott 

okot.  

Elsőként azonban a Bíróságnak a Charta alkalmazhatóságát illetően kellett állást foglalnia. 

Az osztrák kormány álláspontja szerint a jelen ügyben nem alkalmazható a Charta, mivel a 

szerencsejáték-kérdéskör az uniós jognak nem harmonizált területe és a nem harmonizált 

területen alkotott nemzeti jog nem tekinthető a Charta 51. cikke szerinti uniós jog 

végrehajtásának. Az érveléssel kapcsolatban az EuB ismételten utalt az Akerberg Fransson-

ítéletben foglaltakra, miszerint a Bíróságnak értelmeznie kell minden olyan tényállást, amely 

az uniós jog által szabályozott területet érinti. Ha valamely nemzeti szabályozás az uniós jog 

alkalmazási körébe tartozik, a Charta által biztosított alapvető jogokat tiszteletben kell tartani, 

az uniós jog alkalmazhatósága magában foglalja a Charta által biztosított alapvető jogok 

alkalmazhatóságát is.43  

Az EuB egyetértett a főtanácsnok indítványával, amely szerint jelen esetben szintén uniós 

jogi tényállásról, azaz az uniós jog alkalmazásáról van szó, hiszen az ügy – függetlenül attól, 

hogy nem harmonizált területet érint – összefügg a szolgáltatásnyújtás szabadságával. A 

tagállam a monopólium és engedélyezési rendszer bevezetésével a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága alóli kivételt alkalmazott, amely kivétel lehetőségét az EUMSZ 52. cikke 

szabályozza. Az EuB ismételten hivatkozott az ERT-ügyben hozott döntésére is, megerősítve, 

hogy egy nemzeti szabályozást csak akkor lehet a szolgáltatásnyújtás szabadsága alóli 

kivételnek tekinteni, ha a korlátokat tartalmazó szabályozás összhangban van az alapvető 

jogokkal. Abban az esetben, ha egy tagállam az uniós jog szerinti kivételeket vezet be 

valamely alapvető szabadság akadályozásának igazolása céljából, azt az uniós jog 

végrehajtásának kell tekinteni.44  

A főtanácsnoki indítvány45 részletesebben fejti ki, hogy miért kell a Charta 51. cikk (1) 

bekezdése alapján az uniós jog végrehajtásának tekinteni azt az esetet is, ha egy tagállam 

korlátozza valamelyik alapszabadságot. A tagállamot ugyanis az EUMSZ közérdekű okra 

való rendelkezései alapján illet meg az eltérés joga, következésképpen az eltérés feltételeit 

szintén az uniós jog határozza meg. Ezért amennyiben egy tagállam akár nem harmonizált 

                                                 
43 C 390/12. – Pfleger, 33-34. pont.  
44 Uo. 35-36 pont. 
45 C 390/12. – Pfleger-ügyben Eleanor Sharpston főtanácsnoki indítványa (EBHT-ban még nem közzétett) 45. 

pont. 
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területen, de eltér az alapszabadságtól, az szintén olyan tényállás, amely az uniós jog 

végrehajtásának minősül, és a Charta alkalmazandó. Az ügyben tehát a Bíróság azért találta 

alkalmazhatónak a Chartát, mert bár a szerencsejáték területe nem harmonizált terület, a 

tagállamoknak a szabályozás során a szolgáltatásnyújtás szabadságától való eltérésre 

vonatkozó uniós szabályokat (EUMSZ 52. cikk) be kell tartani. Amennyiben a nemzeti 

szabályozás korlátozza ezt a szabadságot, azt is csak az uniós jog keretei között teheti meg, a 

tagállam a kivétel alkalmazásával is az uniós jogot hajtja végre, ezért a Charta is 

alkalmazandó. A korlátozás jogosságának megítélése során nem csak az EUMSZ 

rendelkezéseire, hanem a Charta rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni.  

A Pfleger-ítéletben kifejtett álláspontot az EuB következetesen alkalmazta a Berlington 

Kft. és társai ügyben46 is, amelyet a játékterem-üzemeltetők azért indítottak a Magyar Állam 

ellen, mert álláspontjuk szerint a magyar jogszabályi környezet változása miatt sérült a 

szolgáltatásnyújtás szabadságához és a Chartában biztosított tulajdonhoz való joguk, ezért 

kártérítés követeltek. A kétlépcsőben végrehajtott jogszabályváltozás eredményeként a 

játékterem-üzemeltetők tevékenysége ellehetetlenült, az első lépcsőben a játéktermekben 

használt gépekre bevezetett, ugyanakkor a játékkaszinókat nem érintő adóemelések miatt, a 

második lépcsőben pedig a pénznyerő automaták kaszinókon kívüli üzemeltetését tiltotta be a 

jogalkotó, átmeneti időszak biztosítása és kártalanítás nélkül. 

A magyar bíróság egyrészt arra kereste a választ, hogy a felperesek által sérelmezett új 

jogszabályok az EUMSZ 56. cikkébe ütköző korlátozást jelentenek-e, másrészt, hogy az 

ügyben figyelembe vehető-e a Chartában biztosított tulajdonhoz való jog védelme. Az EuB 

megállapította, hogy a sérelmezett új jogszabályok a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozását jelentik,47 ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága 

közérdekű indokokkal igazolható, az állam által hivatkozott közérdekű okok tényleges 

fennállását és arányosságát a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia. A tagállam által felhozott és 

az EUMSZ 52. cikkében szereplő közérdekű igazolásokat a Chartában biztosított tulajdonjog 

esetleges sérelmével összefüggésben kell vizsgálni. A megszorító nemzeti szabályozást tehát 

csak akkor lehet a szolgáltatásnyújtás szabadsága alóli jogszerű kivételnek tekinteni, ha 

összhangban van az alapvető jogokkal, így a tulajdonjog védelmével.48 A Bíróság egyúttal 

utalt az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Vékony kontra Magyarország ügyben49 hozott 

ítéletére is, amely az EJEE 1. Jegyzőkönyv 1. cikkébe (tulajdon védelme) ütközőnek találta az 

olyan engedélyek visszavonását, amelyek azok jogosultjait valamely gazdasági tevékenység 

folytatására jogosítják fel, és amelyek visszavonására megfelelő időtartamú átmeneti időszak 

vagy ésszerű kompenzációs rendszer előírására nélkül kerül sor.50 Az EuB megerősítette a 

Pfleger-ítélet azon rendelkezését, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának nem igazolt vagy 

aránytalan korlátozása a tulajdonjog védelmével összefüggésében sem engedhető meg, azaz 

az alapvető jogok is csak hasonló feltételekkel korlátozhatók, mint az alapszabadságok, a 

korlátozás feltételeit a Charta 52. cikkének (1) bekezdése tartalmazza (jogszabályi előírás, 

arányosság elve, közérdekűség és mások jogainak védelme).51  

 

 

7. Összegzés 

 

                                                 
46 C-98/14. sz. Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft és társai kontra Magyar Állam indított ügyben 

2015. június 11-én hozott ítélet (EBHT-ban még nem közzétett). 
47 C-98/14. – Berlington, 42. és 52. pont. 
48 Uo. 74. pont. 
49 Emberi Jogok Európai Bíróságának a 65681/13. sz. kérelem tárgyában 2015. január 13-án hozott ítélete. 
50 C-98/14. – Berlington, 85. pont. 
51 Uo. 90. pont. 
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Az esetjogi statisztika azt mutatja, hogy több évtized alatt sem kiugró azoknak az ügyeknek a 

száma, amelyek lehetőséget adnak a piaci alapszabadságok és az alapvető jogok közötti 

kapcsolt feltárására, ez azt is jelentheti, hogy a két jog zömében békésen megfér egymás 

mellett. A bemutatott ítéletekből látható, hogy egyes esetekben a „jogok összecsapásával” 

találkozhatunk (ERT, Familiapress, Omega, Laval és Viking ügyek), más esetekben az 

alapszabadságok és alapvető jogok együttes megsértésére kerül sor (Carpenter, Pfleger és 

Berlington ügyek). Ez utóbbi esetben, ha az alapszabadság sérül, azzal együtt sérülhet az 

alapvető jog is vagy fordítva (Carpenter ügy), ezért a jogvédelem terén a két jog támogatja, 

erősíti egymást. 

Az ítéletek indokolásából következően mára már nem kétséges, hogy az alapszabadságok 

megsértésének igazolását az alapvető jogok fényében kell vizsgálni, tehát az igazolásnak 

olyannak kell lennie, hogy az megfeleljen az alapvető jogi követelményeknek is. 

Nevezetesen, ha egy tagállam alapszabadságot korlátoz, egyrészt be kell tartania az EUMSZ 

és a bírósági joggyakorlat ezzel kapcsolatos követelményeit, másrészt, ha a korlátozásnak 

alapvető jogot érintő vonatkozása is van, a korlátozást csak akkor lehet megengedett, ha nem 

haladja meg azt a mértéket, amit a Charta az alapjogok esetében lehetővé tesz.  

Az EuB ítéleteiből azonban még nem rajzolódik ki egyértelműen, vajon az 

alapszabadságok korlátozása indokolásának hármas feltételrendszerében 

(diszkriminációmentesség, közérdekű okoknak való megfelelés és arányosság) az alapvető 

jogoknak való megfelelés egy negyedik, új feltételt képez-e, vagy esetleg beépül az 

arányossági tesztbe.52 A kérdés ugyanakkor a szerző álláspontja szerint merőben elméleti 

jellegű, hiszen akár különálló, új feltételről van szó, akár egy már meglévő feltétel további 

differenciálódásáról, az alapvető jogoknak való megfelelés követelményét be kell tartani. 

Ennek során azonban figyelembe kell venni, hogy az alapvető jogok – az abszolút védelmet 

élvező jogok kivételével – sem korlátozhatatlanok, a mérlegelés során esetről esetre kényes 

egyensúlyrendszert kell megteremteni a mindkét részről kiemelt védelmet élvező, ugyanakkor 

mindkét részről meghatározott feltételek fennállása esetén korlátozható jogok között. Az 

alapvető (emberi) jogoknak való megfelelés ezért inkább egyfajta szempontrendszernek 

tekintendő, amelyben figyelemmel kell lenni arra, hogy e jogok is korlátozhatók, éppen ezért 

– az abszolút sérthetetlenséget élvező alapvető jogok kivételével – nem lehet hierarchikus 

viszonyról beszélni az alapvető jogok és alapszabadságok kapcsolatrendszerében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Perišin álláspontja szerint a Bíróságnak választ kellene adnia arra a kérdésre, hogy az alapvető jogok az 

alapszabadságok korlátozása esetén az igazolási, indokolási okok mely kategóriájába tartoznak, avagy új típusú 

igazolási oknak tekintendők. Perišin: i. m. 85-87. és 97-98. 
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1. Expozíció 

 

A fuvaroztatók érdekeit is szem előtt tartó – liner service útján történő – nemzetközi 

kereskedelemi hajózást szabályozó joganyag mára sok tekintetben idejétmúlt, sőt a 

nemzetenként eltérő formában, fenntartásokkal átemelt globális szabályok, valamint ezek 

nemzeti-regionális jogforrásokkal való keveredése okán a mai napig hézagosság és 

áttekinthetetlenség jellemzi. 

A hajóselismervénnyel történő árutovábbítás egységes feltételeinek rögzítése, vagyis a 

modern tengeri fuvarjog évszázados fejlődése a XIX. században már elkezdődött, a bill of 

ladingre vonatkozó joggyakorlat kiegyensúlyozása okán elindult jogalkotási munkával a teljes 

egységet azonban máig nem sikerült megvalósítani.  

Legújabb jogfejlődési törekvésként a Rotterdami Egyezmény alkotói amellett, hogy választ 

kívánnak adni a globalizáció révén felmerült kihívásokra is, azt a célt fogalmazták meg, hogy 

a modernizáció révén – egy teljesen új jogszabály megalkotásával – átlátható, egységes és 

kiszámítható pályára állítják a kereskedelmi hajózás szabályozását.  

A fuvarozási jogviszony szereplői ugyancsak megoldást remélnek az új típusú 

szabályoktól, melyet – 28 éves (!) előkészítő munka után – az ENSZ Közgyűlése fogadott el 

2008. december 11-én. 2009. szeptember 23-án (vagyis az aláírási ceremónián) a 

világkereskedelem 25%-át kitevő 16 állam1 aláírta az egyezményt, ami jóval több, mint a 

kereskedelemnek csupán 5%-át adó 34 állam, melyek aláírásával és ratifikációjával hatályba 

lépett a Hamburgi Egyezmény.  

Az azóta eltelt 7 éve folyó aláírási, ratifikációs és csatlakozási eljárás eredményéből 

végleges következtetést azonban még korai lenne levonni, a konvenció jövőjével 

kapcsolatosan azonban meghatározó lehet, hogy mire alkalmazni lehetne – a globalizáció 

fokozódó intenzitása révén, valamint az informatika és a technológia rohamos fejlődése okán 

– veszít aktualitásából.  

 

 

2. Generációk 

 

A nemzetközi kereskedelem és a tengeri fuvarozási jogviszony legfontosabb máig hatályos 

joganyaga a több alkalommal módosított Brüsszeli Egyezmény (1924). Ennek eredeti 

célkitűzése a globálissá váló áruforgalom, s a liner service fuvarokmánya, a bill of lading 

kereskedelmi funkcióinak és tartalmi elemeinek egységesítése volt, vagyis a 

hajóselismervénnyel történő árufuvarozás joggyakorlatának – beleértve a fuvarozó 

felelősségével kapcsolatos kérdéseket is – megújítása és egységes szerkezetbe foglalása.  

A hatályba lépéshez szükséges ratifikációs eljárás során tett fenntartások okán azonban 

meglehetősen sokféle változata létezik az egyezménynek, ami hátráltatta az egységes 

joggyakorlat kialakulását is.  

                                                 
1 Kongó, Ghána, Nigéria, Spanyolország, Dánia, Görögország, Norvégia, Svájc, Franciaország, Guinea, 

Lengyelország, Togo, Gabon, Hollandia, Szenegál, Amerikai Egyesült Államok. 
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Ezen kívánt segíteni a Brüsszeli Egyezményt módosító, illetve kiegészítő Visby (1968) és 

az SDR Protocol (1979), melyek ráadásul az eredeti Hágai Szabályok aláírása nélkül is 

lehetővé tették a ratifikációt és az alkalmazást. Ez azzal az eredménnyel is járt, hogy államok 

zöme a Brüsszeli Egyezményt és a kiegészítésekkel módosított Hague-Visby Rulest, vagy a 

Hague-Visby Szabályok SDR Protokollal módosított változatát, vagy az SDR Protokollal 

kiegészített Brüsszeli Egyezményt alkalmazzák.  

A nemzetközi árutovábbítás szabályanyaga ennek folytán meglehetősen összetett képet 

mutat arra is figyelemmel, hogy míg a Hague-Visby Rules a vonalhajózási okmányokat – 

alapvetően a hajóutat – tekinti kiinduló pontnak, addig az 1960-70-es években átalakuló 

világgazdaság, és a technológiai változások új kihívások elé állították az amúgy is szerteágazó 

szabályozási struktúrát. Különösen a kikötők közötti árutovábbítás addig szabályozatlan 

kérdései tették elkerülhetetlenné az egyezmények újbóli felülvizsgálatát. 

Ennek eredményeként 1978-ban az ENSZ szakosított szervezetének (UNCITRAL2) égisze 

alatt megszületett a Hamburgi Egyezmény, mely nem szakadt el minden vonatkozásban a 

Brüsszeli Egyezmény és a kiegészítő protokollok rendelkezéseitől, azonban mégis számos új 

elemet hozott a tengeri fuvarjogba. Talán még az is kijelenthető, hogy egy egészen új 

megközelítést kívánt megalapozni a fuvarozási jogviszony, különösen a fuvarozói felelősség 

szabályozását illetően.  

A konvenció egyik, talán legfontosabb újítása ugyanis az volt, hogy új alapokra helyezte a 

felek közötti kockázatelosztást, de figyelemmel volt a konténerizáció, valamint a modern 

tengerhajózási technológiák követelményeire is. Hatályának a kikötő területére való 

kiterjesztésével új keretek közé helyezte a kikötők közötti árutovábbítás szabályozásának 

térbeli-időbeli határait is, melynek révén a kimenő és a bejövő kereskedelmi forgalomban is 

alkalmazásra kerülhetett.3 

A Hamburg Rules tehát sokkal szélesebb szabályozási tárgyra terjed ki, mint a Brüsszeli 

Egyezmény. A ratifikáló országok zömének azonban a világ tengeri árufuvarozásában és 

kereskedelmi flottájában való részesedése csak töredéke azon országoknak, amelyek a Hague-

Visby Rulest alkalmazzák.4  

A Brüsszeli Egyezmény (Hague Rules) így még mindig domináns helyzetben van 

valójában, a Hamburgi Egyezmény 1992-es hatályba lépése eddig csak tovább bonyolította az 

amúgy is szerteágazó szabályozási struktúrát. A Hágai Szabályokat valamely formában 

alkalmazó államok mellett ugyanis – igaz, igen kevés számban –, de megjelentek azok az 

államok, ahol a Hamburgi Egyezményt alkalmazzák; sőt külön csoportot képeznek azok a 

nemzetek is, akik saját törvényt alkottak a nemzetközi tengeri áruforgalom jogi kérdéseire, de 

utalnak valamennyi – hatályos vagy nem hatályos – kereskedelmi hajózási egyezményre is.5 

 

 

3. Egy globális szabályozás víziója 

 

Ennek tükrében nem meglepő tehát, hogy sem a Hague-Visby Rules, sem a Hamburg Rules 

nem teremtett esélyegyenlőséget a tengeri fuvarozói jogviszony szereplői között, hiszen a 

kereskedelmi nagyhatalomnak számító Egyesült Államok és a legnagyobb népességet 

                                                 
2 United Nations Commission on International Trade Law (ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság). 
3 Ld. Kovács Viktória: A Kodifikáció az UNCITRAL égisze alatt – a Hamburgi Egyezmény: szándék és valóság. 

Jog, Állam, Politika, Vol. 8 (2016) No. 1, 89-120. 
4 Sturley, Michael – Fujita, Tomotaka – van der Ziel, Gertjan: Introduction and historical background to the 

Rotterdam Rules. In: The Rotterdam Rules, Sweet & Maxwell, 2010. 9.  
5 Sturley, Michael: General Principles of Transport Law and Rotterdam Rules, 63-86. In. Meltem Deniz Güner-

Özbek (ed.): The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or 

Partly by Sea – An Appraisal of the „Rotterdam Rules. Springer, 2011. p289. 
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számláló Kína sem tagja a Hague-Visby Szabályoknak.6 A Hamburgi Egyezmény ugyan 

modernebb szabályokat fektet le, a csekély ratifikációs számból adódóan azonban valódi 

jentőséget alig-alig tölt be a tengeri fuvarjogi szabályozásban. Ezért nem szabad figyelmen 

kívül hagyni a kereskedelmi szokásokat és szokványokat, egyes római jogi eredetű 

intézmények folyamatos fejlődését és alkalmazását sem,7 melyeket már a jogegységesítést 

végző nemzetközi szervezetek munkája előtt kialakított a kereskedelmi joggyakorlat. 

Okkal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e, illetve lehetséges-e a komplex, és 

a legkülönbözőbb nemzeti érdekeket is kielégítő globális egyensúly megteremtése. A 

szabályozás szükségességét a tengeri és a multimodális árutovábbítás olyan klasszikus 

elemeinek nemzetközi egyezmények révén történő definiálása húzza alá, mint a 

fuvarokmányok formai és tartalmi kellékei, illetve az azokhoz fűzött joghatások és 

jogkövetkezmények. Az árutovábbítás tömegszerű és fajlagos jellegű szolgáltatássá válása 

okán pedig az igényérvényesítés témakörében új trendeket hozó választottbírósági és 

joghatósági kérdéseket is egyezményes úton kell szabályozni.  

A tengeri árutovábbítás kiegyensúlyozott fejlődésében tehát szükség van a kiszámítható, és 

minden fél számára elfogadható szabályozási környezetre, habár az 1960-70-es évek 

kereskedelmi joggyakorlatával kialakuló – részben a globalizáció termékének is számító – 

tényezők új gazdasági-kereskedelmi kihívások elé állították a jogegységesítéssel foglalkozó 

szervezeteket.  

A CMI (Comité Maritime International) és az UNCITRAL közös munkájának 

eredményeként 2009-ben elfogadott – és a konferencia helyszínéről elnevezett – legújabb 

egyezmény, a Rotterdam Rules éppen a globalizáció kihívásaira reflektálva kívánja 

kiküszöbölni a Hague-Visby Rules és a Hamburg Rules gyakorlati alkalmazásával 

kapcsolatos visszásságokat azzal, hogy az ún. multimodális jellegű szolgáltatásokat is hatálya 

alá vonja, és figyelemmel van az informatika robbanásszerű fejlődésére.  

Ezen folyamatok megértésében szükséges a teljes árutovábbítás reálfolyamatának 

áttekintése is.   

 

 

4. Új szereplők, új igények 

 

Az 1970-es évek olajkrízisét követően a tengeri áruforgalom – igaz évenként csak 1%-kal – 

ismét növekvő tendenciát mutatott, amely az 1980-as évek közepétől tovább fokozódott. Ez – 

a közlekedési-szállítási ipar szükségszerű átalakulása mellett – a gazdaság és a nemzetközi 

kereskedelem fokozatos megerősödését is magával hozta. Az időszakra vonatkozó 

kereskedelmi adatok szerint még 1996-ban 4790 millió tonna küldeményt továbbítottak – 

részben vagy egészben tengeri úton(!) –, 1997 januárjára pedig a kikötők közötti áruforgalom 

elérte a 723 millió tonnát.8 

Mindennek alapját az 1960-as években megjelenő, és az árutovábbítás tömeges 

szolgáltatássá válásában döntő szerepet játszó konténerek és konténerszállító hajók 

jelentették, melyek 157 000 DWTkapacitásukkal akár 11000 darab konténer szállítására is 

alkalmassá váltak, sőt a kereskedelmi forgalomban használt hajók maximális méretét is csak 

az 1914-re felépült Panama-csatorna gátjai szabták meg.9  

Ezzel párhuzamosan a gépesített berakodási, kirakodási és raktározási szolgáltatások 

mellett, a különböző közlekedési alágazatok kombinációjával megvalósuló árutovábbítási 

                                                 
6 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 13.  
7 Majtényi Lászó: Tengeri fuvarjog, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 35. 
8 Estrella Faria, Jose Angelo: Uniform Law for International Transport at UNCITRAL: New Times, New 

Players, and New Rules. Texas International Law Journal, Vol. 44 (2009) 288-289.  
9 Uo. 
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mechanizmusok alapjai is kiépültek. A Ro-Ro (roll on és roll off)10 rendszerű közúti-tengeri 

(vagy folyami) kombinált szállítás lehetősége a kereskedelmi hajózás struktúráját jelentősen 

átalakította, a rohamosan növekvő gazdasági igények, és az informatika fokozatos elterjedése 

pedig lehetőséget kínáltak a kereskedelem infrastrukturális feltételeinek átalakítására is.  

A folyamat a vonaljáratokat üzemeltető legnagyobb hajóstársaságoknak kedvezett, hiszen 

szolgáltatásaiknak a közlekedési-szállítási alrendszer más módozataira történő kiterjesztése 

révén lehetőséget kaptak arra, hogy raktározó-kezelő üzemeket (ún. terminálokat) 

létesítsenek, multimodális jellegű fuvarozást szervezzenek, sőt egyes esetekben a szárazföldi 

szakaszon is fuvarozói tevékenységeket lássanak el (saját vagy bérelt fuvareszközzel).11  

A folyamat eredményekét sok esetben a vonalhajózási szolgáltatást végző 

hajóskonferenciák – természetesen a fuvarozási szerződés keretei között, de akár – a komplex 

árutovábbítási láncot is végigkísérték az áru felvételétől a kiszolgáltatásig, melyben az ún. 

tengeri fuvarozási ügynök (maritime agent) a szárazföldi (közúti, vasút, folyami vagy 

csatornán történő) árutovábbítási viszonylatban is meghatározó szerepet töltött be. Ez a 

jelenség pedig azt a kereskedelmi igényt fogalmazta meg, hogy az ún. multimodal carrier és 

az ún. ocean carrier helyett a komplex árutovábbítási ügylet lebonyolítása csupán egy 

„szolgáltató fél” (complex commercial agent) hatáskörébe tartozzon, és egységes jogszabályi 

környezet definiálja az árutovábbítással kapcsolatos tevékenységét és felelősségének 

határait.12 

Az új kereskedelmi szereplők belépése tehát újfajta igényeket is eredményezett az 1980-

90-es évekre, melyek a multimodális jellegű fuvarozás fokozódó intenzitásának alapjait is 

megteremtették, sőt a fuvarozás ma már elképzelhetetlen lenne e közlekedési-szállítási 

szolgáltatás nélkül.   

A világgazdaság és a technológiai fejlődés ezért új típusú szabályok megalkotására 

várakozott.  

 

 

5. Új generációs szabályok? 

 

A több mint 90 éves múltra visszatekintő Hágai Szabályok „elavultsága”, valamint a 

Hamburg Rules gyakorlati jelentősége (jelentéktelensége) mentén felerősödő kritika hatására 

– és természetesen a korábbi sikertelen kodifikációs kísérlet tanulságait is levonva – az a 

konkrét igény fogalmazódott meg, hogy a modernizálódó közlekedési-szállítási- 

rakodástechnikai és tengerhajózási technológiák, a multimodális jellegű ún. „háztól házig” 

történő árutovábbítás fokozódó intenzitása, valamint a globalizáció termékének számító 

elektronikus kereskedelem révén elterjedő dematerializált fuvarokmányok alkalmazásával 

kialakult szabályozási űröket egységes, globális szintű szabályokkal töltsék ki.  

Ennek egyik első lépése a Multimodális ENSZ-egyezmény megalkotása volt, amivel 

azonban csak részlegesen valósult meg a nemzetközi jogegységesítés gondolata. A kombinált 

fuvarozás szabályozására az UNIDROIT égisze alatt megszületett kodifikációs kísérlet (1980) 

szerint ugyanis a multimodális fuvarozást végző operátor fuvarozói felelősséget vállal a 

                                                 
10 A Ro-Ro (Roll on – Roll off) rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás lényege, hogy a közúti járművek - 

megfelelően kiépített rakodókon át saját kerekein felgördülnek a vízi járművek (kompok, uszályok, hajók) 

rakfelületére, illetve a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülnek azokról. A rendszer előnye, hogy 

bármilyen közúti jármű szállítható ilyen módon, valamint, hogy a fel- és lehajtás egyszerű és gyors művelet. A 

kompokat, komphajókat elsősorban az átkelőforgalom lebonyolítására használják. Gyakran vegyes funkciójúak, 

személy- és áruszállító közúti járműveket egyaránt szállítanak, de vannak olyan tengeri komphajók is, melyek 

vasúti szerelvények továbbítására is alkalmasak. 
11 Estrella Faria: i. m. 288-289.  
12 Uo. 
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közreműködő fuvarozók, sőt valamennyi szereplő (közreműködő) tevékenységéért is.13 A 

konvenció rendelkezései ugyanakkor lehetővé tették volna az egyes fuvarozási alágazatok 

szabályai szerinti (felelősségi) határértékek konkrét alkalmazását is (abban az esetben viszont, 

ha a kár bekövetkezésének helye nem azonosítható, a Multimodal-egyezmény szerinti érték az 

irányadó).  

Az egyezményt saját jogrendszerükbe átültető államok száma azonban messze elmarad a 

hatályba lépéshez szükséges 30 államtól, hiszen 1981-től mindösszesen csak Chile, Mexikó, 

Marokkó, Norvégia, Szenegál és Venezuela írta alá, majd 1998-tól 1991-ig további államok 

csatlakozásával immáron 11 állam ratifikálta, vagy csatlakozott az egyezményhez.14 De még 

fontosabb, hogy mely államok nem részesei az egyezménynek: éppen a világkereskedelem 

főszereplői; mely azzal a következménnyel jár, hogy a Multimodális ENSZ-egyezmény 

hatályba lépése ma reménytelennek látszik. 

A kodifikációs kísérlet sikertelenségéből adódóan az egyezmény természetesen nem jelent 

megoldást a kombinált fuvarozás szabályozására, nélkülözhetetlensége okán azonban – és a 

hiátus ellensúlyozására – multimodális fuvarokmányokat csiszolt ki a nemzetközi 

kereskedelmi joggyakorlat. Ezek közül a FIATA Multimodális B/L15 a legszélesebb körben 

használt fuvarozási okmányok egyike.16   

A bemutatott tendencia – az érdekelt gazdasági szereplők és érdekképviseletek aktív 

közreműködésével – a CMI és az UNCITRAL együttműködését tette szükségessé. A 

szervezetek tevékenységének egyértelmű mozgatórugója az volt, hogy a konkrét jogalkotási 

munka kezdetére – tehát az ezredfordulóra – kellő mennyiségű gyakorlati tapasztalat gyűlt 

össze a korábban megalkotott konvenciók világpiaci jelentősége és jogi értelmezése kapcsán, 

valamint azon problémák vonatkozásában is, melyekre a hatályban lévő jogszabályok 

egyáltalán nem, illetve csak részleges megoldást kínálnak, vagy éppen ellenkezőleg, 

feltételeikkel nem teremtettek széles körben elfogadható körülményeket.17  

 

 

6. Újra színre lép a CMI 

 

A CMI foglalkozott elsőként (1988) a multimodális jellegű szabályozás kérdéskörével,18 

melynek első lépcsőfokaként a Hague-Visby Rules alkalmazása kapcsán felmerülő gyakorlati 

problémák feltárását tűzte ki céljául.  

A CMI a fennálló feszültségek oldása céljából 1990-ben hívta össze azt a 

konferenciasorozatot Párizsban, mely sorra vette a több részletre kiterjedő revízió, és a 

komplex szabályozási struktúra kiépítésének indokait. Ez alapján konkrét igény 

fogalmazódott meg a nemzetközi fuvarjogi jogviszony szereplőinek, az árutovábbítás alapját 

képező szerződések és fuvarokmányok definiálására. Emellett – az addig csak hézagosan 

szabályozott – fedélzeti rakomány kezelésére-szállítására is hiánypótló szabályok 

megalkotását javasolták.  

                                                 
13 Szalay Gyula: Nemzetközi szállítmányozás. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2004. 97. 
14 Jelenlegi részes felek: Burundi, Chile, Grúzia, Libanon, Libéria, Malawi, Mexikó, Marokkó, Ruanda, Szenegál 

és Zambia. 
15 A FIATA Combinad Transport Bill of Lading (FBL) a szállítmányozók által végzett összetett fuvarozás 

okmánya. 
16 Szalay: i. m. 74. 
17 Kovács Viktória: A tengeri fuvarjog egységesülésének első szakasza, Jog-Állam-Politika, 2015/2. szám, 57-

86.  
18 Berlingieri, Francesco: The History of the Rotterdam Rules, The United Nations Convention on Contract for 

the International Carriage of Goods Wholly or Party by Sea, An appraisal of the Rotterdam Rules, Springer 

Heidelberg Dordrecht London, 2011. 2. 
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A konkrét jogalkotási munka az Irányító Bizottság színre lépésével kezdődött,19 mely sorra 

vette a tengeri árufuvarozás körében szabályozandó témaköröket. A szervezet Nemzetközi 

Munkabizottságával történő együttműködésben – összesen négy alkalommal megtartott 

ülésen – dolgozták ki, és véglegesítették a javaslatokat. Az érdemi munkához nagy segítséget 

nyújtottak azok a szakmai kérdőívek is, melyeket minden CMI-tagállam képviseletének azzal 

a céllal küldtek meg, hogy tengerjogi szakértői véleményt kérjenek a jogalkotás tartalmi és 

technikai kérdéseit illetően.20  

Végül az egyeztető konferenciasorozat és a szakmai vélemények rávilágítottak arra is, 

hogy a Hamburgi Egyezményben kidolgozott fuvarozói felelősségi struktúra nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket, ezért – a kereskedelem folyamatosságának biztosítása érdekében – a 

felelősség időbeli kereteit, a felelősség alóli kimentési okok és a felelősségkorlátozás 

rendszerét – a korábban már alkalmazott – tradicionális szabályok figyelembevételével kell 

rendezni. A hagyományokhoz való visszatérés mellett újításként fogalmazódott meg az ún. 

deviációs záradék, a fuvarozói késedelem és az árukárok újfajta igényeket is kielégítő 

szabályozásának gondolata is.21  

 

 

7. A Rotterdamba vezető út 

 

A revízió tartalmi kereteinek rögzítését követően felmerült az a technikai kérdés is, hogy 

mindezt a Hague-Visby Rules vagy a Hamburg Rules szövegének megújítása révén, vagy 

éppen ellenkezőleg, egy teljesen új jogszabály kidolgozásával valósítsák-e meg.22   

Kezdetben a CMI, majd 1996-tól az UNCITRAL közreműködésével, illetve irányításával 

folytatódott az az egyeztetési eljárás, ahol az UNCITRAL Titkársága elsőként azt vizsgálta 

meg, hogy az aktuális kereskedelmi gyakorlat tükrében számításba lehet-e venni a már 

meglévő tengeri árufuvarozási tárgyú konvenciók megoldásait; de a korábban szabályozatlan 

kereskedelmi hajózással összefüggő gyakorlati kérdéseket is feltárta. A széles körű és 

gyakorlati szemléletű, komplex szabályozási struktúra kialakítása érdekében tárgyalásokat 

kezdeményezett a legfontosabb nemzetközi szervezetekkel: tevékenységében aktív 

közreműködőként továbbra is részt vett CMI, de bevonta az érdekelt gazdasági szereplőket és 

érdekképviseleteiket is. Így a ICC23, az IUMI24, a FIATA25, az ISC26, és az IAPH27 is 

javaslattevőkként vehettek részt az UNCITRAL jogszabály-előkészítő tevékenységében.  

Az utolsó előkészítő ülést követően a CMI Végrehajtó Tanácsa öntötte jogszabályi 

formába a konvenció tervezetét, melybe végül – a korábbi tervekkel ellentétben – a 

felelősségi kérdéseket is szabályozás tárgyává emelték.28  

A szakmai szervezetekkel való konzultáció eredményeként az UNCITRAL azt a döntést 

hozta, hogy olyan komplex szabályozási pályára kell állítani a tengeri árutovábbítás 

rendszerét, melyben vitathatatlanul tükröződnek a Hague-Visby Rules bevált elemeiként 

számon tartott fuvarozói felelősséggel és főkötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezései, de 

                                                 
19 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 14-15.  
20 Uo. 15. 
21 Berlingieri: i. m. 5.  
22 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 14.  
23 International Chamber of Commerce. 
24 International Union of Marine Insurance. 
25 International Federation of Freight Forwarders Association. 
26 International Shipping Company. 
27 International Association of Ports and Harbors. 
28 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 15.  
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az új trendeket hozó modernebb kereskedelmi gyakorlatra épülő Hamburgi Egyezmény 

rendelkezései29 is épüljenek be a szabályozásba.  

A döntés tulajdonképpen összebékítette a Hágai Szabályokat és a Hamburg Rules 

rendszerét, és lehetőséget kínált arra, hogy a globalizálódó nemzetközi kereskedelem 

meglehetősen szerteágazó igényeket kielégítő szabályokat dolgozzon ki, mely az ún. 

unimodális árufuvarozás szabályainak egységesítésén túl a multimodális jellegű – be- és 

kirakodás utáni szakaszok – regulálását is hatálya alá vonja.30 

A jogalkotási munka következő fázisa az UNCITRAL New Yorkban megtartott ülésén 

kezdődött 2000-ben. A delegációkhoz a CMI is csatlakozott azzal a céllal, hogy 

együttműködésben fogalmazzák meg a nemzetközi kereskedelmet érintő problémákat, és 

konkrét megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. Az együttműködés mozgatórugóját az 

elektronikus adatcsere és elektronikus kereskedelem témakörében kidolgozott Elektronikus 

Kereskedelmi Modellegyezmény31 adta, mely rávilágított azokra a szabályozási hézagokra is, 

melyek a bill of lading (hajóselismervény) és sea waybill (tengeri fuvarlevél) alkalmazása 

körében egyre gyakrabban felmerültek.32 Ezen túl a háztól házig történő árufuvarozás 

növekvő tendenciája révén szükségszerűen felmerülő gyakorlati kérdések is a jogalkotási 

javaslat tárgyává váltak: így az alkalmazási terület további kiterjesztése, a fuvarozási 

jogviszony szereplőinek definiálása és a fuvarozási szerződés újrakodifikálása, valamint a 

fuvarozói felelősség elhatárolási kérdései (Himalaya protection33) is újabb revízió tárgyává 

váltak. 

Miután megállapodás született a szabályozandó kérdésekről, a CMI Nemzetközi 

Albizottsága 2000 januárjában, áprilisában, júliusában és októberében formális ülést hívott 

össze, majd végül 2001 decemberére34 alkotta meg azt a jogszabálytervezetet, amit még ebben 

az évben megküldött az UNCITRAL Titkársága részére. 

Az UNCITRAL 2002-től a teljes jogalkotási tevékenységet átvette a CMI-tól, majd a III. 

Munkacsoport keretében megalkotta a tengeri árufuvarozási tárgyú konvenció végleges 

tervezetét. A Munkacsoport elsőként a szabályozás tárgyában állapodott meg aszerint, hogy 

az új jogszabály a háztól házig terjedő árufuvarozás tengeri szakaszára koncentrálva a 

fuvarozói felelősség struktúráját és az egyezmény alkalmazási körét tegye szabályozása 

tárgyává.35 

Az UNCITRAL nemzetközi fuvarjoggal foglalkozó munkacsoportja ezt követően három 

olvasatban, minden tagállam delegációjával történő együttműködésben – összesen hat éven át, 

25 tárgyalási hétben és négy különböző tervezetben36 – dolgozta ki az egyezmény végleges 

szövegét New Yorkban és Bécsben, majd végül 2009 februárjában fogadták el Rotterdam 

Rules37 néven.  

A jogalkotási folyamatot lezáró stációk tehát a következők voltak. Az UNCITRAL 

munkacsoportja – mint említettük – elsőként 2002 áprilisában kezdte meg azt a jogszabály 

előkészítő tevékenységet, mely lehetőséget kínált a delegációknak javaslatuk megtételére, és 

                                                 
29 Kovács Viktória: Kodifikáció az UNCITRAL égisze alatt, a Hamburgi Egyezmény, Jog-Állam-Politika, 

2016/1, 89-120. 
30 Eftestöl-Wilhelmsson, Ellen: The Rotterdam Rules in a European Multimodal Context. Journal of 

International Maritime Law, Vol. 16 (2010). 
31 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (1996). 
32 Girvin, Stephen: Evidentiary Aspects of Transport Documents and Electronic Transport Records under the 

Rotterdam Rules. European Journal of Commercial Contract Law, 2010, 1/2, 109-117.  
33 Fujita, Tomotaka: Performing Parties and Himalaya Protection, Colloquium on the Rotterdam Rules 

September 21, 2009, 1-6.  
34 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 15.  
35 Uo. 16. 
36 Adamsson, Joakim: The Rotterdam Rules A Transport Convention for the Future?, Faculty of Law Lund 

University, 35-36.  
37 United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. 
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melyben a hét legjelentősebbnek ítélt témát részletes és konkrét elemzés tárgyává tették. 

Részletesen foglalkoztak a területi hatály kérdésével, az elektronikus kommunikációval, a 

fuvarozói felelősséggel, a felek jogaival és kötelezettségeivel, az ellenőrzési joggal, a 

szerződéses jogok átruházásával és az igényérvényesítési, döntően választottbírósági 

kérdésekkel is.  

A delegációk munkájuk során a CMI multimodális fuvarozás körében lefektetett 

alapszabályából indultak ki, melyen kevés lényeges kérdést érintő változtatást hajtottak végre, 

a korrekciók zöméből azonban kitűnnek azok a főként diplomáciai és politikai nézőpontok, 

melyek a korábban elfogadott ENSZ-egyezmények tartalmát is meghatározták.38  

A tervezet második olvasatára 2003-ban került sor Bécsben, ami hét teljes – egyhetes – 

ülésszakon folyt, majd 2006 év végére zárult le. A tárgyalássorozaton – a munka ütemezésén 

túl – témáról témára haladva tárgyalták meg a jövőbeni szabályok közötti összefüggéseket, 

melyen hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a vártnál részletesebb kidolgozást és alapos 

előkésztést fog igényelni a delegációktól a jogalkotási munka.39  

Az egyeztetési tárgyalássorozat céljaként egy kompromisszum eredményeként létrejövő, és 

széles körben elfogadható tartalom kidolgozását fogalmazták meg. A munka kiindulópontja 

az volt, hogy a Rules a nemzetközi kereskedelmi hajózást meghatározó alapelveket is 

definiálja, melyek közül a jogegységesítés bír a legmeghatározóbb jelentőséggel. A 

szakvélemények szerint ugyanis egy új szabályozás lehet az egyetlen megoldás a szerteágazó 

igények kielégítésére, és a jelenlegi, kevésbé kiszámítható és sok tekintetben diszkriminatív40 

szempontú szabályozási struktúra feloldására.  

A nemzetközi egység megvalósítása érdekében ezért a konvenció megalkotói széles körű 

konszenzus kialakítására törekedtek, melyben az egyes nemzetek érdekein túl számításba 

vették a közlekedési-szállítási ipar gazdasági-kereskedelmi érdekeit is. A konszenzus 

kialakítását nehezítette azonban a jogalkotási eljárás politikai befolyásoltsága és a domináló 

diplomáciai érdekek hálója, melyek azzal az eredménnyel is jártak, hogy – konszenzus 

hiányában – néhány témakört ki kellett hagyni a konvenció tervezett szövegéből.41  

Az eredményesebb együttműködés megvalósítása reményében az egyik delegáció elnöke42 

egy hagyományosan bevált diplomáciai eszközhöz folyamodott: 2004 februárjában az összes 

delegációt meghívta egy londoni kerekasztal-beszélgetésre. Az informális ülésen minden 

delegáció elmondhatta a jogszabály-tervezetről alkotott álláspontját, vagy éppen 

ellenvéleményüknek, kifogásaiknak adhattak hangot. Amikor sor került a következő 

munkacsoporti ülésre, a hivatalos ülés már alkalmas volt a hatékonyabb együttműködésre.43 

Mivel a második olvasatban sikerült a legtöbb kérdésben kompromisszumos megoldást 

találni, a munka befejező fázisba juthatott. 2006-ban Bécsben kezdték meg a tervezet 

harmadik olvasatának procedúráját, melynek során a munkacsoport új elemekkel egészítette 

ki a tervezet. A Titkárság ekkorra már egy új komplex jogszabályszöveget dolgozott ki, ami a 

további egyeztetések alapját jelentette. A 2007-es New York-i ülésen végül jóváhagyták a 

tervezet legtöbb rendelkezését. Részben véglegesítették az egyezmény 1.44, 9.45, és 19. 

fejezetét, a bécsi tárgyalássorozaton pedig a 10.46, 18.47 és 20. fejezetének felülvizsgálata is 

megtörtént.  

                                                 
38 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 16.  
39 Berlingieri: i. m. 7.  
40 Kovács (2015): i. m. 57-86.  
41 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 17.  
42 Prof. Francesco Berlingieri. 
43 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 18.  
44 Chapter 1.: General provisions. 
45 Chapter 9.: Delivery of the goods. 
46 Chapter 10.: Rights of the controlling party. 
47 Chapter 18.: Final clauses. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

A Munkacsoport 2008 januárjában, Bécsben ült össze utoljára, ahol végleges formába 

öntötték a tervezet teljes szövegét, és a tartalmi rendelkezések elfogadását követően már 

inkább technikai kérdésekre koncentráltak. Az ülés célja ebben az esetben is a 33 delegáció 

közötti kompromisszum megteremtése volt.48   

Az utolsó egyeztetési eljárás eredménye végül az lett, hogy jelentős mértékben növelték a 

felelősség korlátozásának mértékét, megszületett az ún. „volume contracts” definíciója, 

valamint javaslat született azon joghatósági kérdések rendezésére is, melyek a nemzeti 

jogrendszerek és az egyezmény közötti kapcsolatra utalnak.49 Az UNCITRAL véleményezés 

céljából az Egyesült Nemzetek közgyűlése és tagállamai részére is megküldte a véglegesített 

tervezetet. 

A szakmai értékelés során több kritikát és módosító indítványokat kapott a konvenció, a 

Bizottság azonban elutasította azokat a kezdeményezéseket, melyek arra irányultak, hogy 

néhány jelentős fuvarjogi kérdést (fuvarozói felelősség, felelősségkorlátozás, „volume 

contracts”) ismét napirendre vegyenek.50 

Az ülés legjelentősebb kérdése a fuvarlevél (vagy elektronikus fuvarlevél) átadása nélküli 

kiszolgáltatás problémaköre volt, melyet végül kompromisszummal zártak: fuvarlevél átadása 

nélküli kiszolgáltatás kizárólag a felek előzetes megállapodása alapján lehetséges.51 Ezt 

követően az UNCITRAL elfogadásra javasolta a tervezetet, majd 2008. december 11-én a 

tervezetből elfogadott nemzetközi konvenció lett United Nations Convention on Contracts for 

the International Carriage of Goods Wholly or Party by Sea néven. Az elfogadott konvenciót 

2009 szeptemberében nyitották meg aláírásra, amit az elfogadás helyéről (és az első 

konténerszállítmányt fogadó legnagyobb európai kikötő helyéről) Rotterdam Rulesnak 

nevezte el a szakmai közösség. 

2009. szeptember 23-án 16 állam írta alá az egyezményt: Kongó, Dánia, Franciaország, 

Gabon, Ghána, Görögország, Guinea, Hollandia, Nigéria, Norvégia, Lengyelország, Szenegál, 

Spanyolország, Svájc, Togo és az Amerikai Egyesült Államok. További öt állam pedig New 

Yorkban írta azt alá: Örményország, Kamerun, Madagaszkár, Mali és Nigéria.52  

Az egyezményt máig tehát több mint húsz állam (21 állam) írta alá, a ratifikációs eljárás 

azonban még folyamatban van. 2015-ig csupán három állam (Kongó, Spanyolország, Togo) 

ratifikálta, a hatályba lépéshez szükséges legalább további 17 állam jogrendszerébe való 

átvétel azonban még várat magára. 

 

 

8. Összegzés 
 

A Rotterdami Egyezmény – mint már korábban kifejtettük – a tengeri árutovábbítás 

struktúrájának új alapokra helyezését tűzte ki céljául. Az egyezmény ebből adódóan is számos 

új elemet tartalmaz, válaszol az informatika és a technológia, valamint a globalizáció révén 

felmerülő, eddig csak hiányosan vagy egyáltalán nem szabályozott kérdésekre. Az egyezmény 

egyértelmű pozitív hozadéka, hogy a fuvarozói jogviszony mindkét oldala, azaz a fuvarozói 

és fuvaroztatói oldal egyaránt megtalálja a számára előnyös és kevésbé előnyös (hátrányos) 

rendelkezéseket is, melyen keresztül egységes, kompromisszumokon alapuló megoldást kínál 

azon gazdasági-kereskedelmi problémákra, melyekre a korábbi kodifikációs kísérletekkel nem 

sikerült megoldást találni. 

                                                 
48 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 19.  
49 2008 Commission Report para. 9., 67-77., 195-200. és 243-246. 
50 Uo. 
51 Sturley-Fujita-Ziel: i. m. 19.  
52 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html. 
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A konvenció pozitív hozadéka az is, hogy jelentős része – 7. fejezet: 8 cikk – foglalkozik a 

fuvarozói felelősség és kötelezettség rendszerével. A korábbi tengeri fuvarjogi tárgyú 

konvencióknak ugyanis kevéssé hangsúlyos részét képezte ez a témakör, s a Brüsszeli 

Egyezmény, valamint módosított-kiegészített változata, a Hague-Visby Rules is csak hiányos 

rendelkezéseket tartalmaz erre vonatkozóan.53 A Hamburgi Egyezmény egy önálló fejezetben 

szabályozza a feladó felelősségét, de összesen csak két cikkben, melyekben külön rendelkezik 

a feladó felelősségének alapjáról, valamint a veszélyes áru fuvarozására vonatkozó speciális 

tartalmi elemekről.  

Az egyezményt aláíró államok száma ma már több, mint ami minimum szükséges, eddig 

azonban nem követte elegendő számú ratifikáció. Így a korszerűnek, s a modern kor 

kihívásaira is reflektálni kívánó új generációs egyezmény hatályba lépése – a korai 

várakozásokkal és reményekkel ellentétben – még nem történt meg, ami azzal a veszéllyel 

járhat, hogy mire alkalmazni lehetne, talán már elveszíti aktualitását. Ebből a szempontból 

természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az egyezmény 

ratifikációja/aláírása minden állam saját gazdaságának érdekein alapul, melynek mérlegelése 

során összehasonlítják a legújabb tengeri fuvarjogi tárgyú konvenciót a jelenleg hatályban 

levő nemzetközi szabályokkal (így a Hague Rules-sal, Hague-Visby Rules-sal, Hague-Visby 

Rules kiegészítve az SDR Protokollal és a Hamburgi Egyezménnyel).  

A döntés pedig minden állam meghatározó nemzeti érdekén vagy a különböző érdekek 

közötti kompromisszumon fog alapulni. A mindenki számára elfogadható megállapodás 

meghozatala azonban különösen nehéz feladat, hiszen a szerződő felek eleve eltérő érdekein 

túl figyelembe kell venni a gazdáság többi szereplőit is: a tengeri fuvarozó (alvállalkozó), a 

más tengeri szolgáltató felek (pl. terminál, raktározó vállalatok, kikötők; más alágazati 

fuvarozók, eladók, vevők, megbízók, szállítmánybiztosítók és bankok) érdekeit is.  

Az azonban biztos, hogy az egyezmény hatályba lépése az egyetlen globálisan is 

elfogadható megoldás a tengeri fuvarjog egységesülésére, a döntés azonban több szempontból 

is komoly kockázatokkal járhat, azonban kockázat nélkül siker sem lehet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Ami szerint a feladó garantálja az árura vonatkozó adatok pontosságát, a feladó felelősség alóli mentesülését 

az áru hibájáért vagy elvesztéséért az olyan esetből, ami nem a feladó hibájából következett be. 
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1. A tanulmány célja 

 

Tanulmányomban a diszkrimináció témájának szerteágazó kérdéskörét a foglalkoztatás 

területére szűkítem, melynek keretében is csupán egy speciális célcsoporttal, a megváltozott 

munkaképességű női munkavállalókkal kívánok foglalkozni. A nemek közötti diszkrimináció 

valamint a fogyatékosság egyenként, önmagában is nagy terhet ró a munka világában 

elhelyezkedni kívánó munkavállalóra. De hazánkban több száz olyan személy próbálja 

megtalálni helyét a munka világában, aki nő, egyúttal anya, továbbá valamilyen 

fogyatékossággal is él. Szeretném röviden kifejteni az említett célcsoport által átélt mindazon 

nehézségeket, amivel az álláshirdetések olvasásával kezdődően, az állásinterjútól a 

munkaviszony létesítéséig szembe kell nézni. A felmerülő problémákat, a munkáltatók 

körében elterjedt sztereotípiákat a nem és a fogyatékosság (megváltozott munkaképességű) 

védett tulajdonságainak szemszögéből közelítem meg. 

Mielőtt a részletekbe belemennék, fontosnak tartom letisztázni, hogy az érintett célcsoport 

fogalmi ismérvei közül mit is értünk megváltozott munkaképességű fogalma alatt. 

Megváltozott munkaképességű az a személy: 

 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

hatvan százalékos vagy kisebb mértékű, 

 aki legalább negyven százalékos egészségkárosodással rendelkezik az erről szóló 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, 

 akinek a munkaképesség csökkenése ötven- száz százalékos mértékű az erről szóló 

szakvélemény időbeli hatálya alatt, 

 vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül. 

 

Egy másik értelmezés szerint fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen 

olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi pszichoszociális károsodással, illetve ezek 

bármilyen halmozódásával él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.1  

  

 

2. A munkáltatókban kialakult sztereotípiák és felszámolásuk esetleges megoldásai  

 

A témakört vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a közvetlen és közvetett hátrányos 

megkülönböztetés éltetője a nem, anyaság, fogyatékosság védett tulajdonságaival szemben 

álló, a köztudatban, munkáltatók körében széles körben elterjedt sztereotípia. A 

                                                 
1 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. 
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munkáltatókban élő sztereotípiák nem teszik lehetővé az egyéniesítést. A munkáltatók a 

kisgyermek, terhesség, fogyatékosság szavak hallatán általánosítanak, és nem veszik 

figyelembe a potenciális munkavállaló egyéni, sajátos körülményeit, a kisgyermekes anyákat 

segítő esetleges családi hátteret, nem vizsgálják az adott fogyatékosság ellenére fennálló 

egyéni terhelhetőséget, munkavégző képességet. Amíg az érintett célcsoport esetében a 

munkáltató az általánosítás hibájába esik, és nem az egyént és sajátos helyzetét vizsgálja, a 

diszkrimináció nem számolható fel.  

A munkáltatók nőkkel szembeni sztereotípiájának kialakulásánál döntő szerepet játszik a 

gyermekvállalás okozta kiszámíthatóság, rugalmasság csökkenése. A köztudatban elterjedt 

nézőpont, hogy a nő nagyobb részt vállal a gyermek neveléséből a férfihez képest. Ennél 

fogva betegség esetén a nő marad otthon a gyermekkel, a kiskorú felügyeletének biztosítása 

érdekében a túlmunka elképzelhetetlen vagy nehezen megoldott, munkaidő-beosztás a 

gyermek miatti kötöttségek végett rugalmasan nem változtatható. Mindezen körülmények 

negatívabb színben tüntetik fel a női munkavállalót, az álláshelyre jelentkező férfi 

munkavállalóhoz képest. Nem beszélve az esetlegesen felmerülő ismételt gyermekvállalással 

járó, a munkáltató számára a haszon termelésekor elengedhetetlen procedúrákról. A 

munkáltatók szülés után nem szívesen látják vissza a kismamát. A gyakorlati tapasztalatok 

szerint a legnagyobb hátrány akkor éri a nőt, ha a próbaidő alatt derül fény a terhességére. 

Ilyenkor a munkáltató mondvacsinált indokkal minden további nélkül megszünteti a nő 

munkaviszonyát.2 Gyakorta hivatkoznak a munkáltatók pénzügyi nehézségekre a várandós 

nőkkel szemben alkalmazott hátrányos intézkedésük igazolásaként. A pénzügyi 

megfontolások nem igazolhatják a közvetlen nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést.3 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a témában megkérdezte a kisgyermekes anyukákat is. A 

megkérdezettek elmondták, hogy hatalmas problémát jelent, hogy a munkáltatók nincsenek 

tekintettel az édesanyákat terhelő családi kötelezettségekre. A családon belüli 

munkamegosztást tekintve a nők és férfiak háztartási munkával töltött idő aránya nagyjából 

ötszörös. Míg egy magyar férfi átlagban három, addig a magyar nő átlagban tizenöt órát tölt 

egy héten házimunkával. A gyermek ápolásával töltött idő aránya is kétszeres a nők javára.4 

Ezen felül a munkáltatók nem veszik figyelembe a kismamát segítő családi hátteret sem.  

A kisgyermekes léttel járó nehézségek kiküszöbölésére szolgáló jogi eszköznek látom a 

részmunkaidős foglalkoztatást, valamint a távmunkát. Az édesanya otthon gyermeke 

felügyeletének ellátása mellett dolgozhat. Óriási előnyt jelent, hogy távmunkavégzés során 

„eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen,”5 melynek 

köszönhetően a női munkavállaló jogosulttá válik a munkaidő-beosztását a saját igényeihez 

igazítani, kényelmesebbé válik a családdal való kapcsolattartás. A távmunka hátránya, hogy a 

munkavállaló kevesebb információt szerez a karrierlehetőségekről, de talán a gyermek 

csecsemőkora idején nem a karrierépítés egy anya elsődleges célja (legalábbis a prioritási 

sorrend megfordulhat). Az atipikus munkaviszonyok ezen formája a  munkáltató oldalán 

nagymértékű költséghatékonyságot jelent. Mindezek ellenére a távmunka hazánkban nem 

elterjedt. A statisztikák adatai alapján aránya a teljes foglalkoztatásban mindösszesen pár 

százalék lehet.6 A távmunka lehetősége a civil szférában a legmagasabb, a munkavállalók 

mintegy huszonkettő százaléka létesíthet ilyen munkaviszonyt.  

                                                 
2 EBH 585/2012. 
3 Gregor Katalin: Az egyes védett tulajdonságokkal rendelkezők hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás 

területén. Egyenlő Bánásmód Hatóság, Az esélyegyenlőség érvényesítése és a társadalmi érzékenység 

fejlesztése. Győr, 2012. 26.  
4 http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok. 
5 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 
6 Gyulavári Tamás: Munkajog. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 435.  
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A távmunka mellett megoldásnak látom a rugalmas munkaidő bevezetését, valamint a 

részmunkaidős foglalkoztatást. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatásaiból kiderült, hogy a 

magyar munkaerő-piac rendkívül rugalmatlan.  A munkahely kiválasztásánál a legfontosabb 

szempont a biztonság, magas kereset, a rugalmasság mindösszesen a magyar lakosság 

negyedénél játszik szerepet. Holott a rugalmas munkaidő kiváló megoldást jelenthet a 

kisgyermekes léttel járó nehézségek leküzdésében. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint 

legrugalmasabbnak a civil szférában munkát adók mondhatók. A dolgozók mintegy felének 

van lehetősége rugalmas munkakezdésre-befejezésre, harmaduknak a munkaidő-beosztás 

átstrukturálására, valamint minden negyedik dolgozó vehet igénybe kevesebb munkanapot.  

Az adatok alapján megállapítható, hogy más szektorokban nem elterjedtek a rugalmas 

munkaidő módozatai. Engedékenyebbnek mutatkoznak a munkáltatók az egyedülálló 

gyermekes munkavállalókkal szemben. A versenyszférában rugalmasság kapcsán a 

budapestiek vannak a legnagyobb előnyben, ugyanakkor majdnem minden esetben a 

megyeszékhelyeken élők helyzete a legrosszabb. Mindez igaz a köztisztviselők-

kormánytisztviselők és a közalkalmazottak világára is, azonban itt a településtípus 

növekedésével csökken az otthoni munkavégzés lehetősége. „A rugalmas munkaidőhöz való 

hozzáférést a vállalat sajátosságai, és az ahhoz kapcsolódó alkalmazási feltételek” is 

befolyásolják.7 

Az otthoni válságok kezelésére, többek között a kisgyermek betegségének megoldására is a 

munkavállalók általában a törvény által biztosított szabadságot, betegszabadságot vagy fizetés 

nélküli szabadságot veszik igénybe. A köztisztviselőknél a legelterjedtebb a szabadnap 

kivétele, legritkább a fizetés nélküli szabadság igénybevétele. A fizetés nélküli szabadság a 

civilszférában a legelterjedtebb problémamegoldó eszköz. A közalkalmazottaknál a 

szabadnap felhasználása relatíve alacsony, ugyanakkor a betegszabadságok aránya magasabb, 

mint az egyéb szférákban.8   

A részmunkaidő, mint rugalmasnak mondható munkaidő esetében elmondhatjuk, hogy a 

munkahely életkora is meghatározza az erről kialakult szemléletet. A versenyszféra vállalatai 

közül a legfiatalabbakban engedélyezik leginkább a családtagokról gondoskodók, illetve a 

kisgyermekesek számára a részmunkaidő igénybevételét. A felmérésből az is kitűnik, hogy a 

külföldi tulajdonosok engedékenyebbek, mint az állami tulajdonú intézmények. A civil 

szférában pedig érdekes, hogy pont a magyar és állami kézben lévő civil szervezetek 

lényegesen nagyobb arányban engedélyezik a kisgyermekeseknek a részmunkaidőt, mint azok 

a civil szervezetek, melyek magyarok, ám magánkézben állnak. 

A vizsgált célcsoportom védett tulajdonságai közül az anyaságot a személyes érintettség 

kapcsán még mindig „munkavállaló-barátabban” kezeli egy-egy munkáltató, mint a 

fogyatékosságot.  A személyes érintettség okán többnyire megengedőbbek, több pozitív példa 

kerül elő, a kollegáknak is nagyobb a tűrőképessége az ilyen kollégákkal szemben.  Vannak 

munkáltatók, akik a kisgyermekes anyukában biztos pontot látnak, más munkáltató által 

nehezebben elcsábítható, hálás munkaerőnek titulálják. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

kutatásaiból az is kiderült, hogy pozitív példaként szolgálhatnak az olyan cégek, akik a terhes 

anyuka mellé mentort helyeznek. A mentor feladata, hogy a szükséges információkról 

megadja a megfelelő tájékoztatást, a kismama visszaérkezésekor újból helyet keres számára a 

cégnél. 

A női munkavállalók negatív diszkriminálásához jelentősen hozzájárulnak a 

kisgyermekekre, gyermekvállalásra vonatkozó kérdések. Hiába születtek az elmúlt években a 

gyermeknevelés és a munkavállalás összeegyeztetését célzó intézkedések, a munkáltatók 

között elterjedt sztereotípia az anyasággal szemben számottevően nagy.9 Az Egyenlő 

                                                 
7 http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok (2016. március 20.). 
8 Uo. 
9 www.egyenlobanasmod.hu (2016. március 17.). 
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Bánásmód Hatóság által végzett kutatásokban a kialakított nézetek felszámolási, átalakítási 

törekvéseinek hiánya számokban is jól megmutatkozik. A Start plusz program a szülés után 

visszatérő anyákat foglalkoztató munkáltatóknak két évig jelentős járulékkedvezményt 

biztosít. Ezen programban 2011-ben a versenyszféra és a közalkalmazottakat foglalkoztatók 

öt-öt százaléka, a civilszférába tartozó munkáltatók nyolc százaléka vett részt, míg a 

köztisztviselőket foglalkoztatók nem éltek ezen lehetőséggel. A felmérések alapján a nagyobb 

vállalatok magasabb arányban élnek a kedvezménnyel, mint az alacsonyabb létszámmal 

működő cégek.  A mikrovállalkozások csupán tizenhárom százalék a kisvállalkozásoknak 

pedig tizenhat százaléka vette igénybe a támogatást. Az igénybevételben a vállalatok 

elhelyezkedése szempontjából is különbségek mutatkoznak. „Legnagyobb mértékben a Kelet-

Magyarországon lévő cégek tizenhat százalékkal, míg legkevésbé a nyugat-magyarországiak 

négy százalékkal csatlakoztak a programhoz.”10   

A megváltozott munkaképességű személyekkel szemben fennálló munkáltatói sztereotípia 

kialakulásának hátterében a fogyatékosság áll. Nem ismerik, illetve elzárkóznak a 

fogyatékosok munkavégzését segítő segédeszközök, szoftverek használatától. Óriási probléma 

az is, hogy ezek a segédeszközök rendkívül drágán szerezhetők be. Így anyagi keret 

hiányában még a némi hajlandóságot mutató munkáltató sem alkalmaz szívesen megváltozott 

munkaképességű személyt. A szemléletesség kedvéért az elmondottakat a saját példámon 

vezetem le. Látássérült jogi tanácsadóként, a megfelelő munkavégzésemhez az alábbiak 

szükségesek.  Az irodai feladatok ellátásához rendelkezésre kell állnia egy számítógépnek, 

melyre képernyőolvasó program szükséges. A keletkezett iratanyag számítógépes 

felismertetéséhez lapszkennert használok, valamint az iratoknak a látáskárosodáshoz igazodó 

kinagyítását egy olvasó televízió segítségével végzem. Ezen speciális eszközök megvásárlása 

közel kettőmillió forintot jelent a munkáltatóm számára. A munkáltatók többsége a 

gazdaságosság követelményét szem előtt tartva inkább kifizeti a rá rótt 964 500 forint 

rehabilitációs hozzájárulást.11 A szankcionálás ilyen formában nem váltja ki az eredeti célját, 

hiszen hiába fizeti ki a munkáltató az egyébként jogosan meghatározott kötelezettségét, a 

fogyatékkal élők munkába állási aránya nem lesz magasabb. Azt azonban tudni kell, hogy 

nem minden munkáltatót terheli a rehabilitációs hozzájárulás fizetése. Csupán annak a 

munkáltatónak kell fizetni, akinél a munkavállalók létszáma a huszonöt főt meghaladja, és a 

foglalkoztatott munkavállalók öt százalékát nem éri el az adott munkahelyen dolgozó 

megváltozott munkaképességűek száma.12 A szankcionálás helyett, egy olyan 

támogatórendszer kialakítását látom szükségesnek, amely lehetővé tenné a munkáltatók 

számára a kedvezményes eszközvásárlást, biztosítva ezzel a megváltozott munkaképességű 

munkavállaló munkavégzéséhez szükséges feltételeket.    

A 2012. január elsején hatályba lépő új jogi szabályozás véleményem szerint újabb 

problémákat hozott a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedése kapcsán. A 

diszkriminációra okot adó tényező kiinduló gócpontja az, hogy a megváltozott 

munkaképességűek egészségi állapottól függően rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági 

ellátásban részesülnek.13 

Rokkantsági ellátásra az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, 

 akinek a foglalkoztathatósága az egészségi állapota alapján rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben 

meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 

valamint akinek az egészségi állapota 51-60 százalék között van és a 

                                                 
10 www.egyenlobanasmod.hu (2016. március 20.). 
11 http://frtt.hu/rehab_kalkulator/ (2016. február 5.).  
12 https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/tajekoztato_20120208.html (2016. március 22.). 
13 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és az egyes törvények 

módosításáról. 
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rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem 

javasolt. (B2 kategória) 

 aki egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a 

komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-

50 százalék közötti, (C2 kategória) 

 akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy aki tartós 

foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat 

időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az öt évet 

nem haladja meg. 

  aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 

százalék között van.(D kategória) 

 Akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, 

és egészségi állapota 1-30 százalék közötti. (E kategória).14  

 

Rehabilitációs ellátásra az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki az egyéb 

jogosultsági feltételek fennállása mellett a szakértői bizottság az egészségi állapotát hatvan 

százalékban vagy annál kisebb15 mértékben véleményezi, és a foglalkoztathatósága 

tekintetében rehabilitálhatónak minősíti ezen belül: 

 

 akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és egészségi állapota 51-

60 százalék közötti (B1 kategória) 

 aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50 százalék 

közötti (C1 kategória) 

 aki az ötvenhetedik életévét 2011. december 31-ét követően tölti be, és korábban III. 

csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális 

járadékban részesült. A rehabilitációs ellátást ebben az esetben a szakértői vizsgálatok 

elvégzéséig, a komplex felülvizsgálaton alapuló döntés meghozatalát követő második 

hónap utolsó napjáig folyósítják 

 

A törvényi szabályozás véleményem szerint azt eredményezte, hogy a két ellátási formába 

sorolt megváltozott munkaképességű személyek nem azonos feltételekkel indulnak a 

munkaerő-piacon. A rokkantsági ellátásban részesülők egészségi állapotukra tekintettel 

alapvetően nehezebben találják meg helyüket a nyílt munkaerő-piacon. Éppen ezért tartanám 

fontosnak azt, hogy ezen ellátási kategóriába sorolt személyek a munkába állás érdekében 

pozitív diszkriminációban részesüljenek. Ennek ellenére az érintett személyek törvény által 

engedélyezett diszkriminációja alakult ki a munka világában megszilárdult gyakorlat alapján. 

A munkáltatókat különféle támogatások illetik meg a megváltozott munkaképességű 

személy alkalmazása esetén. Többek között adókedvezmény illeti meg azon munkáltatót, aki 

rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz.  

A rehabilitációs kártyával rendelkező fogyatékos személy alkalmazása arra jogosít, hogy az 

érintett munkáltatónak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, melynek értéke a bruttó 

bér 27 százaléka.16A probléma abban rejlik, hogy a törvény értelmében rehabilitációs kártyát 

rehabilitációs ellátásban részesülők, vagy azok igényelhetnek, akik a 2012. január elseje előtt 

hatályba lépő új rendszer előtti szabályok szerint vannak minősítve a határozat 

                                                 
14 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és az egyes törvények 

módosításáról. 
15 Ez a jogszabályi változások hatályba lépése előtt negyven százalék vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak 

felelt meg. 
16 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 
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meghozataláig.17 Jól látszik tehát, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők kiesnek a 

rehabilitációs kártyát igényelhető személyek köréből. A munkáltatók között elterjedt 

gyakorlat az igénybe vehető adókedvezmény miatt pedig az, hogy ha alkalmaznak 

megváltozott munkaképességű munkavállalót, akkor elsősorban olyat, aki rendelkezik 

rehabilitációs kártyával. Ezen gyakorlat következtében megvalósul a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetés törvényi feltétele, hiszen az egészségi állapotra tekintettel ugyanolyan 

helyzetben lévők között valósul meg a diszkrimináció.          

A fent leírtakat próbálja kiküszöbölni a pályázati úton működő alternatív munkaerő-piaci 

szolgáltatás. A szolgáltatásnak négy alszolgáltatása létezik: i) a támogatott foglalkoztatási 

program, ii) a komplex munkaerő-piaci program; iii) a látássérültek foglalkoztatási 

rehabilitációja, valamint iv) a 4M megoldás munkáltatóknak és megváltozott 

munkaképességűeknek. 

Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás keretében foglalkoztatási tanácsadók segítik a 

megváltozott munkaképességűek munkába állását. Regisztráció után felmérik a megváltozott 

munkaképességű személy egészségi állapotát, az egészségi állapotának megfelelő, általa 

betölthető munkaköröket. A foglalkozási tanácsadó állapotfelmérése egyfajta előszűrőként 

funkcionálhat a munkáltatók számára, hiszen a szakemberek az együttműködések alkalmával 

kiismerik az ellátott munkához való hozzáállását, képességét, és bizalommal ajánlhatják a 

munkáltatónak az adott munkakörbe keresett munkavállalót. A foglalkozási tanácsadók 

felkeresik az illetékességi területükön működő cégeket, tájékoztatják őket a megváltozott 

munkaképességű munkavállaló alkalmazása során adta lehetőségekről, kedvezményekről. 

Ezeken kívül felvilágosítást adhatnak a szolgáltatásban regisztrált ellátottakról.  

A megváltozott munkaképességű munkavállalók nehézkes alkalmazásának hátterében talán 

az is áll, hogy a munkáltatók félnek a fogyatékosságtól, nem tudják azt kezelni. A 

foglalkozási tanácsadók igény esetén a cégeknél érzékenyítő kurzust tartanak, segítenek a 

megváltozott munkaképességű munkavállalónak a rá bízott munkafolyamat betanulásában. 

Amennyiben a cég korábban még nem alkalmazott megváltozott munkaképességű 

munkavállalót, és akadályba ütközik, a foglalkozási tanácsadó segítséget nyújt a 

munkáltatónak egy úgynevezett „rehabos pozíció” kialakításában.18 

Rendkívül fontosnak tartom az olyan intézkedések bevezetését, amelyek elősegítik azt, 

hogy a kicsit más munkavállalók ugyanolyan hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, 

ugyanúgy dolgozzanak, és képességeiknek megfelelően ők is hozzájáruljanak a közösség 

gyarapodásához. Amellett, hogy a fogyatékos emberek számára az általuk elvégezhető munka 

biztosításával elismerjük az ő tevékenységüket is, és nem félretaszított eltartottjai lesznek az 

országnak, bele kell abba is gondolni, hogy hazánknak mekkora terhet jelent a szociális alapú 

rehabilitációs ellátórendszer fenntartása. Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló 

számára is megfelelő munkakör kialakítása hosszú távon kifizetődőbb, mint a fogyatékos 

személy létminimum alatt, a megélhetéssel küszködő életmódban tartása a meglehetősen 

csekély összegű rehabilitációs ellátás biztosításával.       

  

 

3. Álláshirdetések diszkriminatív jellege  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő álláshirdetések nem tartalmazhatnak 

diszkriminatív kitételeket, azaz nem írhatják elő olyan tulajdonságok meglétét, amelyek nem 

kapcsolódnak szorosan az elvégzendő munkakörhöz. A hirdetésnek a munkakör ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó, tárgyilagos módon megindokolható feltételeket kell tartalmaznia, és 

                                                 
17 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról. 
18 www.nrszh.kormany.hu (2016. március 20.). 
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minden olyan szót vagy kifejezést mellőzni kell, amely szükségtelen preferenciát 

sugalmazhat. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által, a ”Munkáltatói attitűdök a védett 

tulajdonságú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben” címen végzett kutatásából 

kiderült, hogy hazánkban az álláshirdetések tömkelege hordoz hátrányos megkülönböztetésre 

utaló elemeket. A diszkriminatív tartalommal megjelenő álláshirdetések mintegy hatvan 

százaléka nemen alapuló megkötést tartalmaz. 

Az álláshirdetések diszkriminatív voltának vizsgálatát a fogyatékosság oldaláról szemlélve 

kijelenthető, hogy az újsághirdetésekben csupán csekély számban jelennek meg az egészségi 

állapotra utaló diszkriminatív tartalmak. Az igazi kihívást inkább az állásinterjúra való eljutás 

jelenti, melyet a következő pontban részletesebben kifejtek.  

 

 

4. Hátrányos megkülönböztetés az állásinterjún 

 

Antidiszkriminációs törvényünk tiltja a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést a 

foglalkoztatási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt 

elősegítő eljárással összefüggő rendelkezések alkalmazásában is.19 Az állásinterjú a 

foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését megelőző beszélgetés, 

amely segíti a munkáltatót, illetve az utasítás adására jogosult személyt a megfelelő 

munkavállaló kiválasztásában. Az állásinterjú alkalmazása nem kötelező, ezért arra a 

munkáltató döntésétől függően kerülhet sor. A munkáltatók gyakran élnek ezzel a 

lehetőséggel, mert az eljárás folytán jobban megismerhetik a jelentkezőt, megítélhetik a 

munkára való alkalmasságát. 

Ugyanakkor a munkáltatók nagy gyakorisággal térnek el a felvételi elbeszélgetés eredeti 

céljától, és sok esetben hangoznak el a joggyakorlat által tiltott kérdéseknek nevezett, fel nem 

tehető kérdések. A tiltott kérdéseknek nem létezik törvényben meghatározott, taxatív 

felsorolása. Az eset összes körülményeit mérlegelve lehet eldönteni, hogy az állásinterjún a 

munkáltató által feltett kérdések közül melyek jelenthetnek közvetlen hátrányos 

megkülönböztetést. Csak akkor állapítható meg a közvetlen diszkrimináció, ha a munkáltató 

intézkedése hátrányt okoz. A hátrány lehet a munkaviszony létesítésének az elmaradása, a 

munkavállalóval családi állapota miatt határozott idejű munkaviszony létesítése. Példálódzó 

jelleggel mondható ki, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek 

különösen a magánéletre, párkapcsolatra, családi életre, tervezett gyermekvállalásra, szexuális 

szokásokra, egészségi állapotra vonatkozó kérdések.20 A munkáltató mentesülhet a felelősség 

alól, ha az elhangzott kérdés a munka jellege vagy természete alapján indokolt, továbbá az 

alkalmazásnál számba vehető. 

2006-ban a munkaerő-felvételi eljárás során feltett kérdésekkel kapcsolatban 

állásfoglalásában az adatvédelmi biztos is megállapította, hogy a munkáltatónak az a kérdése 

sérti a törvényekben biztosított személyiségi jogokat, amely az érintett személy adatainak cél 

nélküli kezelését célozza.21 Az Alkotmánybíróság szerint is személyes adatot felvenni, és 

felhasználni kizárólag az érintett beleegyezésével szabad, továbbá mindenki számára 

követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész útját. Minderre tekintettel a 

munkavállaló jogszabályok alapján jogosult megtagadni a választ a megfelelő céllal nem 

rendelkező adatkezelést eredményező kérdésre. Továbbá nem alkalmazható szankció a 

munkavállalóval szemben, ha a személyiségi jogait sértő kérdésre nem valós választ ad.22 A 

                                                 
19 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
20  Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007 TT. állásfoglalása 
21 A munkaerő felvételi eljárás során feltett kérdésekről és az azzal kapcsolatos adatkezelésekről szóló 

állásfoglalás (900/A/2006-3.). 
22 15/1991 (IV. 13.) ABH. 
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leírtakra is tekintettel az egyenlő bánásmód követelményéből, a rendeltetésszerű joggyakorlás 

elvéből és a Munka Törvénykönyvéből egyaránt az következik, hogy az állásinterjú során 

csak olyan kérdést lehet feltenni, amely a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges 

tájékoztatást nyújthat, és nem sérti a munkavállaló személyiségi jogait. 

A tiltott kérdések vonatkozásában azt a kérdést, hogy a potenciális munkavállaló jelöltnek 

hány gyermeke van, legnagyobb arányban a közalkalmazottakat foglalkoztatók teszik fel. Ez a 

munkáltatók ötvenhét százalékát jelenti. Ehhez képest a „versenyszférában és a 

köztisztviselőket foglalkoztató intézményekben a szervezetek harmadában érdeklődnek” ezen 

információ vonatkozásában. Mindezt alátámasztják az EBH gyakorlatából vett jogesetek is.23  

Látássérültként személyes, és mások által elmondott tapasztalat az, ha a benyújtott 

önéletrajzba feltüntetésre kerül a megváltozott munkaképesség, a munkáltatók többsége 

válaszra sem méltatja a potenciális munkavállalót. Ezen hozzáállás következtében a 

fogyatékkal élőtől elveszik a bizonyítás lehetőségét is. Ennek megakadályozása érdekében 

elengedhetetlen a konszenzus kialakítása. Egy alternatíva, hogy a jelentkező a benyújtott 

önéletrajzában nem tünteti fel a fogyatékosságot. Ugyanakkor e megoldás kétélű. Lehet, hogy 

a személyes találkozó pozitív befolyást tesz a munkáltatóra, és az állásinterjú végkimenetele 

eredményes lesz. De a hallgatás az ellenkezőjét is kiválthatja a hirdetőből. 

A korábban már kifejtett, a munkáltatókra jellemző általánosítási probléma talán itt 

mutatkozik meg leginkább. A megváltozott munkaképesség állapotát kiváltó 

egészségkárosodás rendkívül sokrétű. Számtalan betegség okozhatja. De nem engedheti meg 

magának a munkáltató azt sem, hogy egy-egy orvosi diagnózis alapján ugyanazon 

fogyatékossággal rendelkezőt azonosként kezeljen. Az egészségi állapota mindenkinek más és 

más, mely szerint másképp alakul a munkavégző képesség, terhelhetőség. Minden 

fogyatékkal élőnek, és minden egészségi állapotnak eltérőek a normális munkavégzéshez 

szükséges igényei. 

A munkaviszony létesítését megelőző eljárás során, így az állásinterjún minden pontosan 

tisztázható lenne, hogy az adott munkakört az érintett munkavállaló a munkáltató igényeinek 

megfelelően el tudná látni vagy sem. Amíg a munkáltatók a fenntartott sztereotípia hatására 

az önéletrajz alapján elutasítja a megváltozott munkaképességűt, sajnos ki sem derül, hogy 

képes lenne e ellátni az adott munkakört. 

Egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató kérdésemre a 

következőképp nyilatkozott: „…féltem attól, hogy egy megváltozott munkaképességű személyt 

foglalkoztassak. De tanácsot kértem egy megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 

segítő alapítvány szakembereitől. Minden információt összegyűjtöttem. Aggódtam, hogy 

intézményvezetőként hogyan fogom biztosítani a munkafeltételeket, hiszen mindezek 

beszerzése rengeteg utánajárásba kerül. A cég költségvetésébe mindezeket nem lehet, vagy 

legalábbis meglehetősen nehéz betervezni…” Az állandóan visszatérő akadályok elhárításáig 

mindezen kételyek fennmaradnak a munkáltatók oldalán annak ellenére, hogy a 

megkérdezettek többsége úgy nyilatkozott, hogy megváltozott munkaképességű 

munkavállalóik sokkal motiváltabbak, alternatív munkavégzés is kérhető tőlük, ami a 

munkáltatók számára több szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé. Álláspontja szerint a 

motiváltság abból fakad, hogy egy lehetőséget kapva bebizonyítsák, hogy ugyanolyan értékű 

munkát képesek végezni, mint más semmilyen problémával nem küszködő munkatársaik. A 

fogyatékkal élővel való közös munka rákényszerít a másként gondolkodásra, segíti az 

elfogadást, egymásra való jobb odafigyelést.” 

 

 

5. Záró gondolatok 

                                                 
23 EBH 310/2007, EBH 307/2006, EBH 22/2005 
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Ahhoz, hogy a vizsgált célcsoport elhelyezkedési esélyei megemelkedjen a munkáltatók 

oldalán éles szemléletváltás szükséges. Amíg a munkáltatók a kialakult sztereotípiákat nem 

képesek leküzdeni a megváltozott munkaképességű női munkavállalók nem indulnak egyenlő 

esélyekkel a nyílt munkaerő-piacon. 

A szemléletváltás mellett fontos lehet a helyes kormányzati politika kialakítása is. A cégek 

szívesebben alkalmazzák az úgymond speciális igényekkel rendelkező munkavállalókat, ha 

ebben ösztönözve, támogatva vannak. 

Harmadsorban pedig kiemelkedő jelentősége van az elhelyezkedési ráta növelésében az 

érzékenyítésnek. Ahogy azt már korábban írtam ebben jelentős szerepet vállalnak a pályázati 

keretek között működtetett támogatott foglalkoztatás foglalkozási tanácsadói. De a pályázati 

működtetés miatt ennek fenntartása, tartóssága, állandóssága képlékeny. Ezért minél nagyobb 

feladatot szánnék a jövőben a diszkrimináció-ellenesség zászlóvivőjeként működő Egyenlő 

Bánásmód Hatóságnak. Nagyon jó ötletnek találom, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által 

szervezett érzékenyítő tréningeket, melyek egyikén volt alkalmam részt venni. Számos cég 

vezetője volt jelen, és az ott kapott feladatok, szituációs játékok segítségével az adott 

helyzeteket olyan nézőpontból szemlélték, amire adott esetben soha nem is gondolnának. 

Mivel a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a fogyatékkal élők többsége kisebb 

vidéki településen él, helyi szinten nagy szerepet tölthetnének be a megváltozott 

munkaképességű női munkavállalók elhelyezkedésének segítésében a települési 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjai.  

Bízom abban, hogy minél több munkáltatóhoz jutnak el az ilyen lehetőségek, és élni is 

fognak vele. Talán ekkor ebben az esetben elindulhat az esélyegyenlőség teljeskörű 

megvalósulása a foglalkoztatás területén is.   
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1. Bevezetés 

 

A XVIII-XIX. század fordulópontot jelentett a büntetőjog történetében. A büntetőjogi 

kodifikáció fokozatos előtérbe kerülése következtében ekkor történt meg az egyes 

bűncselekmények differenciálódása. Ez a folyamat zajlott le az ölési cselekményeken belül a 

magzat, a csecsemő és az újszülött sérelemére elkövetett büntetendő magatartások esetében 

is.1 A tanulmány ezek közül a gyermekgyilkosságot kívánja részletesebben megvizsgálni, és 

elemezni. A levéltári kutatásaim során Szeged bűnfenyítő törvényszékének ítélkezési 

gyakorlatában talált jogesetek bemutatásával szemléltetem, hogy miként alakult ezen 

bűncselekmények megítélése a XIX. század közepén az osztrák törvények hatályba lépése 

előtti időszakban, illetve az osztrák törvények hatályon kívül helyezése után Szeged bírósága 

előtt. 

 

 

2. A gyermekgyilkosság fogalmának kialakulása 

 

Elsőként azokat a tényezőket kell meghatározni, amelyek befolyásolták a gyermek- vagy 

csecsemőgyilkosság tényállásának kialakulását. Egy, az ősidők óta létező bűncselekményről 

van szó, amit napjainkban, és azt megelőző századokban is leginkább az anya által elkövetett 

büntetendő magatartások közé soroltak.2 Az elkövetést kiváltó okok közé tartoztak: a 

társadalmi megbélyegzéssel kapcsolatos szégyenérzet, a családi környezet negatív reagálása, a 

rendezetlen családi háttér, szociális és gazdasági okok, kényelmi szempontok, az 

egészségügyi felvilágosítás hiányosságai és néhány esetben a szerelmi csalódás.3  

Másodsorban tisztázni szükséges magának a gyermekgyilkosságnak a fogalmát. Sokféle 

szinonimát használtak rá a büntetőeljárások során a csecsemőgyilkosságon át az újszülött 

gyilkosságig. Tanulmányomban a gyermekgyilkosság fogalmát fogom használni.4 „A 

gyermekölés szorosabb értelemben (infanticidium in sensu proprio, csecsemögyilkolás, 

Kindesmord) bűntett, mely által az anya saját újdon született, kiválólag törvénytelen 

gyermekét, szándékosan fosztja meg életétől.”5  

                                                 
1 Bató Szilvia: Mert az Ördög velem volt. Élet elleni bűncselekmények a 19. század első felében. L’Harmattan 

Kiadó, Budapest, 2012. 212. 
2 Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek. Az újszülöttölést elkövető nők helyzetének kriminiológiai elemzése. BM 

Kiadó, Budapest, 2000. 41. 
3 Herczog Mária: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. Család, Gyermek, Ifjúság 

Egyesület, Budapest, 2001. 24. 
4 Természetesen a 19. század végére a Csemegi-kódex hatályba lépésének köszönhetően a gyermek fogalma 

differenciáltabbá vált, de a vizsgált időszakba ez nem tartozik bele. 
5Pauler Tivadar: Büntetőjogtan, 1. kötet. Budapest, 1872. 144-145.; V.ö. Szlemenics Pál: Magyar fenyítő 

törvénykönyve. Heckenast Gusztáv, Pest, 1832, 69.§. 
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„Gyermekölés (infanticidium), házasságon kívüli gyermeknek az anya által a szülés alatt 

vagy közvetlenül a szülés után szándékos megölése.”6 „A gyermekölés a szó általános 

értelmében az újszülöttnek a szülés közben vagy a szülés után az anya vagy más személy által 

való megölését jelenti.”7 E fogalom alá sorolták a törvényesen született gyermek megölését a 

szülő által, illetve a törvénytelenül született gyermek megölését az anya által.8 Meg kell 

azonban említeni, hogy utóbbi kritérium tekintetében kezdetben az infanticidium, mint sui 

generis bűncselekmény fogalma nem volt egységes, mivel egyes országokban csak kizárólag 

azon anyai elkövetőkre vonatkoztatták, akik házasságon kívül szült gyermekük ellen követték 

el a bűnös tettet.9 A magyar szakirodalom, majd később a Csemegi-kódex10 is ezt a felfogást 

követte. Ez abból is adódhat, hogy nagyobbrészt a „törvénytelen” gyermekek ellen követték el 

ezt a bűncselekményt, illetve ezek az esetek kerültek napvilágra. Köszönhető ez a házasságon 

kívül született gyermekek magas számának. 1876-ban a 623 459 született gyermekből 45 966, 

1904-ben a 654 017-ből 66 114-et házasságon kívül született csecsemőt regisztráltak.11 

Érdekes és elgondolkoztató adat, hogy az osztrák birodalom területén feljegyzett 142 

gyermekgyilkossági esetből 34-et követtek el hazánk területén. 1857-ben pedig az 1243 elítélt 

magyar nő bűnlajstromát tekintve a gyermekölés a 3. leggyakrabban elkövetett 

bűncselekmény12 volt a tolvajság és a csalás után.13  

 

 

3. A gyermekgyilkosság bűncselekményi megítélése 

 

A gyermekgyilkosság bűncselekményének megítélése és büntetése mind koronként, mind 

pedig országonként változott. A korai társadalmakban a „ius talionis” elv alkalmazásának a 

megtorlás és az elrettentés volt a célja. A Leges Visigothorum elrendelte, hogy azt, aki ezt a 

bűncselekményt elköveti, először meg kell vakítani, majd élve elföldelni, legvégül pedig egy 

kihegyezett karóval keresztülszúrni.14 Ez a jogtudomány által poena culleinek (minősített 

halálbüntetés) nevezett súlyosbított halálbüntetés végrehajtási formát elég sokáig alkalmazták 

Európában a bűntett elkövetőire. A Constitutio Criminalis Carolina az élve eltemetés mellett 

a karóba húzást és a vízbefojtást tartotta megfelelő büntetésnek.15 A XIX. század elején még a 

jogtörténeti szempontból igen jelentős és modernebb szemléletűnek számító jogforrás, az 

1810-ben kiadott Code Napoleon is halállal büntette az újszülöttjét megölő nőt, mivel 

Napóleon azt a társadalmi veszélyt látta a bűnösben, hogy jövendő katonájának gyilkosa, 

ezért egyben az ő ellensége.16  

                                                 
6 Gesztely-Hegyvám (szerk.): A Pallas nagylexikona az összes ismeretek enciklopédiája. VIII. kötet. Pallas 

Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1894. 404.; Gréc- Herold (szerk.): Révai nagy lexikona. Az 

ismeretek enciklopédiája. IX. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1913. 154.; 

Csemegi-kódex, 284.§. 
7 Raskó Gabriella: A női bűnözés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 95. 
8 Horváth Tibor: Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelme. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1965. 

15. 
9 Raskó: i. m. 98. 
10 284.§. 
11 Laky Dezső: A törvénytelen gyermek Budapesten. In: Illyesfalvi Lajos (szerk.): Statisztikai Közlemények, 

Budapest, 1930. 123-125. 
12 Lombardiában, amely az osztrák tartományok közül a legtöbb szülő- és lelencházzal rendelkezett, egy ilyen 

bűncselekményt sem regisztráltak 
13 Konek Sándor: Magyarország bűnvádi statisztikája. Akadémiai Értesítő, 1859. 228., 265. 
14 Werkmüller, Dieter: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. HRG. Erich Schmidt Verlag, Berlin 

1978. 738. 
15 Cseres: i. m. 41. 
16 Fayer László: A magyar büntetőjog kézikönyve. I-II. Franklin, Budapest 1910. 204. 
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Magyarországon a korai évszázadokban az európai gyakorlathoz hasonlóan büntették a 

gyermek életét kioltó elkövetőket. Werbőczy Hármaskönyvében azt találjuk, hogy a „nők ellen 

is abban az esetben, ha közülök valamelyik a […] saját magzatait gonoszul megöli vagy 

megöleti (mivelhogy ez hűtlenség vétkének számába esik) épen, mint a férfiak ellen, 

főbenjáró ítéletet kell hozni és kimondani.”17 Az 1723. évi XI. törvénycikk értelmében: „az 

atyagyilkosokat, anyagyilkosokat, férjgyilkosokat, feleséggyilkosokat és 

gyermekgyilkosokat” halálbüntetéssel kellett sújtani.18 Rácz Sámuel 1794-ben megjelent 

könyvében19 külön csoportosította a gyermekgyilkosság ismert változatait és azok 

felismerésének módjait és kritériumait. Hangsúlyozta, hogy az újszülött halála esetén a bába 

véleményét is vegyék figyelembe, mert jelentőséggel bírhat abból a szempontból, hogy 

gyilkosság történt-e, vagy az anya tapasztalansága okozott véletlen halált.20 

A büntetőjogi kodifikációs időszak során elkészült tervezetek is foglalkoztak a 

gyermekgyilkosság tényállásával. A Deputatio Iuridica 1795-ben előterjesztett javaslatában a 

gyermekgyilkosságot a rokongyilkosság mint minősített emberölés szabályai között helyezte 

el.21 A tervezet előremutató rendelkezése, miszerint a gyermekgyilkosságot és a 

csecsemőgyilkosságot elkülönítette egymástól, és utóbbit külön szakaszban szabályozta. A 

gyermek fogalmának büntetőjogi meghatározására azonban még nem született pontos 

definíció. Meg kell azonban jegyezni, hogy a joggyakorlat a XIX. század végéig a gyermek és 

a csecsemő fogalmakat szinonimaként használta, és a javaslat szerinti fogalmi és tényállási 

elkülönítést nem alkalmazta. A tervezet szerint: „az újszülött gyermekek megölését nevezzük 

csecsemőgyilkosságnak; ha ugyanis a szülést követő hosszabb időköz elteltével ölik meg a 

szülők gyermekeiket, akkor az ilyen gonosztett már gyermekgyilkosság”, mely tényállási 

kategória a büntetőeljárások során gyermekgyilkosságnak nevezett bűncselekményt foglalta 

össze. Kizárólag házasságon kívül született újszülöttekre vonatkozott, szándékosan vagy 

gondatlanságból volt elkövethető, és a „csecsemő élete fenntartásához szükséges anyai 

kötelesség gonosz szándékú elmulasztása” esetére is kiterjesztették, nem csak a tevőleges 

elkövetési magatartásra. Rendelkezett ezen kívül a részesekről, akik bármilyen formában 

hozzájárultak az anya által megvalósított bűntett elkövetéséhez. Abban az esetben, ha az anya 

hozzátartozói vagy a gyermek apja volt a biztató vagy közreműködött a bűncselekménynél, 

súlyosabb büntetés várt rá, mint egy idegen személyre.22 Az 1830-as büntető 

törvényjavaslathoz kapcsolódóan kiemelném az id. Lenhossék Mihály által felkérésre 

elkészített törvényszéki orvosi eljáráshoz kapcsolódó utasítást, mert ezen elaborátum 

rendelkezései között kerültek megfogalmazásra a vizsgált tényállásra vonatkozó egyes eljárási 

követelmények. Az iránymutatás előírásokat tartalmazott a bűncselekmény megállapításához 

szükséges szakértői feladatokról. Elrendelte, hogy a magzat esetében meg kell vizsgálni az 

életképességet, illetve azt, hogy élve született-e. Az orvosok, csak az útmutatás alapján 

elvégzett boncolás után tudtak szakmailag megalapozott bizonyítékkal szolgálni a bíróságok 

számára.23  

Az 1843. évi büntetőjavaslat a következőképpen rendelkezett erről a bűncselekményről a 

131. §-ában: „A melly anya törvénytelen ágyból született gyermekét, a szüléskor, vagy a 

szülés után három nap alatt, akár cselekvés akár mulasztás által szándékosan megöli, annak 

legnagyobb büntetése, ha tettét szülés előtt határozta el magában, tiz évi rabság; ha pedig a 

                                                 
17 Werbőczy István: Tripartitum II. rész 43. czím 5.§ 
18 1723. évi XI. tc. még néhány, előbb hütlenségi esetet halálbüntetéssel sujtani rendelnek, 1.§. 
19 Rácz Sámuel: Borbélyi tanitásoknak.., II., Pest. 1794. 
20 Deáky Zita: A szoptatás, a dajkaság és a csecsemőhalandóság kérdései az orvostörténeti forrásokban (19. 

század első fele). Erdélyi Múzeum, 2003/1-2., 192-193. 
21 Hajdu Lajos: Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

1971. 321-322., V.ö. Kassay Adolf: Magyar büntető törvények. Pozsony, 1862. 6.§.  
22 Hajdu: i. m. 465-467.  
23 Balogh: i. m. 85-86. 
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szándék csak szüléskor vagy szülés után támadott benne, öt évi rabság leend.”24 A 

tényállásból kiemelendő, hogy megszabott egy időhatárt a szülést követően, ameddig a 

bűncselekmény még gyermekgyilkosságként, azt követően pedig gyilkosságként kellett 

értékelni. Haladó szemléletű rendelkezésnek értékelhető, de nehezen bizonyítható a másik 

eleme, a gyilkossági szándék kialakulásának vizsgálata.  

 

 

4. Elhatárolási kérdések 

 

A bevezetésben említésre került, hogy három, a gyermek élete ellen elkövethető büntetendő 

tényállási forma alakult ki a XIX. századra. A csecsemőgyilkosság, a magzatelhajtás és a 

gyermekkitevés mint büntetendő tényállási kategóriák a rokongyilkosságból 

származtathatóak. Igazolható ez azzal a lényeges vonással, hogy az esetek jelentős részében 

az elkövető és az áldozat között alapvetően valamilyen rokoni kapcsolat volt mindegyik 

bűncselekmény esetében. 25 

A magzatelhajtás és a gyermekgyilkosság egymástól való megkülönböztetése okozott 

leginkább nehézséget a korai büntetőeljárási gyakorlatban, illetve a tudományos jogéletben is, 

főként a XVIII. század elején.26 Köszönhetően annak, hogy mind a két tényállási forma ölési 

cselekményre irányul, csak eltérő fejlődési állapotban lévő magzatok ellen. Nehezen volt 

meghatározható, hogy pontosan hol húzódik a határvonal a két bűncselekményi kategória 

között, mivel a törvényszéki orvostan ilyen esetekben való igénybevétele és maga a tudomány 

is alakulóban volt. A magzatelhajtás vagy a „gyermek elűzése”(abactio partus) a még nem 

életrevaló, de életjelenségeket mutató magzat (mozgó, élő magzat) megölése.27 A szintén a 

rokongyilkosságból kiváló gyermekgyilkosságtól fogalmi téren alapvetően az különbözteti 

meg, hogy nem életképes magzatról van szó, másrészt, hogy nem szülés közben vagy után 

történik a magzat megölése, hanem az anya szándékosan maga, vagy valamilyen külső 

segítség igénybevételével kíván leendő gyermekétől megszabadulni.28 Nem kifejlődött magzat 

esetében a gyermekgyilkosság alkalmatlan „tárgyon” való elkövetést vonna maga után, ezért 

egyértelműen következik, hogy ebben az esetben a magzatelhajtás29 tényállása az irányadó az 

elbírálás során.30 

A gyermekkitételnél (expositio infantis) az elkövető személye az esetek jelentős 

hányadában a gyermek egyik szülője volt, de a másik kettőhöz képest gyakrabban előfordult, 

hogy mindkét szülő vagy csak az apa volt a tettes. Az elkövetési magatartás összetettnek 

minősíthető, mert habár az elkövetés szándékosan történt, nem volt kimondható 

egyértelműen, hogy a gyermek élete ellen irányuló halálos cselekmény, mivel az áldozat 

elhelyezése – főként már a XIX. században – nem konkrétan veszélyes és mostoha 

körülmények között történt.31 Gyakran tették a gyermeket egy templom ajtaja vagy egy 

közösségi helyiség elé, mely lehetővé tette, a gyermek gyors megtalálását, és valaki más általi 

felnevelését és gondozását. A csecsemőgyilkosságtól alapvetően különbözik abban, hogy 

                                                 
24 Raskó: i. m. 88-89. 
25 Bató 2012: i. m. 214. 
26 V.ö.: Boehm Károly: A' gyermekölésről orvostörvényi tekintetből. Tudományos Gyűjtemény 17. 1833/4. sz., 

57-84.; Bató Szilvia: Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon. Aetas, 2001/3-4, 182-216, 200. 
27 Bató Szilvia: Próbált nőszemélyek. Magzatelhajtással vádolt nők Békés vármegyében. Jogtörténeti Szemle, 

2007/különszám, 115. 
28 Raskó: i. m. 83-85. 
29 Ebben az esetben vizsgálták a szándékosságot is, mert ennek fennállása esetében szintén lehetett szó 

gyilkosságról csak már az általános értelemben. Ennek vizsgálata viszont nem tárgya jelen dolgozatnak. 
30 Bató Szilvia: Magzatelhajtás Békés vármegye törvényszéke előtt (1790-1847). Acta Jur. et Pol. Szeged, 

Tomus LXVI. Fasc. 1., 2004. 24. 
31 Bató 2012: i. m. 216-218.  
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közvetett módon irányul a gyermek élete ellen, másrészt nemcsak a szülés után közvetlenül, 

hanem idősebb korú gyermekek esetében is előfordult 

 

 

5. A gyermekgyilkosság megítélése az osztrák büntetőtörvények alapján 

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukása után a magyar büntetőjogi kodifikáció 

megakadt, hiszen az osztrák uralomnak köszönhetően hatályba léptették hazánkban először 

1849-ben az 1803-as,32 majd pedig az 1852 szeptemberében az 1852. évi osztrák 

büntetőtörvénykönyvet, illetve ezt követően az 1853. évi osztrák büntető perrendtartást.  

Az osztrák büntetőtörvénykönyv a gyermekgyilkosság tényállását úgy fogalmazta meg, 

hogy annak elkövetője kizárólag az anya lehetett. Abban az esetben, ha a bűncselekményt, 

valamelyik rokon vagy idegen követte el, akkor a 136.§ szerinti tényállást kellett alkalmazni, 

mely alapján első esetben rokongyilkosságról, míg a második esetben közönséges 

gyilkosságról volt szó.33 Csatskó Imre34 fordítása alapján: „azon anyára, ki gyermekét a 

szüléskor megöli, vagy a szülésnél szükséges segítség szándékos elmulasztása által elveszni 

hagyja, ha a gyilkosság törvényes ágyból született gyermeken történt, életfogytiglani sulyos 

börtön szabandó. Ha a gyermek törvénytelen ágybóli volt, a megölés esetében tiztől husz 

évigleni, a mennyiben a gyermek a szükséges segítség elmulasztása miatt veszett el, öttől tiz 

évegleni sulyos börtönnek van helye.”35  

A magyar büntetőtörvény tervezetek közül az 1795-ös és 1843-as is alkalmazta a 

törvényes-törvénytelen gyermek elkülönítést, viszont az 1830-as csak újszülöttről beszélt.36 

Az osztrák büntetőtörvénykönyv a gyermekgyilkossághoz megkövetelte, hogy a gyermek élve 

jöjjön a világra – melynek megállapítását az orvosokra kellett bízni –, kimutathatónak kellett 

lenni, hogy ok-okozati viszony állt fenn az anya valamilyen tevőleges vagy mulasztásos 

cselekménye és a csecsemő halála között, amely a szüléskor történt. Arra vonatkozólag 

viszont nem tartalmazott megjelölést, hogy mit is ért ezen időtartam alatt. Egyéb esetben nem 

lehetett alkalmazni ezt az enyhébb elbírálású tényállást, hanem a rokongyilkosság szabályai 

voltak irányadóak. Érdekesség, hogy 1811. december 16-án kiadtak Ausztriában egy 

rendeletet, mely szerint minden évben kötelessége volt a kerületi hivataloknak kihirdetni a 

gyermekgyilkosságra, magzatelhajtásra, gyermekkitevésre és a terhesség eltitkolására 

vonatkozó büntető törvényeket, ezen bűncselekmények elkövetésének megelőzése céljából, 

főként a női és a férfi szolgaszemélyzet számára.37 Az 1853-as osztrák perrendtartás a 

szakértőkre vonatkozó általános szabályokon felül állapított meg külön vizsgálati folyamatot 

                                                 
32 Az 1803. évi büntetőtörvény  alig egy napig volt hatályban hazánkban, így közvetlen hatásának vizsgálata 

felesleges volna, ld.: Degré Alajos (ism.): Katona Géza: Bizonyítási eszközök a 18-19. században. Levéltári 

Szemle, Vol. 30 (1980) No. 1-2, 251. 
33 Strafgesetz von 1852. §. 136. 
34 1804-1874, kúriai bíró, jogíró, MTA tagja, 1867-ben az igazságügy miniszter megbízására 

büntetőtörvénykönyv-tervezet készít http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC02469/02670.htm. 
35 Csatskó Imre: Az 1852-ki május 27-ki austriai birodalmi büntető törvény magyarázata, a törvény magyar 

szövegével, a bírói illetőséget Magyar-, Horvát-, Tótországban, Szerbvajdaság-, temesi Bánságban, és Erdély 

nagyfejedelemségben meghatározó legfelsőbb rendeletekkel; összehasonlítva eddigi törvényeinkkel, s annak 

kimutatásával, mily változás okoztatik az által az egész magyar jogban és törvénykezésben; felvilágosítva számos 

esetekkel, és még az érvényes legfelsőbb rendeletekkel. Beimel J. és Kozma Vazul, Pest, 1853. 210.; Strafgesetz 

von 1852, 15. fejezet, 139.§. „Gegen eine Mutter, die ihr Kind bei der Geburt tödtet, oder durch absichtliche 

Unterlassung des bei der Geburt nöthigen Beistandes umkommen läßt, ist, wenn der Mord an einem ehelichen 

Kinde geschehen, lebenslanger schwerer Kerker zu verhängen. War das Kind unehelich, so hat im Falle der 

Tödtung zehn- bis zwanzigjährige, wenn aber das Kind durch Unterlassung des nöthigen Beistandes umkam, 

fünf- bis zehnjährige schwere Kerkerstrafe Statt.” 
36 Bató 2012: i. m. 298-303. 
37 Csatskó: i. m. 210-212. 
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gyermekgyilkosságra vonatkozóan, amely megállapítása elsőbbséget élvezett az ilyen 

esetekben. Ez alapján a szokásos nyomozási cselekményeken túl csecsemőgyilkosság gyanúja 

esetében ki kellett deríteni, hogy a gyermek élve született-e, és életképes lett volna-e.38 Ezek a 

kritériumok a későbbiekben ismertetendő magyar bizonyítási eljárásban is a fő vizsgálati 

kérdések közé tartoztak. 

 

 

6. Szakértői bizonyítás a XIX. század közepén a gyermekgyilkosságok esetében 

 

A büntetőeljárásokban egyre jelentősebb szerepet játszottak az orvosok által nyújtott szakértői 

vélemények. Az egyes bűncselekmények elhatárolásához nélkülözhetetlenné vált egy 

hozzáértő személy kellő alapossággal és szakmaisággal megfogalmazott véleménye, mely 

befolyással bírt a bíró által kimondott végső ítéletre. Az orvosi szakvélemény hiánya a 

bűncselekmény bizonyítottságának hiányához is vezethetett. A gyermekölés esetében az az 

igazán lényeges fogalmi és egyben elhatárolási tényező, hogy közvetlen a szülés után történt-e 

meg a bűnös cselekmény elkövetése, igen nehéz kritériumnak volt tekinthető, hiszen 

konkrétan arra vonatkozóan, hogy mi is érthető ez alatt (közvetlen), erre vonatkozóan nem állt 

rendelkezésre törvényi meghatározás.39 Ennek eldöntése a bírói mérlegelés körébe tartozott. A 

kialakult álláspont szerint az elkövetés idejének felső határa, azaz időpont volt, amikor az 

anyának a szüléshez kapcsolódó izgatottságát a lelki nyugalom váltotta fel.40 Véleményem 

szerint nem hagyható figyelmen kívül az a lehetőség sem, amikor az anya a szülés után 

ösztönszerűen rögtön ellátta a gyermekét – elvágta a köldökzsinórt, megmosta, táplálni kezdte 

–, és kicsivel később tört ki a rajta akár a vérveszteség miatt, akár egyéb külső tényezők miatt 

az a lelki válság, mely kiváltotta az ölési szándékot. Nem beszélve arról, hogy a XIX. 

században mind a megfelelő és képzett egészségügyi személyzet hiánya, mind pedig a 

higiéniai feltételek további okot szolgáltathattak az élve született és életképes csecsemő korai 

halálára. 

A már az előzőekben említett orvosi szakvélemény jelentőségét mutatja a 

csecsemőgyilkosság megállapítása esetében a következő jogeset. 1864-ben gyermeköléssel 

vádolták meg Farkas Ruzsát a szegedi bűnfenyítő törvényszék előtt. A terhelt vallomása 

szerint újszülött gyermeke a születés után rövid idővel elhalálozott, és ő anélkül, hogy ezt 

bejelentési kötelezettségének eleget téve a hatóságnál jelezte volta, eltemette a holttestét. 

Erről azonban feljelentés érkezett a másodkapitányhoz, aki továbbította az ügyet a hatóságok 

felé. Ennek következtében 8 nappal az újszülött holttestének az anyja általi titokban való 

eltemetése után a városi képviselőtestület elrendelte annak kiásását és orvosi vizsgálatát. A 

holttestről készült szakvélemény szerint azonban a már előrehaladott bomlási folyamatok 

miatt nem tudta a szükséges törvényszéki és boncolási eljárást lefolytatni a kirendelt két 

orvos, Erőskövy Antal, Szeged főorvosa, illetve Madáts József városi felcser. Ezáltal az 

eljárás elindításában szereplő főkérdésre, hogy a magzat a tökéletes érettséget elérte-e, azaz 

életképes volt-e, nem lehetett választ adni. Annyit sikerült csak megállapítani, hogy a holttest 

nagysága közeli volt a kifejlődött magzati állapotához. Emiatt a bíróság felmentette a terhelt 

nőt a vád alól, és csak hatóság felé elmulasztott bejelentési kötelezettség miatt ítélte el, 

melybe beszámította a letartóztatásban eltöltött időt, így csak az élelmezési költségeket kellett 

                                                 
38 Strafprozessordnung von 29. Juli 1853.§. 90. „Bei Verdacht einer Kindestötung ist nebst den nach den 

verstehenden Vorschriften zu pflegenden Erhebungen auch zu erforschen ob dass Kind lebendig geboren, und 

fein Leben auβerhalb der Mutter fortzusetzen fähig gewesen sei.” 
39 A szászországi, a württembergi és a braunschweigi büntetőtörvény a 24 órát, a bajor viszont a 3 napot 

tekintette a gyermekölés elkövetési időbeli felső határának 
40 Kenyeres Balázs: Törvényszéki orvostan. III. kötet. Az ember élete elleni bűntettek és vétségek. Franklin-

Társulat, Budapest, 1911. 442. 
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a nőnek kifizetnie.41 Az eset jól szemlélteti, hogy ezekben az eljárásokban támaszkodtak az 

orvosok mint szakértők véleményére, illetve meg kell jegyezni azért azt is, hogy sajnos ekkor 

még a törvényszéki orvostan tudománya nem volt annyira fejlett, hogy ilyen különleges 

esetekben pontos szakvélemény születhessen. 

A csecsemők élete elleni bűntetteknél jelentős ténykérdésnek számított, mint ahogy azt az 

előző jogesetben is láthattuk, hogy érett és életképes volt-e, élveszületett-e, ha igen, akkor 

mennyi ideig élhetett, látható-e a holttesten „czéltudatos ténykedésnek” nyoma, illetve mi 

lehetett halálának az oka. Ezen kívül természetesen lényeges bizonyítékként volt értékelhető 

magának a bűncselekménnyel terhelt anyának a vizsgálata is, mely során a szakértő 

véleményében a következő érdemi kérdésekre tért ki: szült-e már a nő; ha igen, akkor mikor 

szülhetett utoljára, és szülhette-e az elhalálozott csecsemőt; valamint fennállhatott-e 

valamilyen beszámítási képességet kizáró ok a terheltnél.42 A magzatra vonatkozóan a 40. hét 

számított egy olyan időbeli határvonalnak, amely eltelte után életre alkalmasnak 

nyilvánították az újszülöttet, és az „első kiáltást” tartották az élve születés első és egyben 

hallható bizonyítékának. A holttest felboncolásával tudták ez utóbbit bizonyítani, mely 

módszer bevezetése hazánkban Rayger Károly nevéhez köthető az 1670-es években. A kisded 

holttestén elvégzett tüdő úszópróba, az első levegővétel meglétét támaszthatta alá, mely 

módszer azon alapult, hogy a levegőt vett kisded tüdejének fajsúlya kisebb, mint a vízé, ezért 

úszik a vizen.43 A boncolás során a kül- és belvizsgálat együttesen további bizonyítékul 

szolgálhatott. Külvizsgálatnál megmérték a holttest súlyát, illetve hosszát, mely adatok 

szerint, ha nem érte el a testhossz a 30 cm-t, illetve a 800 gr tömeget, életképtelennek 

tekintették. A bőr vörhenyes színe, a kutacsok tágassága, a koponya és a nemi szervek 

fejletlensége mind az érettség hiányát támasztották alá. A belvizsgálat esetében a szervek 

elhelyezkedése nyújtott támpontot, melyek segítségével az esetleges rendellenességek – mint 

például a szív nélküliség, nyelőcső elzáródása, rekeszsérv – meglétét kizárva keresték az 

életképesség és érettség jeleit. Egy ideig elfogadott tény volt, hogy az élve született gyermek 

rekesze az esetek nagy részében lejjebb található, a 6. borda tájékán, a halvaszületett 

magzatok estében ez viszont csak a 4. borda környékére esik. Ezt később azzal cáfolták, hogy 

ezt befolyásolhatja a szülés folyamata, így nem megfelelő bizonyíték. Nehézséget okozott 

annak megállapítása, hogy vajon meddig élhetett a csecsemő, hiszen a főbb változások a 

születés után 24-48 órával észlelhetők, kivéve, ha nem valamilyen különös ok okozta a halált, 

mint például a légzés megkezdése előtti fulladás.44 Az életképesség kritériumának a büntetés 

kiszabásánál volt lényeges szerepe,45 hiszen alapvetően ettől még születhetett a csecsemő 

holtan. 

 

 

7. Jogesetek  

 

A továbbiakban a szegedi bűnfenyítő törvényszék joggyakorlatában talált jogesetekkel 

szemléltetem a gyermekgyilkossággal terhelt személyek elleni eljárást és ítéleteket az osztrák 

büntetőtörvények hatályba helyezése előtti időből, illetve a hatályon kívül helyezésük után.  

Pálfy Ferenc, Szeged tiszti ügyésze gyermekgyilkossággal vádolta meg Tánczos Annát a 

bűnfenyítő törvényszék előtt, 1850. május 4-én. A vád szerint, a terhelt nő a „szükséges 

                                                 
41 Csongrád Megyei Levéltár: Szeged Város Visszaállított Bűnfenyítő Törvényszékének iratai. IV.B. 1122. c., 

1864. 730. 
42 Kenyeres: i. m. 444. 
43 Földes Vilmos: Szemelvények a magyar igazságügyi orvostan történetéből. In: Orvostörténeti olvasmánytár: 

Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 18. Budapest, 1960. 150-153.  
44 Kenyeres: i. m. 452., 463., 468. 
45 Gréc-Herold: i. m. 154.  
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gondos segítség és felvigyázás hiányában” újszülött gyermekének halálát okozta. Egyrészt 

mivel a szüléskor teljesen egyedül volt, segítséget nem kért, másrészt a szülés után nem 

kötötte le a köldökzsinórt, mely az orvosi szakvélemény alapján az újszülött halálának oka 

volt. A vádlott védőjének azon érvelése, miszerint a nő egyébként is rohamokban és lelki 

betegségben szenvedett, amely a szülés órájában is elérte, és nem volt teljes tudatában, mi 

történt, megdőlt az által, hogy a terhelten elvégzett orvosi vizsgálat semmiféle említést nem 

tett arról, hogy bármilyen lelki vagy pszichés problémát észlelt volna. A bíróság ítélete 

alapján az „iszonyú bűntény fokozatát” azon körülmény is súlyosbította, hogy a terhelt nő 

újszülöttjét a szülés helyéről elvitte, majd saját kezével elásta. A vádlott vétkes gondatlanság 

és elmulasztott kellő segélyhívás miatt „már ismételten vádoltatik ily égbe kiáltó bűnváddal”, 

ezért büntetésül 3 évi vasban és közmunkán, valamint hetente 2 napi böjttel töltendő fogságra 

ítélték.46  

1850. július 11-én Schönberger Terézia izraelita hajadon ellen gyermekgyilkosság miatt 

indított eljárást Agászi Dániel tiszti főügyész a szegedi törvényszék előtt. A terhelt nő 

bevallotta, hogy több hónapja viselős állapotban volt, és így végezte a nehéz munkát, mely 

során magát egy kútnál vízmerítés alkalmával úgy megemelte, hogy iszonyú fájdalmai 

keletkeztek. 1850. április 26-án éjszaka kevés „hasszaggatás” után az árnyékszékben elment 

tőle a gyermek. Mivel hajadonként került ilyen állapotba, elsősorban szégyenében senkinek 

sem mondta el az esetet. A szülés során fájdalmait magába fojtotta, hogy senki ne vegye 

észre. Azt állította, hogy semmi életjelét nem tapasztalta újszülött gyermekének. A tiszti 

főügyész a főorvos által kiállított orvosi bizonyítványra és véleményre támaszkodott, mely 

szerint, ha a gyermek még az anyaméhben elhalálozott volna, a vádlottnak észlelnie kellett 

volna, de a gyermek fejlődését mindenképpen éreznie kellett. A szülés után pedig anyai és 

egyben emberi kötelessége lett volna a szülés tényét felfedni, valamint a csecsemő életben 

létéről közvetlenül meggyőződni. Ez a mulasztás és anyai érzelmeinek ilyen szintű elfojtása 

okozta a gyermek halálát, aki a boncolás alapján egyértelműen kimondható, hogy nem halva 

született. A gyermekölésben bűnös nőt ezért 3 évi közmunkával, és hetente 2 napi böjttel 

súlyosbított rabságra ítélte a bíróság.47  

Gyermekgyilkosság vádjával állították a szegedi bűnfenyítő törvényszék elé Müller Évát, 

1864. május 27-én. A vád szerint, a terhelt nő 1864. április 4. reggelén, házasságon kívül szült 

fiúgyermekét a szülés után közvetlenül megölte. Az újszülött holttestét még aznap délelőtt a 

pékmester házának fáskamrájában elásva megtalálták. Másnap reggel Rakita Lajos, Szeged 

másodfőorvosa és sebésze végezte el a fiúgyermek hullájának boncolását. A jegyzőkönyv 

szerint a külvizsgálat alapján az újszülött mind hosszúságban, mind súlyában megfelelt az 

életképesség feltételeinek. A belvizsgálat „az agyfenéken mint egy ökölnyi szabad fekete 

vérömlenyt”, valamint „a májban pangó vérbőséget” igazolt. A tüdőúszó-próba egyértelműen 

kimutatta, hogy születése után a gyermek egy darabig még élt. A szakvéleményében kitért 

arra is a másodfőorvos, hogy a köldökzsinórt valószínűleg csak úgy elszakították, ami a 

titokban való szülést támasztotta alá. Az erőszakos halál tényét bizonyították egyrészt a 

külvizsgálat során tapasztalt elváltozások, a száj és ajkak duzzadtsága és vörössége, illetve a 

belvizsgálati „tünemények”. Ezért azt következtette, hogy az újszülött száját születése után 

„erőszakkal befogatván, és a levegőtül elzártan megfulást, és ennek következményét agyguta 

ütést vont” maga után. Május 25-én a városi törvényszéki hivatal felszólítására egy 

pótvéleményt adott ki a másodfőorvos, mert a vádlott nő állítása szerint gyermekének halálát 

az okozta, hogy vízben szülte, és így ennek következtében megfulladt. A szakvélemény 

alapján azonban egyértelműsítették, hogy az újszülött még tudott levegőt venni, mielőtt 

meghalt, így a terhelt vallomását megcáfolták. Az orvosszakértői vélemények alapján első 

fokon rabtartási költségeinek megtérítése mellett 3 évi vasban és közmunkán, valamint 

                                                 
46 Csongrád Megyei Levéltár: Bűnfenyítő törvényszék jegyzőkönyve.  IV.B. 1127. B., 1850. 129. 
47 Uo. 224. 
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hetente két napi böjtön töltendő börtönbüntetést kapott a terhelt nő. Az ítéletet a másodfokon 

eljáró Királyi Ítélőtábla 1864. december 29-én azért súlyosbította, mert a vádlott nő hamis 

előadásával félrevezetni igyekezett az eljáró hatóságokat, és ugyanezen bűncselekmény miatt 

egyszer már elítélték, és így 5 évre emelte a szabadságvesztés büntetés időtartamát az ügyben 

eljáró tiszti ügyész fellebbezésének következtében. Ez utóbbi döntést 1865. május 25-én a 

Hétszemélyes Tábla helybenhagyta, és végrehajthatóvá nyilvánította.48 

Gyermekgyilkosság vádja miatt került a szegedi bűnfenyítő törvényszék elé a 18 éves, 

kisteleki születésű hajadon, Zelei Erzsébet 1866-ban. A feljelentés szerint a Kálvária utca 621. 

sz. alatti házban lakó terhelt, aki Szeszemszky József főzőnője volt, gyermeket szült, akit az 

árnyékszékbe dobott. Kunfy József biztos és Aigner Károly orvos ment ki a szemlét elvégezni, 

mely során a holttestet segítséggel sikerült kivenni az árnyékszékből. A konyha és az 

árnyékszék között vérnyomok voltak láthatóak, amelyek arra utaltak, hogy az anya maga ölte 

meg, és vitte oda a cselédszobában szült gyermekét, mely utóbbi szintén tele volt a vérzés 

nyomaival. A kihallgatott két tanú, a 16 éves és ugyanannál a háznál dolgozó udvaros Nagy 

Iván Sándor, illetve a 16 éves szolgálólány Kandó Julis azt állította, hogy hallották a 

gyermeksírást a cselédszobából, valamint hogy a gyanúsított őket és a kertész bojtárt, Korom 

Pált is megkérte korábban, hogy szerezzenek neki olyan füvet, amely valamelyik testvérének 

kellene, és mellyel gyermeket „el lehet magától hajtani”. Ez utóbbi vádpont nem bizonyult 

igazoltnak. A terhelt anyát, aki bevallotta, hogy február 11-én virradóra egy lány gyermeknek 

adott életet, akit megfojtott, a polgári kórházba vitték, és őrizet alá helyezték. A 

boncjegyzőkönyvet Erőskövy Antal városi főorvos készítette el Aigner Károly felsővárosi 

kerületi orvos segítségével, valamint Ronyai Zsigmond másodsegédkapitány jelenlétében. A 

17 hüvelyk49 hosszú, és 4 és ¾ font súlyú50 újszülött holtteste megfelelt ugyan az életképesség 

feltételeinek, de nem egy teljesen érett magzaténak. Valószínűsíthetően a 8. hónapban vagy a 

9. hónap első hetében lehetett. A külvizsgálat során a nyakon, a gége és a légcső felett kék 

vörös vérömlenyt, a szájüregnél félig aludt vért, a köldökzsinórt pedig elszakítva találták. 

Előbbi kettő az „erőszakos elfojtásra” utaló tényező. A belvizsgálat alatt elvégzett tüdőúszó-

próba pozitívnak bizonyult, tehát élve született a gyermek. Egyéb szervei nagyjából 

kifejlődöttnek tűntek. Az 1866. február 12-én délután elkészített orvosi szakvélemény szerint 

a bár kissé éretlen, de életképes kislány élve született, és halálát egyértelműen megfojtása 

okozta. Ugyanebben az évben június 30-án a bíróság – figyelemmel az orvosi szakvéleményre 

és a tanúvallomásokra, valamint enyhítő körülményként tekintve a terhelt fiatal korát, eddigi 

feddhetetlen életét, beismerő vallomását, illetve, hogy a szülési fájdalmakat észlelve Kandó 

Julist segítségért a gazdaasszonyhoz küldte, amelyet végül nem kapott meg – 1,5 évi vasban, 

közmunkával, hetente kétnapi böjttel töltendő súlyos börtönt szabott ki a vádlott nőre 

rabtartási költségeinek megtérítése mellett. Az ítéletbe mind a terhelt, mind pedig a közvádló 

belenyugodott. A hivatalból történt fellebbezés során a Királyi Ítélőtábla október 17-én 

helybenhagyta az elsőfokú ítéletet,51 melyet elemezve láthatjuk, hogy a bíróság az eddig 

bemutatott esetekhez képest a szabadságbüntetés felét szabta csak ki. Mindez azzal 

indokolható, hogy a vádlott segítségért folyamadott a szülés során. Nem titokban, egyedül 

kívánta megszülni gyermekét, illetve nem előre kitervelten és gonosz szándékkal történt az 

ölési cselekmény. A törvénytelen gyermek és az ezzel járó kirekesztettség, felnevelésére 

képtelenség, viszont gyermeke megölésére késztette a nőt. 

                                                 
48 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged Város Visszaállított Bűnfenyítő Törvényszékének iratai. IV.B. 1122. c., 

1864. 824. 
49 Kb. 43 cm-nek felel meg, mivel 1 hüvelyk= 2.54 cm 
50 Kb. 2,15 kg-nak testtömegről van szó, 1 font =  453,59237 gr; Megjegyezném, hogy 1876. január 1-től 

egységes mérték- és súlyrendszert vezettek be, ami alapján 1 bécsi font=560 gr-nak felelt meg. 

http://archfoto.tripod.com/mertekegys.html. 
51 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged Város Visszaállított Bűnfenyítő Törvényszékének iratai. IV.B. 1122. c. 

1866. 529.  
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A tiszti alügyész gyermekgyilkossággal vádolta meg a szegedi bűnfenyítő törvényszék 

előtt Kertész Magda, 22 éves, római katolikus, vagyontalan, hajadon cselédet, aki bevallotta, 

hogy 1865. október 17-én, Benke József ügyvéd házában, éjjel a színben gyermeket szült. Azt 

tagadta, hogy gyilkossági szándékkal a szőlőrőzse közé rejtette volna a kisdedet. Elismerte 

viszont, hogy szülés közben, annak könnyítése végett, a nyakánál fogva húzta ki az 

újszülöttet, mely akaratán kívül olyan kétségbeejtő állapotba hozta a gyermeket, hogy emiatt 

meghalt. A kisded holttestének boncolását október 18-án délután a városi kapitányi hivatal 

felhívására végezte el Erőskövy Antal városi főorvos és Vásári József városi sebész Ronyai 

Zsigmond másodsegéd-kapitány jelenlétében a városi közkórházban. A külvizsgálat során az 

alábbi megállapításokat tették a jegyzőkönyvben: „a női nemhez tartozó test 19 hüvelyk52 

hosszú, s 7 fontnyi53 nehéz, középszerűleg táplált, „mellén s hátán láthato több kékes halál 

foltokkal”. Az egyebekben fejlettnek tűnő gyermek nyaka középétől a baloldal irányába egy 

benyomódás, illetve vérömleny volt látható a szorítás következményeként. A belvizsgálat 

kimutatta, hogy az agy mindkét féltekéje vérömlenyes volt, a garat és a légcső véres nyákot 

tartalmazott, valamint a tüdőúszó-próba pozitívnak bizonyult. A szakvélemény szerint a 

csecsemő életképesen, éretten és élve jött a világra, valamint halálát erőszakos megfojtása 

okozta. 1866. november 2-án a városi tiszti ügyészi hivatal Erőskövy Antalt kérte meg, hogy 

adjon orvosi szakvéleményt a felmerült kétséges helyzetet illetően. A következő kérdésekben 

kellett állást foglalnia: ha a születendő gyermek feje, már a külvilágban van, a „többi még 

benn lévő részeinek kijövetelére, vagy kivételére kívántató e kézfogás”; az elhalálozott 

gyermek nyakán talált fojtási nyom tulajdonítható-e ennek a kézfogásnak; valamint, hogy ez 

összefüggésben lehet-e ez a kisded halálával. A főorvos úgy nyilatkozott, hogy a 

„legrendesebb magzat fekvés, és szülés az, mely fejjel jő: és rendes fekvésnél csak a fő 

kijövetele teszi a némi akadályt, s nehézséget;…”, a többi rész esetében ennél több és durvább 

kézfogás, illetve húzás nem szükséges, mert azt a „méh, s a hasfalak összehúzódása is 

kihajtja.” Ezen okokból következőleg ebben az esetben az újszülöttet csak készakarva lehetett 

megfojtani. Elrendelték a gyanúsított vizsgálatát is. Rakita Alajos orvos november 3-ai 

szakmai jelentése alapján a vádlott nő mind lelkileg, mind testileg egészséges volt. A 

boncjegyzőkönyvhöz csatolt orvosi pótvélemények által bizonyítást nyert, hogy a terhelt 

gonosz szándékkal követte el a gyermekgyilkosság bűntényét. Az ítélet kiszabása során 

figyelembe vette a bíróság, hogy a gyanúsított a szülési fájdalmak beálltával, anélkül, hogy a 

„baját” a vele együtt szolgáló Börcsök Klárával megosztotta volna, hogy meg ne 

akadályozzák tettében, a konyhából az „iszonyú bűn” elkövetésére a színbe ment, így 

senkinek a segítségét sem vette igénybe. A szülést másnap reggelig eltitkolta, és csak már 

akkor jelentette, amikor a gyermek életét megmenteni nem lehetett, pedig különben gyors 

segítséggel életben maradhatott volna. Enyhítő körülményként értékelve fiatal korát és eddigi 

feddhetetlen életét 2 évi vasban, közmunkán, hetente kétnapi böjttel töltendő súlyos börtönre, 

illetve rabtartási költségeinek megfizetésére ítélte a törvényszék, mely ellen mind a közvádló, 

mind pedig a terhelt fellebbezést nyújtott be. Másodfokon 3 évre súlyosbították az ítéletet.54 

Az 1861 utáni jogesetek egyikében sem található utalás a korábban hatályban lévő osztrák 

büntetőtörvények alkalmazására. Kijelenthető a tanulmányozott iratok és jegyzőkönyvek 

alapján, hogy az 1848 előtti szabályok és joggyakorlat alapján hozta meg Szeged bűnfenyítő 

törvényszéke a döntéseit a gyermekgyilkosságok esetében, mely bűncselekmények 

egységesen a törvénytelen újszülöttek megölésére vonatkoztak. A vizsgált időszakban a 

periratok egyike sem tartalmazott törvényes gyermek megölése miatt indult büntetőeljárást. 

                                                 
52 Kb. 48,26 cm. 
53 Kb. 3,175 kg. 
54 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged Város Visszaállított Bűnfenyítő Törvényszékének iratai. IV.B. 1122. c. 

1866. 11. 
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Az orvosok szakértőként való alkalmazása az ügyekben egyértelműen hatással bírt az 

ítélethozatalra.  

 

 

8. Összegzés 

 

A gyermekgyilkosság tényállásának megállapításában, a XIX. században egyre nagyobb 

szerepet kaptak az orvosszakértői vélemények, mint bizonyítási eszközök a büntetőeljárás 

folyamán. Szeged bűnfenyítő törvényszékének ítélkezési gyakorlatában a 

gyermekgyilkosságok tekintetében kimutatható, hogy 1861 után, a hazánkban hatályon kívül 

helyezett osztrák büntetőjogi törvények nem voltak hatással a bíróság döntéseire az 

ítélethozatal során, és alapvetően az 1848 előtti eljárási gyakorlatot alkalmazták. 
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1. Bevezetés 

 

A társadalmi, valamint a gazdasági fejlődésnek köszönhetően a klasszikus pénzügyi 

szolgáltatásokon túlmutató tevékenységek jelentek meg a pénzügyi piacon az utóbbi 

időszakban, így a befektetési hajlandóság is megnövekedett. A dinamikus növekedés, 

technikai fejlődés magában hordozza a különböző kockázati tényezőket, amelyekre a 

felügyeletnek ugyanolyan ütemben reagálniuk kellett, mint ahogyan azok megjelennek.1 

Ezáltal a piac nem torpanhat meg nemzeti határokon belül, sok tényezőnek köszönhetően a 

tőke és maga a pénz is szabadon áramolhat országok között akár másodperceken belül is. 

Tényező többek között:  

 a számítástechnikai fejlődés, (számítógép, mobiltelefon, internet) 

 az Európai Uniós szabadságjogok körének kiszélesítése (szolgáltatás, tőke, letelepedés 

szabadsága) 

 a Nemzetközi Számviteli Standardek (IAS/IFRS) fejlődésével a tőkepiacra jutás 

feltételeinek könnyítése, összehasonlíthatóság segítése2 

 anyavállalat-leányvállalati struktúra elterjedés, transznacionális, multinacionális cégek 

megjelenése. 

 

A felügyelet munkájának ki kell terjednie arra, hogy a biztonságérzet és bizalom 

megmaradjon nem csak rendszerszinten, hanem háztartások vonatkozásában is, valamint a 

stabilitást igyekezzen fenntartani. A bizalom legfőképpen az ügyfél szempontjából fontos, 

ezért is kap nagy hangsúlyt a felügyelet munkájában a pénzügyi fogyasztóvédelem. Szinte 

minden esetben feltételezhető, hogy a felek között az információ tekintetében egy 

aszimmetria figyelhető meg, ezáltal a pénzügyi intézmények előnyösebb helyzetben vannak, 

mert szakmailag kompetensek.3  

Tanulmányomban foglalkozom a makroprudenciális politika fogalmának értelmezésével, a 

kialakításával kapcsolatos lehetséges megoldási irányokkal, valamint a nemzetközi, uniós és 

hazai szabályozás változásaival. Ezt követően elemzem a makroprudenciális eszközöket, azok 

funkcióját, tartalmát.  

 

 

2. A makroprudenciális politika fogalmi meghatározása 

 

                                                 
1 Farkas István: A pénzügyi piacok felügyelet: Quo vadis domine? Pénzügyi Szemle, 2006/1. szám, 79.  
2 1606/2002/EK (IAS) Rendelet minden tőzsdén jegyzett vállalkozás számára előírja, hogy az IAS-ekkel 

összhangban kell elkészíteniük a konszolidált éves beszámolójukat a 2005. évtől kezdve. 
3 Fekete Orsolya: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein – 

kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire. PhD értekezés, Szeged, 2011. 143-145.  
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A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) alapvető feladatai között is szerepel a 

makroprudenciális politikával, felügyelettel kapcsolatos tevékenységek összessége.4 

A makroprudenciális politika rövid idő alatt elérte nemzetközi körökben, hogy hasznos 

eszközként tekintsenek rá, mint a rendszerkockázatok kezelésének módja. Mégis a 

makroprudenciális keretszabály analitikus és operatív alapjai még nem tisztázottak és az 

eszközök hatékonysága bizonytalan. A makroprudenciális politika széles körben azt jelenti, 

hogy egy hasznos politikai válasz a változásokra a globális pénzügyi környezetben, de a 

körvonalai jelentősen eltérhetnek a döntéshozók között. Az IMF karakterizálta a 

makroprudenciális politika három meghatározó elemét. Elsőként a célkitűzésben korlátozza a 

kockázatok elterjedését a pénzügyi szolgáltatások ellátásában, és ezáltal minimalizálja az 

esetleges zavarok hatását a gazdasági egészére vonatkozólag. A rendszerszintű kockázatot 

nagyban befolyásolja a gazdasági és pénzügyi ciklusok ingadozása és a pénzügyi intézmények 

és piacok összekapcsolódásának mértéke. Másodikként a vizsgálat területét határozták meg, a 

hangsúly a pénzügyi rendszer egészét illeti, beleértve a pénzügyi és ingatlan ágazat közötti 

interakciókat. Harmadikként az eszközökkel foglalkoztak, amelyek elsősorban prudenciális 

eszközök arra tervezve és kalibrálva, hogy megtalálják a rendszerszintű kockázatot. 

Bármilyen más, nem prudenciális eszköz, amely része a szabályozásnak szükséges 

kifejezetten megjelölni a rendszerszintű kockázatok megtalálását, mint cél. 5 

Seregi László definiálása során is három elem (cél, vizsgálat hatóköre, eszközrendszer) 

köré csoportosítja a makroprudenciális politika meghatározását.6 Az akkori, 2012-es anyag 

csoportosítást felhasználva a hatályos szabályozás szerint, a három elem értelmezésével a 

következő fogalmat kaphatjuk. 

A makroprudenciális politika célja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességének 

növelése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszernek a gazdasági növekedéshez való 

fenntartható hozzájárulásának biztosítása. A vizsgálat hatókörében a pénzügyi 

közvetítőrendszer egésze áll.7 Az eszközrendszere a törvényben meghatározott intézkedések 

(túlzott hitelkiáramlás esetén kockázati súlyok, törlesztőrészlet, átlagos nemteljesítéskori 

veszteségráta meghatározása, anticiklikus tőkepuffer meghatározása, lejárati, denominációs 

összhang megteremtése, rövidtávú likviditási fedezeti követelmények meghatározása, 

rendszerkockázati tőkepufferráta meghatározása, egyes tilalmak).8 

Ben Bernanke, a FED egykori elnöke szerint a makroprudenciális felügyelet és szabályozás 

célja, hogy minimalizálja a pénzügyi zavarok kockázatát, amelyek elég súlyosak ahhoz, hogy 

jelentős károkat okozzanak a gazdaságban. Bernanke megjegyzései szerint is látható, hogy a 

makroprudenciális politika célja, hogy stabilizálja a pénzügyi rendszer egészét, különös 

hangsúlyt fektetve a kockázatok és költségek körére, amelyek a rendszerszintű válsághoz 

kapcsolódnak. A válság előtt a szabályozó hatóságok úgy vélték, hogy a legjobb módja az 

ilyen események megelőzésének, ha a szabályozás egyéni pénzügyi szervezet szintjén 

történik. A makroprudenciális politika eszköztára magába foglalja az anticiklikus 

                                                 
4 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról , 4.§ (7) bekezdés. 
5 Lim, Cheng Hoon – Columba, Francesco – Costa, Alejo –  Kongsamut, Piyabha – Otani, Akira – Saiyid, 

Mustafa – Wezel, Torsten – Wu, Xiaoyong: Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? 

Lessons from Country Experiences, IMF Working Papers, WP/11/238, 7. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11238.pdf. 
6 Seregdi László: Makroprudenciális politikai és intézményi keretek https://www.mnb.hu/letoltes/hitint-120427-

makro-seregdil.pdf. 
7 2013. évi CXXXIX. törvény preambuluma. 
8 2013. évi CXXXIX. törvény, 32-38.§.  
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tőkekövetelményeket – beleértve a tőke minőségi követelményeit – az adósság lejáratának 

szabályozását és a meglévő szabályozok kiterjesztését az „árnyékbankok” rendszerére.9  

 

 

3. A makroprudenciális politika kialakításának megoldási irányai 

 

A válság idején felértékelődik a makroprudenciális politika és sok országban megindult ezzel 

kapcsolatban a nemzeti szintű gondolkodás, mely szerint szükséges a megfelelő intézményi 

háttér, valamint az eszközrendszer kialakítása. Jellemzően három megoldást lehetett 

elkülöníteni az intézményi háttér kapcsán.  

Az első megoldási irány szerint, azokban az országokban, ahol a jegybank végezte a 

mikroprudenciális felügyeletet, a továbbiakban a makroprudenciális politikáért is felelős lesz 

(pl. Egyesült Királyság, Hollandia, Csehország, Belgium, Írország). Például az Egyesült 

Királyságban a Bank of England egyik bizottsága, a Financial Policy Committee (FPC) 

felelős a makroprudenciális politikáért, ezen belül a stabilitás fenntartásáért és a megfelelő 

hatósági reagálásért egy pénzügyi válsághelyzetben. A pénzügyi szektor összes szereplőjének 

mikro- és makroprudenciális felügyelete a jegybankhoz tartozik, a Prudential Regulation 

Authority (PRA) alá, melynek alelnöke belsős tagként tagja a Bizottságnak.  

A második megoldás, hogy egy pénzügyi bizottságot állítottak fel a felügyelet, kormány, 

jegybank képviselőivel (pl. Franciaország, Svédország, Törökország, Lengyelország). 

Svédország kapcsán egy kormányközi testület a Financial Crisis Committee (FCC) javaslata 

szerint egy makroprudenciális tanács létrehozására van szükség, amely szoros együttműködés 

biztosít a jegybank és a felügyelet között.  

Harmadik megoldási irány, hogy egyes országokban a korábbi intézmények rendszerét 

megtartják, de szorosan együttműködést kell, hogy biztosítsanak (pl. Norvégia, Svájc). A 

példaként említett két tagállam helyzete azért is érdekes, mert egyik sem uniós tagállam, 

Norvégia tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de Svájc nem, mégis hatással van a 

szabályozásukra az uniós tendencia, mely kiemeli a makroprudenciális politika fontosságát. 

Norvégiában a stabilitás fenntartásáért három intézmény felelős: i) a pénzügyminisztérium, 

amely a szabályozó tevékenységet tölti be, ii) a felügyelet és iii) a jegybank hármasa. A 

felelősség a három hatóság között megosztott, és a bevezetendő eszközökről való javaslatot és 

döntést alkalmanként hozzák meg. Svájc esetében a jegybanknak és a pénzügyi felügyeletnek 

is vannak makroprudenciális feladatai, törvény erejénél fogja mind a ketten felelősek a 

stabilitásért, a két szervezet között az együttműködést egy bilaterális együttműködési 

nyilatkozat garantálja.  

Az eszközrendszer vonatkozásában a jellemző tendencia, hogy a makroprudenciális 

hatóságnak közvetlen, rendszerszintű beavatkozást biztosítson. A válság kapcsán a legtöbb 

kockázat a bankrendszer működésében jelent meg, így az első eszközök specifikusan ezekre 

az intézményekre és piacokra vonatkozott. A magyar makroprudenciális politika 

kialakításában az Európai Rendszerkockázati Testület (European System Risk Board, 

továbbiakban: ESRB) ajánlásai kaptak meghatározó szerepet, miszerint, a politika 

kialakításához és működéséhez a jegybankoknak kell kimagasló szerepet vállalniuk.10  

                                                 
9 Salter, Alexander William: The Imprudence of Macroprudential Policy. Independent Review, Summer 2014/19, 

6.  Árnyékbank-rendszer jellemzően az USA-ban figyelhető meg, ld. bővebben: Gorton, Gary – Metrick, 

Andrew: Regulating the Shadow Banking System 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Articles/2010/9/bpea%20fall%20summary%20romer%20wol

fers/2010b_bpea_gorton.PDF. 
10Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése http://www3.mnb.hu/letoltes/felugyelet-hu.pdf, 5-6. 

és Fáykiss Péter − Szombati Anikó: Makroprudenciális felügyelet az eurozónán kívüli európai országokban, 64-

69. https://www.mnb.hu/letoltes/faykiss.pdf alapján. 
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Az ESRB ajánlásában megfogalmazza a legfontosabb pontokat, melyek által eredményes 

makroprudenciális politika kialakítására van lehetőség. Maga az ajánlás öt kisebb ajánlásra 

osztható, melyek a következők: i) célkitűzés, ii) intézményi szabályozás, iii) feladatok, 

hatáskörök, eszközök, iv) átláthatóság és elszámoltathatóság, valamint v) függetlenség.  

Az első pontban tárgyalt célkitűzésben szerepel magának a makroprudenciális politika 

céljának lefektetését és annak nemzeti szintű biztosítását. Második pontban az intézményi 

szabályozás vonatkozásában megadja a lehetőséget, hogy vagy egyetlen intézmény vagy 

tanács lássa el a feladatot, azonban a felhatalmazásnak nemzeti jogszabályokon kell alapulnia. 

Továbbá biztosítani kell a központi bank vezető szerepét a folyamatban. Harmadik pontban a 

legfontosabb feladatnak az olyan politikák érvényesítését hangsúlyozza, amely a pénzügyi 

stabilitást fenyegető kockázatok azonosítását, figyelemmel kísérését és értékelését emeli ki. 

Mindenre kiterjedően hatásköre legyen a makroprudenciális feladat ellátásához szükséges 

adatra és információra, a mikroprudenciális vagy értékpapír-piaci felügyeletet ellátó 

hatóságokkal összehangoltan vagy azokkal együttműködés, továbbá a nemzeti szabályozási 

keretek meghatározása vagy azokra való ajánlástétel. Átláthatóság és elszámoltathatóság 

esetén az ajánlás foglalkozik azzal, hogy a makroprudenciális politikai döntések és azok 

indokai időben nyilvánosságra kerüljenek, illetve a makroprudenciális hatóság tekintetében a 

parlament számára a végső elszámoltatási jog biztosítva legyen. Az ötödikként tárgyalt 

függetlenség esetében legalább az operatív függetlenség biztosítása fontos a célkitűzései 

megvalósítása során, különös tekintettel a politikai testületek és a pénzügyi ágazat esetében, 

valamint, hogy a szervezeti és pénzügyi szabályozás ne veszélyeztesse a makroprudenciális 

politika vitelét.11 

Az ESRB ajánlásában megfogalmazott átláthatóságnak két fő előnye lehetséges, elsőként 

növeli a i) demokratikus elszámoltathatóságot, valamint ii) a piaci hatékonyságot. Az Európai 

Unió tőkekövetelmény-irányelve (CRD IV.) teszi kötelezővé a banki információk rendszeres 

közzétételét. Az irányelv implementálja a Bázel III. pilléreit, és előírja, hogy a bankok hozzák 

nyilvánosságra információikat a tőkemegfelelésükről és a kockázati kitettségükről. Habár ez 

egy nagyon pozitív lépés, hogy az egyedi banki adatok hozzáférhetőek legyenek, számos 

hátránnyal is jár. A bankok gyakran eltérő stratégiákat alkalmaznak a kockázatok enyhítésére, 

amely erősségnek mondható. A követelmények lehetőséget adnak, hogy minden bank maga 

hozzon létre egy minőségi és mennyiségi jelentést, amely tükrözi a sajátos tevékenységükben 

rejlő kockázatokat, azonban ez megnehezítheti a banki tevékenységek összehasonlítását. A 

második hátrány, hogy mivel a bankok jelentős mérlegelési jogkört kapnak a formátum 

kiválasztásában is, költséges az adatok gyűjtése az összehasonlíthatósághoz. Harmadikként 

említhető, hogy a bankok számára a jelentés adása évente legalább egy alkalommal 

szükséges, ezáltal a jelentés gyakoriságát is szabadon választhatják meg.12 

 

 

4. A makroprudenciális politika nemzetközi és uniós szabályai 

 

A nemzetközi szabályozásban elsősorban a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kiadott 

javaslatokat szükséges elemezni. A makroprudenciális politika alkalmazása során a 

kockázatok feltárásáról beszélhetünk, kiemelve a rendszerkockázatok fontosságát, ennek 

megfelelően, csak a bázeli javaslatok azon elemeit emelném ki, amelyek a kockázattal 

kapcsolatosak. 

                                                 
11 ESRB/2011/3. számú ajánlása a nemzeti hatóságok makroprudenciális felhatalmazásáról preambuluma és 1. 

szakasza. 
12 Gandrud, Christopher – Hallerberg, Mark: Supervisory Transparency in the European Banking Union, 2-9. 

http://bruegel.org/2014/01/supervisory-transparency-in-the-european-banking-union/. 
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Az 1988-as Bázeli javaslatban a minimális hitelkockázati tőkemegfelelés 8%, ami azt 

jelenti, hogy a saját forrás-idegen forrás aránya az ajánlást elfogadó országokban kötelezően 

8% felett kell, hogy legyen.13 Ebben az időszakban a hitelezési kockázat merült fel nagyobb 

arányban, melynek megállapítására nem bonyolult matematikai vagy statisztikai módszereket 

alkalmaztak, hanem az egyes kategóriák kaptak százalékos besorolást, és ezek együttesen 

adják meg a hitelezési kockázatot.  

A Bázel II. javaslat, melyet 2004-ben fogadtak el, három pilléren keresztül ad megoldást, 

külön taglalja az I. pillérben a minimumtőke-követelményt a hitel-, a piaci és a működési 

kockázathoz kapcsolódóan, II. pillérben a felügyeleti ellenőrzést, III. pillérben pedig a piac 

fegyelmező erejét.14 Az I. pillérben említett kockázatok tartalmuk szerint a következőképpen 

alakulnak. A hitelkockázat annak a kockázata, hogy az ügyfél számára kihelyezett összeget, 

mint kötelezettséget nem fizeti vissza, amikor az esedékessé válik. Annak érdekében, hogy 

ezen kockázat csökkenjen a hitelnyújtás előtt hitelbírálaton kell átesnie az ügyfél, amelyben 

felmérik, az ügyfél mennyire kockázatos. A másik lehetősége a bankoknak a hitelkockázat 

csökkentésére a fedezet, más néven biztosíték kérése vagy a garancia. A piaci kockázat a piaci 

árfolyamok változásából eredő veszteség kockázata, amely lehet kamat, részvény, deviza. A 

működési kockázat azon kockázatok összessége, amely a nem megfelelően működő belső 

folyamatokból, emberi vagy rendszerhibákból, illetőleg külső eseményből származó veszteség 

kockázata. A működési kockázat a Bázel II. javaslatban új elemként jelent meg. Mind a 

három kockázat vonatkozásában több módszer közül is választhatnak a bankok a pontos 

értékelés érdekében.15 A II. pillérben taglalt felügyeleti ellenőrzés során kerülnek bevezetésre 

az egyes stressztesztek alkalmazása, melyek hozzájárulnak a külső és belső sokkok 

kiküszöböléséhez.16 A stressztesztek olyan szimulációk, amelyekben a hitelintézet azt 

vizsgálja, hogy kritikus piaci körülmények változása esetén a hitelintézet saját belső 

tőkeszükséglete alkalmas lenne-e a változások következtében felmerülő veszteségek 

viselésére. A stresszteszteket negyedévente végzik el, különböző típusai ismeretesek, például 

hitelkockázati, koncentrációs, kamatkockázat, devizaárfolyam és likviditási stressztesztek. A 

vizsgálatok hatására a hitelintézet döntése alapján nőhet a kockázati céltartalék és 

értékvesztések/visszaírások összege is.17 

A Bázel III. javaslatban taglalt minimum likviditási követelmények célja, hogy a 

bankszektor folyamatosan megőrizze a fizetőképességét, a prociklikusság kiküszöbölése 

érdekében foglalkozik a rendszerkockázat időbeliségével.18 A Bázel III. javaslat végleges 

formájának célja, hogy erősítse a bankszektor szabályozását, a felügyeletét és kockázat 

kezelését, továbbá az is, hogy javítsa a bankok sokk elnyelési képességét, amelyek gazdasági 

és pénzügyi stresszből származnak, fejlessze a bankok átláthatóságát.19 

Uniós vonatkozásban a de Larosiére-jelentés által megfogalmazott új európai pénzügyi 

felügyeleti struktúra 2011 januárjában kezdte el a működését. A kétpilléres felügyeleti 

struktúra célja, hogy a pénzügyi piacok könnyebben tudjanak beolvadni, a hitelintézetek 

                                                 
13 Tajti Zsuzsanna: A bázeli ajánlások és a tőkemegfelelési direktívák (CRD) formálódása. Hitelintézeti Szemle 

2011/5. 499.  
14 Lamanda Gabriella – Zsolnai Aliz: Mozgó célpont – a tőkemegfelelési direktíva első pillére. Pénzügyi Szemle, 

2010/1, 155.  
15 Radnai Márton – Vonnák Dzsamila: Banki tőkemegfelelési kézikönyv, Alinea Kiadó, Budapest, 2010. 14-22.  
16 Holló Dániel: Rendszerszintű stresszindex a magyar pénzügyi rendszerre, Hitelintézeti Szemle 2013/4. 253-

255.  
17 Baranyi Aranka – Széles Zsuzsanna: Egy hitelintézet kockázatvállalása és a bázeli szabályozás korlátai, 

Pénzügyi Szemle, 2010/1, 175.  
18 Kálmán János: A makroprudenciális politika keretrendszere, 27. 

http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf. 
19 Walker, George Alexander: Basel III Market and Regulatory Compromise. Journal of Banking Regulation, 

Vol. 12 (2011) Issue 2, 96. 
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működését, valamint a versenyképesség tényezőit javítsák. A két pillér a mikroprudenciális és 

makroprudenciális felügyeletek szintje, melyben a hatékonysága is rejlik.20  

A makro- és mikroprudenciális felügyelet közötti különbségtétel a feladat fontosságát is 

jelzi, a különbség az átfogni, felügyelni kívánt mennyiségi halmazon mutatkozik meg. A 

makroprudenciális felügyelet a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető üzleti és 

gazdasági kockázatok feltárásával foglalkozik, míg a mikroprudenciális felügyelet 

vonatkozásában a konkrét, intézményesült pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét és 

ellenőrzését látja el az intézmény.21 

A makroprudenciális szabályozás új szemléleti formaként jelenik meg, melynek 

vizsgálódási tárgya a teljes pénzügyi rendszer, és a rendszerszintű mechanizmusokkal is 

foglalkozik. Ennek elterjedése érdekében két jelentősebb szakasz körvonalai fogalmazódtak 

meg. Elsőként a mikro- és makroprudenciális felügyeletek létrehozása volt a cél intézményes 

formában, másodsorban pedig a Bankunió megalakulása. 

A makroprudenciális felügyelet elvégzésére hozták létre az Európai Rendszerkockázati 

Testületet (ESRB). Legfőbb feladata a kockázatok azonosítása, az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában figyelemfelhívások közzététele, ezáltal a szerepe is komolyabb. Ettől a szervtől 

teljesen elkülönülve működött a mikroprudenciális felügyelet, a Pénzügyi Felügyeletek 

Európai Rendszere (ESFS), mely a nemzeti hatóságok mellett újabb felügyeleti hatóságokat 

hozott létre, például a banki szektorra nézve az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (EBA). Az 

EBA és az ESRB közötti kommunikáció kétirányú, az EBA adatot szolgáltat az ESRB felé, 

míg az ESRB, az által megállapított rendszerszintű kockázatokról tájékoztatja az EBA-t.22 

A Bankunió alaptétele, hogy egy központi felügyelő hatóság létrehozására van szükség, 

amely felügyeli a határokon átnyúló bankcsoportok és az Európai Unió egységes belső 

piacának részét képező európai bankrendszert. A Bankunió négy pillérre épül: i) Egységes 

Szabálykönyv, ii) Egységes Felügyelés, iii) Egységes Válságkezelés és iv) Közös 

Betétbiztosítás. Az Egységes Szabálykönyv részét képezi a CRR és a CRD IV.23, ezekben 

meghatároztak egy eszközcsoportot, amelyekre vonatkozólag a nemzeti makroprudenciális 

hatóságok szigorúbb követelményeket is bevezethetnek.24  

Az Egységes Szabálykönyv bevezetésére 2013-ban került sor, majd az Egységes 

Felügyelés 2013-2014 során valósult meg, a felügyeleti szerv az Európai Központi Bank, 

azonban ezt a tevékenységet a helyi felügyeletekkel együttműködve látja el.25 Az Európai 

Unió annak érdekében, hogy szabályozott körülményeket teremtsen a Válságkezeléssel 

kapcsolatosan, megalkotta a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítási és 

szanálási irányelvét.26 A Közös Betétbiztosítás vonatkozásában nemzeti szintű betétbiztosítási 

                                                 
20 Tajti: i. m. 505-506.  
21 Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése http://www3.mnb.hu/letoltes/felugyelet-hu.pdf, 1-9.  
22 Mérő Katalin – Piroska Dóra: A makroprudenciális bankszabályozás és felügyelés keretrendszerének 

kialakulása. Hitelintézeti Szemle 2013/4, 307-313.  
23 Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a 

hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelve. 
24 Ilyen eszközök: szavatoló tőke szintje, nagykockázati szabályok, nyilvánosságra hozatali szabályok, 

tőkefenntartási puffer, likviditási szabályok, tőkeáttételi szabályok, lakó és kereskedelmi ingatlan-hitelek 

kockázati súlyai, pénzügyi szektoron belüli hitelkockázati súlyok, anticiklikus tőkepuffer és rendszerkockázati 

tőkepuffer. 
25 Kisgergely Kornél – Szombati Anikó: Bankunió magyar szemmel – hogyan látja az MNB a szoros 

együttműködés lehetőségét? MNB-tanulmányok 115., 2014. 10-12. https://www.mnb.hu/letoltes/mt115-mnb-

tanulmany.pdf. 
26 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról [Bank Recovery and Resolution Directive 

(BRRD)]. 
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rendszerekről beszélhetünk, a biztosítási értékhatár 100 ezer euró mértékű maradt.27 A 

Bankunióban való felügyelés az eurozóna tagállamai számára kötelező jellegű, a nem 

eurozónás uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogy csatlakozni kívánnak-e vagy sem.  

 

 

5. A makroprudenciális politika kialakulása Magyarországon 

 

A 2008-as válság mutatott rá arra, hogy az akkori intézményi struktúra, amely felelős volt a 

pénzügyi stabilitás fenntartásáért (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: 

PSZÁF) – MNB – Nemzetgazdasági Minisztérium) nem teszi lehetővé a gyors és hatékony 

beavatkozást a rendszerszinten felmerülő problémák esetén. Az országunkban a háztartások 

eladósodtak, és elterjedtek a devizahitelek, egyes vélemények szerint ebben szerepet játszott a 

pénzügyi rendszerben lévő szabályozás és felügyeleti hiányosságok.28 A PSZÁF és az MNB 

közötti helyzetet nehezítette, hogy nem volt meg a megfelelő szakmai együttműködés, a 

prudenciális stratégiákban való egyeztetések ritkák voltak, valamint a kommunikáció is 

elenyésző volt.29 

A 2011-es Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény sem járult hozzá a makroprudenciális 

politika felelősének egyértelmű megnevezéséhez, mert más hatóság (PSZÁF) mellett kapja 

meg ezt a feladatot az MNB. Ahhoz, hogy hatékonyan működő legyen a makroprudenciális 

keretrendszer szükséges volt a felelősének letisztázása, a bizonytalanság megszüntetése.30 A 

hatályos MNB törvény oldotta meg a helyzetet azáltal, hogy PSZÁF szervezetét beintegrálta a 

saját szervezetébe, így a mikro- és makropudenciális felügyeleti funkciók egy helyen jelennek 

meg. 

Az előző fejezetben már ismertetett makroprudenciális politikát meghatározó nemzetközi 

és uniós szabályok sok esetben már hamarabb is teljesülnek Magyarországon. Maga a 

makroprudenciális felügyelet intézményi megvalósulása és a makroprudenciális politika 

eszközrendszere is a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben (továbbiakban: MNB 

törvény) testesült meg. Azonban ezen kívül fontos még megemlíteni a Hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (továbbiakban: Hpt.) Prudens működésre vonatkozó 

követelmények című fejezetét, amely a tőkepufferek vonatkozásában részletes 

meghatározásokat ad. Így a két törvényt egymást kiegészítve, mind a két szabályozás 

betartása mellett valósul meg a makroprudenciális eszközrendszer használata.  

Érdekesség a Bankunió és a magyar bankszektor kapcsolatában, hogy Magyarország nem 

eurozónás tagállam, a belépése még várat magára, azonban sok esetben megfelel a 

Bankunióban támasztott szabályozási követelményeknek. Ennek értelmében ilyen például, 

hogy a Hpt. tartalmazza a CRD IV./CRR által előírt, elvárt  prudens szabályokat, vagy a 

felügyelet átstrukturalizált formában működik, továbbá, Magyarországon a szanálásról, annak 

feltételeiről, eszközeiről és eljárásáról a 2014. évi XXXVII. törvény rendelkezik. Habár az 

MNB a feladatot ellátó szerv, mint szanáló hatóság teljesen függetlenül, a felügyeleti 

funkciótól elkülönítve végzi ezt a tevékenységét.31 

 

 

6. A makroprudenciális keretrendszer a hazai szabályozásban 

                                                 
27 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve a betétbiztosítási rendszerekről, 6. cikk (1) bekezdés. 
28 Erről lásd bővebben: Nagy, Zoltán: A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 

szabályozására, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVIII., Miskolc University Press, Miskolc, 2010. 229-243.  
29 http://www3.mnb.hu/letoltes/felugyelet-hu.pdf, 2.  
30 Szombati Anikó: A makroprudenciális felügyeleti hatáskör Magyarországon. In: Lentner Csaba (szerk.): 

Bankmenedzsment. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013. 152-153.  
31 https://www.mnb.hu/szanalas/a-szanalasrol-roviden. 
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Az MNB törvény preambuluma, valamint a IV. fejezete foglalkozik a rendszerkockázatok 

feltárásából és kezeléséből adódó feladatokkal. A makroprudenciális eszközrendszer az 

alapján csoportosítható, hogy milyen célokat szolgálnak. A szakirodalmak alapján célként 

kerül megfogalmazásra a túlzott hitelkiáramlás korlátozása, a prociklikus bankrendszeri 

viselkedés mérséklése, a strukturális kockázatok kezelése és a rendszerszintű likviditási 

kockázatok mérséklése.32 Az egyes célokhoz különböző intézkedések, eszközök társulhatnak, 

melyek szabályozása részben a törvényben valósulnak meg, részben a gyakorlati elemek.  

A rendszerszintű kockázatokat jellemzően két típusba lehet sorolni. Első típusba a pro-

ciklikusság kockázatát lehet sorolni, amely egy hosszabb idő alatt kialakuló rendszerszintű 

kockázatot jelent. A pro-ciklikusság értelmében, a gazdasági élet körforgása szerint változik a 

kockázat jellege. Így például, a konjunktúra idején a hitelezési feltételek lazulnak, a 

kockázatok alulértékelődhetnek, növekedik a tőkeáttétel, így a túlzott kockázatvállalás 

magában hordozza a kockázatot. Recesszió időszakában a folyamat az ellenkező 

(kockázatkerülés, hitelek visszaszorítása, tőkeáttétel csökken). Amiatt, hogy a fellendülés 

időszakban túlzásokba esnek a gazdasági szereplők, nem minden esetben van lehetőségük 

ebből a helyzetből a recesszió időszakában kilábalni, ez hosszú távon tartalmaz káros 

hatásokat, amely ronthatja a gazdasági növekedés esélyeit. A másik típus a strukturális 

kockázat, mely nem más, mint olyan kockázati tényezők összessége az intézménynél, amely 

nem csak bukást eredményezhet, hanem azon is túlmutathat. A probléma akkor halmozódhat, 

ha több intézményt is érint ez a kockázat.33 

 

MNB törvény által szabályozott eszközök o hitelfedezeti arány maximalizálása 

o jövedelemarányos törlesztőrészlet 

legfelső mértéke 

o ingatlanok (lakó és kereskedelmi 

egyaránt) vonatkozásában a kockázati 

súlyok 

o nemteljesítéskori veszteségráta 

(LGD) értékének minimális szintje 

o rendszerszintű likviditási 

kockázatok csökkentését szolgáló 

intézkedések (lejárati, denominációs 

összhang szerint és rövidtávú likviditási 

követelmény) 

MNB törvényben és Hpt.-ben egyaránt 

szabályozott eszközök 

o anticiklikus tőkepuffer 

o globálisan vagy egyéb 

rendszerszinten jelentős hitelintézetekre 

vonatkozó tőkepufferek 

                                                 
32 Fáykiss Péter – Szombati Anikó: Egyértelmű felhatalmazás – erős eszközök: az MNB makroprudenciális 

mandátuma, 3-4.o. https://www.mnb.hu/letoltes/14-10-06-faykiss-peter-szombati-aniko-az-mnb-

makroprudencialis-mandatuma.pdf és Szombati Anikó – Zsigó Márton: Hogyan támogathatja az MNB 

makroprudenciális eszköztára a kamatpolitikát? MNB-tanulmányok, 2014/116, 13. 

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmanyok-116.pdf. 
33 Fáykiss-Szombati: Egyértelmű felhatalmazás…,  2. 
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o rendszerkockázati tőkepuffer 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az MNB törvényben szabályozott intézkedések között szerepel a természetes személlyel 

kötött szerződés esetében a hitelfedezeti arány maximalizálása, a jövedelemarányos 

törlesztőrészlet legfelső mértékének meghatározása, valamint az ingatlanok (lakó és 

kereskedelmi egyaránt) vonatkozásában a kockázati súlyok és a nemteljesítéskori 

veszteségráta (LGD) értékének minimális szintének megállapítása.34 Ezek a 

makroprudenciális eszközök a túlzott hitelkiáramlás korlátozása érdekében kerültek 

bevezetésre. A hitelfedezeti arány maximalizálása az ingatlanhitel, gépjárműhitel és a 

pénzügyi lízingügylet esetén fordul elő, célja, hogy a fedezetül adott ingatlan értékét bizonyos 

százalékban megállapítva hitelezhetőségi limitet hozzanak létre. Ez a limit hozzájárul a 

kiáramló hitelek mennyiségének, valamint a fedezetértékesítésből származó veszteségek 

csökkentéséhez. A jövedelemarányos törlesztőrészlet legfelső mértékének meghatározása 

mindkét fél (bank-adós) vonatkozásában jelentős. A bank szempontjából lehetőséget ad a túl 

kockázatos adósok kiszűrésére, az adósok vonatkozásában pedig a túlzott eladósodottságot 

mérsékli.35 Az ingatlanok vonatkozásában bevezetésre kerülnek az eszközbuborékok 

kezelését célzó kockázati súlyok, melyek aszerint differenciálódnak, hogy lakó vagy 

kereskedelmi ingatlanról van szó. Az uniós rendeletben megállapítottak szerint a 

lakóingatlanok 35-150% közötti sávban, míg a kereskedelmi ingatlanok 50-150% közötti 

intervallumban mozognak. A minimum LGD-érték megállapítása esetén az uniós rendelet 

előír a nemzeti felügyeleti hatóságoknak egy adatgyűjtési kötelezettséget az 

ingatlanhitelezéssel kapcsolatos kitettségekről és veszteségekről. Az adatokat az ingatlanpiac 

várható jövőbeli alakulásának figyelembevételével együtt értékelnie kell a hatóságnak, majd 

megállapítja az LGD minimális értékét. Az uniós rendelet a lakóingatlanok vonatkozásában 

10%-ot, a kereskedelmi ingatlan esetében 15%-ot állapít meg, de az ettől való szigorúbb 

eltérésre felhatalmazást ad a nemzeti hatóságoknak.36 

A rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket három 

kategória szerint lehet tipizálni: i) eszközök és források közötti lejárati összhang, ii) eszközök 

és források közötti denominációs összhang és iii) a rövidtávú likviditási követelmények 

minimum szintje.37 Az egyes kategóriákhoz tartozó makroprudenciális eszközök nemzetközi 

szabályozáson alapulnak. A lejárati és denominációs összhang biztosítása érdekében 

devizafinanszírozás-megfelelési mutatót (DMM), devizaegyensúly-mutatót (DEM) és 

jelzáloghitelfinanszírozás-megfelelési mutatót (JMM) alkalmaznak. A rövidtávú likviditási 

követelmény vonatkozásában kerül bevezetésre a likviditásfedezeti mutató (LCR). 38 

A tőkepufferek szabályozása az MNB törvény és a Hpt. keretein belül is megvalósul. Azok 

a tőkepufferek, melyek makroprudenciális eszközök és prudens működésre vonatkozó 

követelmények is egyben a következőek lehetnek: anticiklikus tőkepuffer, globális és egyéb 

rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepufferráta, valamint rendszerkockázati 

tőkepuffer. 

Az anticiklikus tőkepuffer célja, hogy a hitelciklusok mérséklése megvalósuljon, így 

növelje az ellenálló képességet, és tompítsa a dekonjuktúra időszakában bekövetkező 

visszaeséseket. Ezt a puffert az MNB negyedévente fogja meghatározni a 2016-os évtől 

kezdve, és a hitel/GDP arány hosszú távú trendje alapján. ESRB hat kategóriában sorolta 

                                                 
34 2013. évi CXXXIX. törvény, 32.§ (2) bekezdés. 
35 Szombati-Zsigó: i. m. 13-14. 
36 Seregdi László – Szakács János – Tőrös Ágnes: Mikro- és makroprudenciális szabályozói eszközök európai 

uniós összehasonlításban. Hitelintézeti Szemle, 2015/4, 67-68. 
37 2013. évi CXXXIX. törvény, 34.§ (2) bekezdés. 
38 Seregdi – Szakács – Tőrös: i. m. 77-79. 
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azokat a jelenségek, amelyek általában együtt járnak túlzott hitelállomány-növekedésből 

fakadó kockázattal. Ezek a kategóriák a következőek lehetnek: azok az intézkedések, amelyek 

a hitelezés alakulásával kapcsolatosak, a magánszektor adósságterhével kapcsolatban, az 

ingatlanárak lehetséges túlértékelésével kapcsolatosak, a külső egyensúlyhiányból adódnak, a 

kockázatok félreárazásából erednek vagy a banki mérleggel kapcsolatosak.39 Az anticiklikus 

tőkepuffer az előírt tőkekövetelményeken40 felüli részt jelenti, intézmény specifikus előírás a 

makroprudenciális feladatkörében eljáró MNB által. A Hpt. meghatározza a mértékét, amely a 

teljes kockázati kitettségérték 0-2,5%-áig terjedhet, azonban ettől a mértéktől való eltérést is 

lehetővé teszi.41 Az MNB elnökének 2016. január 1-jén hatályba lépő rendelete szerint a 

Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta 

mértéke 0%.42 Ezt a 0%-ot a rendszerszintű túlfűtöttség hiánya és ennek kialakulásának 

alacsony kockázata indukálta.43 

A globálisan vagy egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó 

tőkepuffereket szintén az MNB állapítja meg, ennek érdekében a hitelintézet bizonyos adatait 

különböző szempontok alapján számszerűsít. Ilyen szempont például, a csoport mérete, 

határon átnyúló tevékenysége, pénzügyi közvetítőrendszerrel való összekapcsolódása, csoport 

összetettség és az Európai Unió vagy Magyarország szempontjából betöltött szerep 

jelentősége.44 Ennek a tőkepuffernek a célja, hogy mérsékelje a „too big to fail” problémát, 

illetve megakadályozza a túlságosan nagyra növést.45 

A rendszerkockázati tőkepuffer szolgálja az átmeneti többlettőke-követelményét az egyes 

szegmenseknek, ezzel kapcsolatban a törvény visszautal az 575/2013/EU rendeletre, valamint 

a Hpt. rendelkezéseire.46 A makrogazdasági stabilitás érdekében a rendszerszintű kockázatok 

azonosítása és azok tényezőinek azonosítása megkövetelt. Az Európai Központi Bank elnöke 

a rendszerszintű kockázatot úgy azonosította, mint pénzügyi instabilitás, amely széles körben 

rontja a pénzügyi rendszer működését, a gazdasági növekedés és jólét is lényegesen hiányban 

szenved. Nincs általánosságban elfogadott definíciója, nem is szólva a számszerűsítéséről, de 

az biztos, hogy konszenzus alakult ki a szabályozás és a felügyelet keretein belül, hogy olyan 

hatékony mechanizmusokra van szüksége, ami felismeri, és kezeli is a kockázatokat.47 A 

rendszerkockázati tőkepuffer mértéke legalább 1% és 5%-ig mozoghat aszerint, hogy milyen 

kitettségre48 vonatkozik.49 

A tőkepuffer követelmények együttes összege adja meg a kombinált pufferkövetelményt,50 

azonban csak különböző előírások alapján, egyedi, szubkonszolidált vagy összevont alapon 

                                                 
39 Kalatie, Simo – Laakkonen, Helinä –Tölö, Eero: Indicators Used in Setting the Countercyclical Capital 

Buffer, 6-7.  

http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/BoF_DP_1508.pdf. 
40 Előírt tőkekövetelmények: minimum tőkekövetelmény az 575/2013/EU rendelet 92. cikkében meghatározottak 

szerint, a tőkefenntartási puffer és a felügyeleti felülvizsgálat keretében előírt többlettőke-követelmény. 
41 2013. évi CCXXXVII. törvény, 87-88.§. 
42 https://www.mnb.hu/letoltes/anticiklikus-rendelet-hu.pdf, 4. § 
43 A magyarországi kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta 2016. január 1-től hatályos mértéke és 

annak indoklása, https://www.mnb.hu/letoltes/anticiklikus-tokepufferrata-indoklas-hu.pdf. 
44 2013. évi CCXXXVII. törvény, 89-90.§. 
45 Seregdi – Szakács – Tőrös: i. m. 73.  
46 2013. évi CCXXXVII. törvény, 34-35.§. 
47 Arnold, Bruce – Borio, Claudio – Ellis, Luci – Moshirian, Fariborz: Systemic Risk, Macroprudential Policy 

Frameworks, Monitoring Financial Systems and the Evolution of Capital Adequacy. Journal of Banking & 

Finance, Vol. 36 (2012) Issue 12, 3126. 
48 A i) Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségei, ii) az EGT-államban lévő féllel szembeni kitettségei és 

iii) a harmadik országban lévő féllel szembeni kitettségei. 
49 2013. évi CCXXXVII. törvény, 35/A.§. 
50 Tőkefenntartási puffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer-követelmény, a globálisan 

rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffer-követelmény, az egyéb rendszerszinten jelentős 

hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffer-követelmény és a rendszerkockázati tőkepuffer-követelmény 
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teljesülhetnek. Ha egy előíráshoz több feltétel is teljesül, akkor minden esetben a pufferek 

közül a legmagasabb értékűt kell alkalmazni. Például, ha hitelintézetre összevont alapon előírt 

lenne a globális és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre vonatkozó tőkepuffer, 

valamint a rendszerkockázati tőkepuffer is, akkor a három közül a legmagasabb értékűt kell 

alkalmazni. 51 

 

 

7. Összegzés 

 

A tanulmányomban a makroprudenciális felügyeleti funkció és a prudenciális eszközök 

közötti kapcsolatot vizsgáltam, azonban ehhez elengedhetetlen a makroprudenciális politika 

kialakításával kapcsolatos megoldási irányainak, valamint a nemzetközi és az uniós 

szabályozás bemutatása.  

Az MNB törvény preambulumában is szereplő makroprudenciális feladatok elvégzéséhez 

különböző intézkedések, az intézkedésekhez pedig makroprudenciális eszközök társulnak. Az 

MNB törvény széles körben szabályozza az egyes intézkedési formákat annak érdekében, 

hogy a pénzügyi közvetítőrendszer egésze megőrizze a stabilitását. A célja a 

makroprudenciális politikának, hogy a meghatározott törvényi kereteken belül a folyamatos, 

kiegyensúlyozott működés megmaradjon, a prociklikusságból adódóan feltételezett 

válsághelyzet megelőzhető legyen, vagy legalább a rendszerszintű kockázatok csökkenjenek.  

Maga a makroprudenciális felügyelet intézményi megvalósulása és a makroprudenciális 

politika eszközrendszere is az MNB törvényben kerül kialakításra, azonban a Hpt. a 

tőkepufferek tekintetében részletes szabályanyagot biztosít. Így az MNB törvény és a Hpt. 

rendelkezései egymást kiegészítik, mind a két szabályozás betartása mellett valósul meg a 

makroprudenciális eszközrendszer használata. A Hpt. tartalmazza az uniós irányelv és 

rendelet (CRD. IV./CRR.) által előírt, elvárt prudens szabályokat, tehát elmondható, hogy 

Magyarország annak ellenére, hogy nem tagja a Bankuniónak, igyekszik megfelelni a 

szabályozásának. 

Az újdonságként megjelenő anticiklikus tőkepuffer mértékét először az MNB elnökének 

2016. január 1-jén hatályba lépő rendelete állapította meg, mely szerint a Magyarországon 

lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 2013. évi CCXXXVII. törvény, 93.§ (1)-(3) bekezdések. 
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1. A felelősség fogalma 
 

A felelősség valamilyen magatartásért való helytállási kötelezettséget jelent az élet valamely 

területén.1 A Polgári Törvénykönyv kommentárja szerint „a felelősség a társadalom 

védekezése a társadalmi érdekkel ellentétes helyzetekkel, illetőleg magatartásokkal szemben, 

és ennek keretében a társadalom ezekről olyan, rendszerint negatív értékelést fogalmaz meg, 

amely céljában és eredményében vagy a társadalomellenes magatartás megelőzését vagy a 

megsértett társadalmi érdekek jóvátételét célozza.”2 

A felelősség számos fajtáját különböztethetjük meg, így beszélhetünk erkölcsi, politikai, 

gazdasági és jogi felelősségről. Ezek részben átfedésben vannak egymással: az erkölcsi 

felelősség a legtágabb fogalom, melyhez képest a jogi, politikai és gazdasági felelősség köre 

szűkebb.3 Az erkölcsi szabályok megszegése a társadalom elmarasztaló értékítéletét váltja ki.4 

Az erkölcs és a jog viszonyának kérdése elsősorban a büntetőjog területén merül föl. 

Durkheim szerint a büntetőjogi büntetés feladata „a megsértett szabály újbóli megerősítése 

révén a társadalom, a közösség erkölcsi meggyőződésének megszilárdítása.” Georg Jellinek 

nézete szerint a büntetőjog, etikai minimum, azaz az erkölcs minimuma. A különböző 

jogirodalmi álláspontokat összegezve – állapítja meg Nagy –, a büntetőjog és a morál sem 

nem azonos, sem nem teljesen különböző kategóriák. Amennyiben a jogi norma erkölcsi 

támaszt kap, úgy érvényesíthetőbb és hatékonyabb lesz.5 

Az erkölcsi felelősség körébe tartozik a jóhiszeműség és tisztesség mint nevesített polgári 

jogi alapelv,6 továbbá az üzleti tisztesség mint a gazdasági élet zsinórmértéke. A politikai 

felelősség eredményfelelősség (objektív) és személyi-egyéni jellegű. Alapvetően a kollektív 

testületek felelősségéről7 nem beszélhetünk. A gazdasági felelősség körében jellemző a 

kockázatvállalás: ez a típusú felelősség vagyoni jellegű: a gazdasági társaságok alapítói, 

tulajdonosai döntéseikkel vagyonukat kockáztatják. Az erkölcsi, politikai és gazdasági 

felelősség mellett beszélünk jogi felelősségről is.8  

 

 

2. A jogi felelősség 
 

A jogi felelősség – legtágabb értelemben – „valamely jogi norma megszegése, illetőleg 

                                                 
1  Besenyei Lajos: Kötelmi jog általános rész. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. 195. 
2  Kemenes Béla (átdolgozta: Besenyei Lajos): A Polgári törvénykönyv magyarázata 1.  (szerk.: Gellért György) 

hetedik, javított kiadás, Complex Kiadó, Budapest, 2007. 1223. 
3 Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan – Új magyar polgári jog tankönyv. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014. 13. 
4 Kemenes-Besenyei: i. m. 1223. 
5 Nagy Ferenc (szerk.): A magyar büntetőjog általános része. Korona Kiadó, Budapest, 2004. 27. 
6 Ld. erről Bíró György – Lenkovics Barnabás: Általános tanok – Magyar polgári jog. Novotni Kiadó, Miskolc, 

2006. 79-85. 
7 A testületi felelősségről ld.: Borbás Beatrix: A bírói hatalom kárfelelőssége. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 70-

74. 
8 Ujváriné: i. m. 13-15.; Besenyei: i. m. 195. 
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mellőzése nyomán bekövetkező jogkövetkezmény”.9 Szilágyi Péter és Bihari Mihály 

felfogásában a felelősség értékviszony: a jogsértés és a jogszabályban megfogalmazott 

társadalmi követelmények közötti viszony negatív értékelése. „[…] Marton Géza szerint a 

felelősség akkor keletkezik, ha valamely kötelezettség, kötelem elmulasztása, megszegése 

miatti következményeket kell rendezni.” A felelősség tehát valamely norma által előírt 

kötelezettség megszegéséhez kötődik. A kötelezettség sérelem előtti, a felelősség pedig 

sérelem utáni szakasz.10 

A jogi felelősség tekintetében az erkölcsellenességet a jogellenesség váltja fel. Jogellenes 

az a tiltott magatartás, melyek kiküszöbölése, illetve a hátrányok felszámolása érdekében a 

jogrendszer jogi szankciókat állapít meg. Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 

jogilag megállapított szankciók prevenciós és reparációs célokat szolgálnak.11 Jogi felelősség 

esetén a cselekmény társadalomra veszélyessége állami védekezést és kikényszeríthető 

szankciót tesz szükségessé. A nem kívánatos magatartásokat a norma jogellenessé nyilvánítja, 

és amennyiben elemei megvalósulnak, represszív szankciót fűz hozzá megelőző-nevelő 

célzattal. A szankció alkalmazásához a társadalomra veszélyesség objektív feltételén és a 

jogellenességen túl a szubjektív tényezők (felróhatóság – vétkesség12) értékelése is szükséges, 

mivel a prevenciós hatás csupán az utóbbi elemek figyelembe vételével érhető el. Ezért nem 

minden jogellenes, társadalomra veszélyes magatartás alapoz meg felelősséget.13 

A jogi felelősség általában „olyan társadalomellenes magatartás, melynek tanúsítása 

bizonyos következményekkel jár”, ezen általánosságon túl azonban a felelősség valódi 

értelmét és funkcióját az egyes jogágak felelősségi mechanizmusának feltárása révén 

ismerhetjük meg. A jogági felelősség azt jelenti, hogy bizonyos magatartások csupán az adott 

jogág szempontjából relevánsak, más jogág szempontjából pedig közömbösek. Így például a 

csomagolás fogyatékossága általában csupán polgári jogi felelősség szempontjából releváns 

és alapoz meg a polgári jogra jellemzően vagyoni típusú felelősséget.14 Anyagi típusú 

felelősséggel a polgári jogon kívüli területeken is találkozunk, így például a munkajog és a 

szövetkezeti jog, de a büntetőjog területén (pénzbüntetés) is. Ugyanakkor a többi jogágtól 

eltérően a polgári jogi felelősség alapjában teljes felelősség, azaz a károkozónak a károsult 

teljes kárát kell megtérítenie.15 

 

 

3. A kár fogalma 

 

A kárfelelősség egyik eleme a kár, mely vagyoni típusú felelősség esetén – a teljes reparáció 

elvére is figyelemmel – kiemelt jelentőségű, ezért szükséges fogalmát röviden már itt 

tisztázni. 

Marton Géza szerint „kár alatt értünk tágabb értelemben minden olyan hátrányt, mely 

valamely esemény (kár-ok) folytán valakit személyében vagy vagyonában ér”. Ez a nem 

vagyoni érdekű hátrányt is magában foglalja. Szűkebb értelemben a kár a vagyoni kárt 

jelenti.16 Petrik szerint „[a] kár: minden olyan hátrány, amely valakit valamely károsító 

esemény folytán, személyében vagy vagyonában ér. A legáltalánosabb értelemben a kár lehet 

                                                 
9 Petrik Ferenc: Kártérítési jog. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002. 11. 
10 Ujváriné: i. m. 15-17. 
11 Kemenes-Besenyei: i. m. 1223. 
12 A felróhatóság – vétkesség elhatárolásról ld.: Borbás: i. m. 84. 
13 Ujváriné: i. m. 15-16. 
14 Kemenes-Besenyei: i. m. 1224. 
15 Besenyei: i. m. 198. és Ujváriné: i. m. 20. 
16 Marton, Géza: Kártérítés. In: Szladits Károly (szerk.): Magyar magánjog Kötelmi jog általános része. Grill 

Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1941. 360. 
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vagyoni és nem vagyoni (eszmei).”17 

A kár nem pillanatnyi jelenség, hanem huzamos állapot: a kár bekövetkeztétől a 

kiegyenlítésig tart. Jogcím (kauza) hiányában nem keletkezik kötelem, ekkor a kárt az viseli, 

akit ért (casum sentit dominus). A kauza lehet szerződés vagy szerződésszerű viszony vagy a 

kártérítés mint általános szankciókötelem más abszolút jogainak megsértése miatt („alterum 

non laedere” negatív generális kötelezettség).18 

 

 

4. Felelősségtípusok 

 

4.1. A polgári jogi felelősség 

 

A polgári jog nagyrészt vagyoni viszonyok, áruviszonyok joga, melyben a felek 

mellérendeltsége érvényesül a szerződéses és a szerződésen kívüli kapcsolatokban.19 A polgári 

jogi felelősség célja a vagyoni viszonyok lebonyolítása, normális rendjének a biztosítása 

érdekében a vagyoni viszonyok megsértésének kiküszöbölése, a megbontott egyensúly 

helyreállítása. Ez legteljesebb mértékben a teljes reparáció keretében valósul meg, azaz ha 

olyan állapot alakul ki, mintha a jogsértő magatartás be sem következett volna, végső fokon 

az in integrum restitutio megvalósításával.20 A polgári jogban a megelőző-nevelő célzat mellé 

reparációs célzat is társul. A polgári jogi felelősség funkciója a jogellenes magatartás 

következményének kiegyenlítése. A polgári jogi szankciónak nem egyedüli formája a 

felelősség: ilyen pl. a kellékszavatosság (új Ptk. 6:159.§) is. Az 1959-es Ptk. a „felelősség” 

fogalmát használta a helytállásra is, pl. a bizományos del credere „felelőssége” esetén.21 

A prevenciós elvre vezethetőek vissza a polgári jogi felelősség sajátosságai. Így például az, 

hogy a jogellenesség, a kár és az okozati összefüggés mint szükségképpeni elemek mellett a 

vétkesség/felróhatóság nem szükségképpeni, hanem csupán rendszerinti elem. A vétkesség 

nélküli felelősség egyéb jogágakban vagy teljesen ismeretlen (pl. büntetőjog), vagy pedig 

kivételesen ismert (pl. munkajog). A szubjektív felelősségen belül megkülönböztethető rendes 

és csökkentett, az objektív felelősségen belül pedig fokozott és feltétlen (más kifejezéssel: 

eredmény-) felelősséget.22  

A felelősség céljával összefügg a jogalapja, mely lehet objektív és szubjektív. Az előbbinél 

a felróhatóságot nem, csupán a károkozás tényét vizsgáljuk, a károkozó csupán szűk törvényi 

okokkal mentheti ki magát. A feltétlen felelősség esetén nincs kimentés, ez tehát tisztán 

kártelepítési szabály.23 A szubjektív felelősség – melyen a magyar polgári jog deliktuális 

rendszere alapul – felróhatósági alapú: mentesül a károkozó, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, 

ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.24 Az enyhe felelősség ismert még mint 

szubjektív alapú az ajándékozásnál, amikor szándékosan okozza az ajándék tárgyában a kárt 

az ajándékozó.25 Marton Géza a polgári jog felelősség objektív alapra helyezése mellett 

foglalt állást, mivel álláspontja szerint elsődleges cél a jogellenes magatartás folytán 

megbomlott értékegyensúly helyreállítása.26 

A polgári jog nem ismeri a kísérletet és az előkészületet, vagyis csupán az eredmény 

                                                 
17 Petrik: i. m. 71. 
18 Marton: i. m. 365. és 358-360. 
19 Ujváriné: i. m. 16. 
20 Kemenes-Besenyei: i. m. 1224.; Ujváriné: i. m. 16-17. 
21 Ujváriné: i. m. 17-18. 
22 Kemenes-Besenyei: i. m. 1224-1225. 
23 Besenyei: i. m. 201. 
24 Uo. 
25 Ptk. 6:147.§. 
26 Besenyei: i. m. 202. és 204. 
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bekövetkezéséhez kötődik a jogi szankció (eltekintve kivételesen a károsodás kockázatát 

jelentő magatartásoktól).27 Ezzel szemben például a büntetőjog ismer alaki, azaz immateriális 

bűncselekményeket, eredmény-bűncselekményeket, melyek törvényi tényállásában nem 

szerepel eredmény.28 

A polgári jogi szankció nagysága általában nem függ a magatartás minőségétől. A szankció 

mértéke a bekövetkezett kár nagyságától és nem a vétkességtől függ, szemben a személyi 

felelősségen alapuló rendszerekkel. Gyakran nem a közvetlen károkozó, hanem más személy 

tartozik felelősséggel az elkövetett jogsértésért. Ez történik pl. jogi személyek felelőssége 

esetén, ahol a jogi személy alkalmazottja tud jogsértést elkövetni, a helytállásra viszont a jogi 

személy köteles. Gyakori továbbá a mögöttes felelősség alkalmazása, ahol a tényleges 

károkozó helyett más személy köteles helytállásra (ilyen pl. a mögöttes munkáltatói 

felelősség, a felelősség a megbízott károkozásáért vagy a közkereseti és betéti társaság 

tagjainak mögöttes felelőssége). A reparációs elvre visszavezethetően a polgári jogban 

rendszerint két szakaszban történik a jogkövetkezmények érvényesítése. Az első szakaszban a 

károsult a követlen felelőssé tehető személlyel szemben érvényesítheti igényét egy jogilag jól 

szabályozott helyzetben. Egy másik szakaszban, gyakran egy belső viszonyban történhet meg 

a károkozó és a helytálló személy közti elszámolás, mely gyakran nem is polgári jogilag 

szabályozott kérdés (pl. a helytálló munkáltató a károkozó munkavállalóval szemben vagy a 

biztosító visszkereseti igénye29).30 

 

4.2. A büntetőjogi felelősség 

 

Mint fentebb láttuk, a polgári jogi felelősség két fő elve a prevenció és a reparáció. Ezzel 

párhuzamosan röviden nézzük meg a büntetőjogi felelősség célját. A hatályos büntetőtörvény 

szerint: „a büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az 

elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.”31 A törvény szerint továbbá „[a] büntetést az 

e törvényben meghatározott keretek között, céljának szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, 

hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető 

társadalomra veszélyességéhez, valamint az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez.”32  

A megelőzést tehát a büntetőjogban is megtaláljuk, mind a generális, mind a speciális 

prevenciót nevesítve a törvényben, mellette a megtorlás, a represszió szerepe is fontos.33 A 

büntetőjog területén a szubjektív tényezők nagy jelentőségűek, mind a bűncselekmény 

megállapítása, mind pedig a büntetés kiszabása során. A vagyoni szankció, a pénzbüntetés egy 

büntetési forma, melynek mértékét a törvény által megjelölt alsó és felső büntetési határ 

között állapítja meg a bíróság, a szubjektív tényezőkre, azaz az elkövető egyéni 

körülményeire is figyelemmel. A reparáció viszont a bűncselekményeknek csak szűk körénél 

(pl. vagyon elleni bűncselekmények) tud érvényesülni, tekintettel arra, hogy ezek egy része 

immateriális (pl. a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények vagy az 

emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények). Ehhez (immateriális 

jellege szempontjából) a polgári jogban talán a személyiségi jog megsértése hasonlítható, ahol 

a vagyoni kompenzáció szintén nem nyújthat teljes kárpótlást, lévén a sérelem nem vagyoni 

jellegű. Ezt felismerve alkalmazza az új Ptk. a korábbi „nem vagyoni kár” helyett a 

„sérelemdíj” fogalmát, dogmatikailag álláspontunk szerint is helyesen. 

                                                 
27 Kemenes -Besenyei: i. m. 1225. 
28 Ld. erről: Nagy: i. m. 167. 
29 Ld. pl. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, 34.§. 
30 Kemenes-Besenyei: i. m. 1225. 
31 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.), 79.§. 
32 Btk. 80.§ (1) bekezdés. 
33 A büntetőjog céljáról ld. részletesen: Nagy: i. m. 351-364. 
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Társadalmilag a törvénytisztelő állampolgár és a pozitív értékrend megszilárdulása a 

kívánatos, kedvezőtlen esetben csupán a joghátránytól való félelem tartja vissza a potenciális 

elkövetőt a jogsértéstől. 

 

4.3. Az uniós jog és a kárfelelősség 

 

Az európai uniós jog is érdekes kérdéseket vet fel a felelősség terén. Az Európai Unió 

Bírósága szerint34 a tagállamnak általános kártérítési felelőssége van minden olyan 

veszteségért és kárért, melyet a magánfélnek okoz a közösségi jogból eredő kötelezettsége 

megszegésével. A Bíróság kimondta,35 hogy a tagállam felelőssége szempontjából érdektelen 

a belső hatalommegosztási struktúra, vagyis a tagállam felel az uniós jog megsértéséért akkor 

is, ha azt a nemzeti parlament, a helyi önkormányzat vagy a kormánytól független bármely 

más állami közhatalmi szerv sérti meg. Ezt nevezik az állami egység elvének. Nem függhet a 

kártérítés attól, hogy a Bíróság előzetesen megállapította-e az uniós jog tagállam általi 

megsértését, illetve a mulasztást elkövető állami szerv magatartásának szándékos vagy 

gondatlan jellegétől sem.36 

Ez az objektív irányú felelősség ráirányítja a figyelmet a felelősség céljára. Ennek kapcsán 

Harlow annak átgondolását hiányolta, hogy a tagállam által fizetett kártérítésnek ki a nyertese 

és a vesztese. Mivel az állam nem emel adókat a kártérítések megítélése miatt, ezért Harlow 

szerint a forrásokat az állam közjavak finanszírozásából – jellemzően szociális kiadásokból – 

vonja el.37 

 

 

5. A felelősség fejlődése 

 

A felelősségi formák hosszú fejlődésen mentek keresztül. Az ősi társadalmakban a felelősség 

differenciálatlan, korlátlan és a magatartás értékelésétől független eredményfelelősség volt. A 

compositio a sértett, illetve a sérelmet okozó között alkuval megállapított vagyoni váltság 

volt. Ez a polgári jogi kártérítési felelősség előképeként jelenik meg, de attól eltérően 

vegyítette a kártérítés és a bírság elemeit, továbbá hosszú ideig nem függött a magatartás 

értékelésétől. A talio-elv már tartalmazott korlátozást a sérelmet szenvedett fél által 

„viszonzásul” okozott sérelem mértékére, az elszenvedett sérelemmel egyező mértékre 

korlátozva azt, illetve a vagyoni váltságot tarifálisan állapítva meg.38 

A római jogban jelenik meg a vétkesség (dolus/culpa). A lex Aquilia szerint a vétkességet 

még nem vizsgálták, csupán az okozati összefüggést. A törvény létrejöttekor a felelősség 

objektív alapon nyert megállapítást. Ezen a szemléleten a preklasszikus kor végének 

jogtudománya változtat és követeli meg a szándékos vagy gondatlan károkozást.39 A lex 

Aquilia még nem ismerte a kártérítést mint a büntetéstől fogalmilag különböző szankció-

                                                 
34  C-6/90 és C-9/90 Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai vs. Olaszország [1991] EBHT I-5357. 
35  24/97 Salomone Haim vs. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein [2000] EBHT I-5123, 27. pont. 
36  Osztovits, András (szerk.): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések 

magyarázata 3.;CompLex Kft., Budapest, 2011. 3306.; C-46/93 és C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v. 

Németországi Szövetségi Köztársaság és The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame 

Ltd és társai egyesített ügyek  - judgement 5 March 1996 75. és 94. skk. pontok; C-178/94., C-179/94., C-

188/94., C-189/94., és C-190/94. sz. Erich Dillenkofer és társai v Németországi Szövetségi Köztársaság 

egyesített ügyek judgement 8 October 1996 28. pont. 
37  Granger, Marie-Pierre: National Applications of Francovich and the Construction of a European 

Administrative jus commune. European Law Review, Vol. 32 (2007) 157-192., hivatkozza: Chalmers, 

Damian – Davies, Gareth – Monti, Giorgio: European Union Law, Cases and materials. Second edition, 

Cambridge University Press, 2010. 303. 
38 Ujváriné: i. m. 20-21.; Borbás: i. m. 79. 
39 Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Diligens Bt., Szeged, 2003. 337-338. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

eszközt, hanem csupán mint magándeliktumot fogta föl. „A klasszikus jogtudósok csak 

fokozatosan vitték bele a lex Aquilia által szabályozott tényállásba a szubjektív felelősségi 

elemeket, azaz a vétkességet.”40 Ezzel a represszió mellett a kárpótló-reparáló funkció is 

szerepet kapott. Szintén a római joghoz kötődik az a felfogás, miszerint „a kártérítés a 

magánjog büntetőjoga”. A bűncselekmény és kártérítés ugyanis egy tőről (deliktum) fakad, 

római jogi gyökerei a delicta publica és a delicta privata. A magánbosszú helyett megjelenik a 

kártérítés, magánbüntetés, poena. A compositum (jóvátétel) már a reparációt helyezi előtérbe. 

Mint arra Marton Géza rámutatott, azzal, hogy magándeliktumból közdeliktum alakul ki, a 

büntetés morális és szociális funkciókkal egészül ki.41 

A vagyoni szankció a kereskedelem fejlődése és a jogfejlődés során mindinkább az okozott 

kárhoz igazodott és megindult a büntetőjogi és a polgári jogi felelősség szétválása. A 

károkozó vétkessége a kártérítés feltételévé vált egyes károkozásfajták körében.42 

A felvilágosodás, természetjog hatására a Code Civil 1382.§-a kimondta a károkozás 

általános tilalmát.  

A feudális magyar jogban nem jelenik meg a kárfelelősség eszméje, de írók összefoglalják 

a jogi alapjait a pandekta-tanok alapján.43 A kártérítési jogot „hazai tradíciók hiányában a 

XIX. sz. utolsó harmadában az osztrák általános polgári törvénykönyv hatása alatt fejlődő 

bírói gyakorlat alakítja.” 

Az 1900-ban közzétett magánjogi törvénykönyv-tervezet jelentősége Marton Géza szerint, 

hogy egy fejezetben tartalmazta a vétlen felelősségi eseteket és egységes keretbe foglalta a 

vétkességi alapelvtől eltérő felelősségi eseteket. Az 1928-as Magánjogi Törvényjavaslat is 

külön fejezetben tárgyalta a vétlenül okozott károkért való felelősséget.44 

A XIX. századi ipari forradalom, a gépi termelés és a közlekedés elterjedése a 

veszélyforrások nagymértékű növelését eredményezte. A vétkességfogalom először a 

közlekedés és az üzemi balesetek terén alakult át, és jelent meg az objektív felelősség 

fogalma. Ez utóbbi megjelenésével rejtett kárelosztás valósult meg, mivel a kártérítés mint 

üzemi költség beépült az árakba. Ezzel szemben a társadalombiztosítás és a biztosítás olyan 

nyílt kárelosztás, mely a károkat nem a fogyasztók, hanem a hasonló veszélynek kitett 

alanyok között osztja szét.45 Átalakul a vétkességen alapuló felelősség is. A vétkesség 

absztrahálódik, és a római gyökereken nyugvó felelősség helyett az objektivizált mércéjű 

vétkességi felelősség jelenik meg.46 

A mai felelősség alapja az „igazságos” kárelosztás, illetve a felelősség-kártérítés és az 

etika, a gazdaság egyensúlya, melyeket az „aki másnak vétkesen kárt okoz” fordulat juttat 

kifejezésre.47 

 

 

6. A polgári jogi felelősség funkciói 

 

A polgári jogi felelősség funkciója a jogellenes magatartás kiegyenlítése;48 azt a célt jelenti, 

melyet a felelősségre vonással el kíván érni. A polgári jogi felelősség célja kettős: a) nevelési, 

preventív célokat éppúgy szolgál, mint b) reparációs célokat, azaz az adott magatartás által 

                                                 
40 Ujváriné: i. m. 20-21. 
41 Borbás: i. m. 80-81. 
42 Ujváriné: i. m. 21. 
43 Borbás: i.m. 81. 
44 Ujváriné: i.m. 26-27. 
45 Uo. 23-24. 
46 Uo. 24. 
47 Borbás: i. m. 81. és Ujváriné: i. m. 20-21. 
48 Ujváriné: i. m. 17. 
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okozott jogsérelem negatív hatásainak megszüntetése, orvoslása a cél.49 A két funkció között 

ellentmondás is van: a reparáció a teljes kár megtérítését kívánná, a megelőző-nevelő pedig 

azt, hogy a károkozónak a nem felróhatóan okozott károkat ne kelljen megtérítenie. Az 

objektív felelősségi rendszerek a reparáció, a szubjektivizált rendszerek a prevenció 

elsődlegességét hangsúlyozzák. A polgári jog vagyoni viszonyok védelmére fókuszáló jellege 

és az objektivizált felelősségi rendszer alapján úgy tűnik, hogy a reparációs célzat a preventív 

funkciót megelőzi.50 

Petrik a felelősség háromféle célja között tesz különbséget: a) védelmi funkció, mely 

biztosítja a jog társadalmi rendeltetésének megvalósulását, a közösség érdekeinek megfelelő 

magatartás tanúsítását, a közösség védelmét; b) megelőző funkció, jogkövetkezmény kilátásba 

helyezésével biztosítja a speciális és a generális prevenció; c) reparációs funkció, azaz a 

megbomlott érdekviszonyok helyreállítása.51  

Kemenes a felelősség céljai közt a megelőző-nevelő célú prevenciós elv és az objektív 

felelősség elsődlegességét hangsúlyozó reparációs elv közül a reparációt tartja elsődlegesnek. 

Ezek mellett megkülönbözteti a szignalizációt (melynek csak egyes intézmények esetében van 

– egyre csökkenő – jelentősége, pl. kötbér), továbbá a repressziót, mint a polgári jogi szankció 

másodlagos reflexhatását is.52  

 

6.1. Változások a funkciók prioritásaiban 
 

Egy felelősségi rendszer szabályainak kialakítása során meghatározó, hogy milyen célokat 

milyen prioritással tűzünk ki, azaz a polgári jogi felelősség esetében a nevelő-megelőző vagy 

a reparációs célzatot helyezzük a másik elé. A funkció az idők során változott, illetve 

változhat. 

A rendszerváltás előtt – elsősorban Eörsi Gyula hatására – a jogirodalom a nevelési 

funkciót tekintette a polgári jog területén elsődlegesnek.53 Marton Géza a megelőzést tekinti 

elsődleges elvnek kártérítésnél. Megelőzés ott is lehetséges, ahol nincs vétkesség, a 

teljességgel elháríthatatlan ok határáig. A prevenció irányulhat mind az egyén, mind pedig a 

közösség tagjainak jogsértő magatartástól való visszatartására (speciális, illetve generális 

prevenció).54 

Besenyei szerint napjainkban a reparációs cél helyezendő előtérbe. A kár károkozó általi 

megtérítési kötelezettsége nemcsak a megbomlott értékegyensúlyt állítja helyre, hanem távol 

tartja a károkozót a további jogsértésektől. A nevelő-preventív cél elsődlegessége – a 

jelenlegi, felróhatósági alapú, tehát az adott helyzetben általában elvárhatósággal szemben – 

feltételezné a vétkességi alapú, szubjektív értékelést (szándékosság/gondatlanság).55 

 

6.2. A nem vagyoni kár/sérelemdíj funkciói 

 

A sérelemdíj (a régi Ptk. terminológiájában nem vagyoni kár), mint a személyiségi jogok 

megsértése következményének funkciói eltérnek a vagyoni károk reparáció-prevenció 

funkciójától. A prevenció ebben a körben is fontos, a reparációs cél azonban kivitelezhetetlen. 

A kártérítés mértékét úgy kell meghatározni, hogy arányban álljanak a nem vagyoni kár 

elszenvedésekori ár- és értékviszonyokkal (BDT 2003. 907.). Ugyanakkor éppen a 

                                                 
49 Besenyei: i. m. 203-204. 
50 Ujváriné: i. m. 32-33. 
51 Petrik: i. m. 13. 
52 Kemenes-Besenyei: i. m. 1227. 
53 Besenyei: i. m. 203. 
54 Ujváriné: i. m. 30. és 32. 
55 Besenyei: i. m. 203-204. 
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jogintézmény jellegéből adódik a nem vagyoni kár, a személyiségi jogok megsértése 

következményeinek megmérhetetlensége. Egyfajta elégtétel, sérelemdíj szerepet tölt be 

ilyenkor a nem vagyoni kártérítés és megjelenik egyfajta represszív funkció is. Ekkor 

kivételesen a károkozó szubjektuma került előtérbe és pénzfizetési kötelezettséggel került 

szankcionálásra.56 

 

6.3. Változások a polgári jogi felelősség koncepciójában az új Ptk.-ban  

 

A korábbi szabályozásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (régi 

Ptk.) a kártérítés általános szabályai a XXIX. fejezetében találhatóak. A fejezetet tartalmazó 

II. Cím a „Felelősség szerződésen kívüli károkért és jogalap nélküli gazdagodásért” címet 

viseli, azaz ezen szabályok a deliktuális felelősségre vonatkoznak. A polgári jogi felelősség 

feltételei a kár bekövetkezte, a jogellenes magatartás, az okozati összefüggés és a 

felróhatóság. 

A régi Ptk. 318.§ (1) bekezdése szerint a szerződéssel okozott károk (kontraktuális 

felelősség) megtérítésére is a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályait 

kellett alkalmazni, vagyis a magyar polgári jogban egységes volt a felelősségi rendszer. A 

kontraktuális és deliktuális felelősség között csak dogmatikai eltérés volt: a kontraktuális 

felelősséget a korábban létrehozott kötelem alapozza meg, míg a deliktuálisnál éppen a 

jogellenes magatartás lesz a kötelmet keletkeztető jogi tény. További eltérés volt, hogy a 

kártérítés bíróság általi mérséklésének a kontraktuális károkozásnál – a 318.§ (1) bekezdés 

alapján – nem volt helye.57 

A deliktuális felelősség során a károkozó valamely dologi kötelezettségét sérti meg, és 

ezáltal fejt ki jogellenes magatartást. Ezen felelősség mindig eredményfelelősség, a 

veszélyeztetésre nem képes reagálni. Lévén a polgári jog alapvetően vagyoni viszonyokat 

szabályoz, így a polgári jogi felelősség mindig vagyoni felelősség lesz. A polgári jogi 

felelősség a fentebb írt felróhatóságon, azaz általános elvárhatóságon alapul, így nem ismeri a 

személy elleni szankciót. Más jogágak ugyanazt a magatartást azonban nyilváníthatják 

jogellenesnek és a maguk eszközeivel szankcionálhatják, pl. rongálás esetén büntetőjogi 

fellépés és polgári jogi igény.58 

A fentiekkel szemben az új Ptk. elválasztja a kontraktuális felelősséget a deliktuális 

felelősségtől. A deliktuális károkozástól eltérően a szerződésszegéssel okozott károk miatti 

felelősség nem felróhatóságon alapul. Utóbbiak esetében a jogalkotó, jobban illeszkedve a 

piaci-gazdasági viszonyokhoz, valamint az önkéntes kötelezettségvállalás miatti nagyobb 

előrelátás elvárhatóságából kiindulva megszigorítja a szerződésszegő fél kimentését, közelebb 

hozva a felelősséget a korábbi törvény veszélyes üzem működéséből eredő károk 

megtérítésének szabályaihoz (régi Ptk. 345.§), elszakadva a felróhatósági alapú, vétkességi 

elvtől. A kimentés körének csökkentésével ugyanakkor keretek közé szorítja a megtérítendő 

károk körét, a szerződésszegéskor előre láthatóakra korlátozva ezek körét.59 

Az új Ptk. a személyt ért sérelem szankcióját a személyiségi jogok megsértésének 

jogkövetkezményei között helyezi el. Ennek megfelelően megszünteti a korábbi „nem 

vagyoni kár” terminológia használatát, és új elnevezésként a „sérelemdíjat” vezeti be. A 

sérelemdíjra való jogosultságot önmagában a jogsértés is megalapozza, nem feltétele a 

hátrány bizonyítása.60 

 

                                                 
56 Fézer Tamás: A kártérítési jog magyarázata. CompLex, Budapest, 2010. 22-23. 
57 Besenyei: i. m. 176. 
58 Uo. 196-198. 
59 Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. CompLex, Budapest, 2013. 603-604. 
60 Ujváriné: i. m. 43. 
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7. A teljes kártérítés elvéhez kapcsolódó elvek 

 

A polgári jogi felelősség esetén a teljes kár megtérítése az irányadó, azaz teljes felelősség. A 

szankció súlyossága tehát nem a vétkességhez, hanem az eredményhez, azaz a bekövetkezett 

kárhoz igazodik. Ez alól kivétel volt pl. a régi törvény 314.§-a, ahol a jogalkotó alkalmazza a 

vétkességi elemeket (a szándékos vagy súlyosan gondatlan elkövetésnél megtiltja a felelősség 

kizárását),61 vagy ma az új Ptk. 6:522.§ (4) bekezdése, ahol a bíróság különös méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása esetén a kártérítés mértékét a teljes kárnál alacsonyabb 

összegben is meghatározhatja. A méltányosság gyakorlásáról a bíróság dönt. 

A polgári jog nagyrészt vagyoni viszonyok, áruviszonyok joga, ahol a felek 

egyenértékűség elve érvényesül. Ezt az elvet szolgálja a teljes reparáció. Marton szerint a 

kártérítés célja „a károsult vagyonában beállott csorbának helyreütése”, ezért „fel kell ölelje a 

károsult egész érdeksérelmét”, ugyanakkor „nem mehet túl saját célján”.62 Ehhez 

kapcsolódóan kell megemlíteni a káronszerzés tilalmát mint fontos alapelvet. Ennek 

értelmében a kártérítés összegének megállapításánál figyelembe kell venni azokat az 

értékeket, melyekhez a károsult a károkozás folytán jutott hozzá (surrogatum), illetve a 

megtakarításokat, melyek a károkozás folytán következnek be (residuum). Csökkentő tétel 

továbbá a károsult károsodásból eredő vagyoni előnye (pl. a társadalombiztosításból kapott 

juttatások), de találunk kivételt ez alól: nem jelent káronszerzést a károkozó magatartása 

következtében elhunyt házastárs után kapott özvegyi nyugdíj (EBH 2008. 1769).63 Nem 

számítható be a könyörületből, ajándékba kapott juttatás sem.  

Nem érvényesül a teljes kártérítés elve maradéktalanul a szerződésszegéssel okozott kár 

esetében sem. A szerződésszegéssel okozott károk miatti felelősség fő szabályát a Ptk. 6:142. 

§-ban találjuk, mely szakít az 1959. évi IV. törvény rendszerével, és megbontja a kártérítési 

felelősség egységét. A felelősségi rendszerek szétválasztásának fő gondolata azon alapszik, 

hogy szerződésszegés (kontraktuális felelősség) esetében a kötelezett egy önként vállalt 

kötelmet szeg meg, míg a deliktuális felelősség hátterében egy abszolút szerkezetű jogviszony 

megszegése áll, mely a jogsértővel szemben fordul át konkrét, relatív jogviszonnyá. A kár 

beállta és az okozati összefüggés terén a két felelősség azonos, azonban a kimentés és a 

megtérítendő kár feltételei eltérnek. Ez utóbbi kettő egymással szorosan összefügg, együtt 

biztosítják ugyanis a kockázatok helyes eloszlását. A kimentés körének csökkentésével 

ugyanakkor keretek közé szorítja a megtérítendő károk körét, a szerződésszegéskor előre 

láthatóakra korlátozva ezek körét.64 

 

7.1. A méltányosság 

 

A korábbi szabályozás, a régi Ptk. főszabálya szerint, a szerződésen kívül okozott károk 

esetében a bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények 

alapján a felelősség alól részben mentesíthette (339.§ (2) bekezdés). A szerződésszegéssel 

okozott károk esetében viszont főszabály szerint a kártérítés mérséklésének nem volt helye 

(318.§ (1) bekezdés).65 Itt felfigyelhettünk a terminológiai eltérésre, melyből adódott a kérdés, 

hogy méltányosság esetében „felelősség alóli mentesülésről” van-e szó, vagy pedig „a 

kártérítés mérsékeléséről”. Ezen dogmatikai következetlenséget a jogalkotó az új Polgári 

Törvénykönyvben orvosolta. Az új, hatályos előírások az alábbiak: 

                                                 
61 Besenyei: i. m. 198-200. 
62 Marton: i. m. 364., 384. 
63 Ujváriné: i. m. 95-96. 
64 Vékás: i. m. 603-604. 
65 Besenyei: i. m. 200. 
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a) szerződésen kívüli károkozás esetében:  

6:522.§ [A kártérítési kötelezettség terjedelme] 

(4) A bíróság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kártérítés 

mértékét a teljes kárnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

 

b) szerződésszegés esetén: 

6:144.§ [A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályainak kiegészítő 

alkalmazása]  

 (1) A károsult kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségére, továbbá a 

közös károkozók felelősségére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 

szabályait kell alkalmazni. 

(2) A kár fogalmára és a kártérítés módjára - az e fejezetben nem szabályozott 

kérdésekben - a szerződésen kívül okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés méltányosságból való 

mérséklésének nincs helye. 

 

A méltányosság kivételt jelent a teljes kártérítés elve alól, melyre azért van kivételes körben 

szükség, hogy a bírói ítéletek tekintélyének megőrzése végett lehetetlen szolgáltatásra a 

bíróság senkit ne kötelezzen. Ha a kár megtérítése teljes mértékben nem lehetséges, úgy ilyen 

döntés esetén a kártérítés prevenciós funkciója is sérülne. Nincs ugyanis visszatartó ereje, ha a 

károkozó tisztában van vele, hogy több kártérítés fizetésére képtelen. A kár megtérítését, a 

reparációt elősegítheti ugyanakkor a részletfizetés alkalmazása.66 

 

7.2. Az elvárhatóság 

 

A polgári jog egyik, a Bevezető rendelkezések c. könyvben rögzített általános tétele az 

elvárható magatartás elve. A Bevezető rendelkezések megadja a felróhatóság fogalmát és két 

operatív alapelvet rögzít a másik két bekezdésben: 

 

Ptk. 1:4.§ [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság]   

(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy 

kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

(2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. 

(3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt 

el. 

 

A korábbi törvény „értelmezésében és alkalmazásában is a felróhatóság nem a klasszikus 

értelemben vett felelősség köréhez tartozik, mivel a káros eredmény önmagában nem 

alkalmas eszköz a kár telepítéséhez, de nem is a szubjektív felelősség kizárólagos hordozója, 

mert nem a károkozó tudati állapota által motivált károkozó magatartáshoz tapad”: 

 

1959. évi IV. tv. 339.§: Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott 

helyzetben általában elvárható. 

 

Az új Ptk. koncepciója az objektív felelősség irányába mutat, ahol a második mondatban 

található a szubjektivizált elem: 

                                                 
66 Besenyei: i. m. 217. 
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Ptk. 6:519.§ [A felelősség általános szabálya]  

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól 

a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 

 

A Ptk. 1:4.§ szerinti felróhatóság akkor állapítható meg, ha valaki nem úgy járt el, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható. Ennek megsértése esetén érvényesülnek a polgári jogi 

felelősség általános szabályai (alakzata). A joggyakorlat abban differenciál, hogy mi „az adott 

helyzetben” „általában elvárható”.67 

A teljes kártérítés elve alóli további korlát a károsult magatartásának értékelése a 

megelőzés, kárelhárítás és kármegelőzős körében. Az elvárhatósághoz kapcsolódik a károsult 

magatartásának bevonása az értékelésbe: 

 

Ptk. 6:525.§ [Károsulti közrehatás] 

(1) A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e 

kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles 

megtéríteni. 

(2) A károkozó és a károsult között a kárt magatartásuk felróhatósága arányában, ha 

ez nem megállapítható, közrehatásuk arányában kell megosztani. Ha a közrehatás 

arányát sem lehet megállapítani, a kárt a károkozó és a károsult között egyenlő 

arányban kell megosztani. 

 

A kár megelőzése, elhárítása és enyhítése körében a károsult úgy köteles eljárni, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben ennek felróható módon nem tesz eleget, 

úgy a kár ebből eredő részét nem kell a károkozónak megtérítenie. Az önhiba 

felelősségcsökkentő körülmény, melyet a károsult felróható magatartásából ered. Feltétele 

ezért a károsult vétőképessége, melynek hiányában a károsult viseli a kárt (casus nocet 

domino). A károsult terhére esik mindazok mulasztása is, akik magatartásáért felelős, legyen 

szó akár speciális felelősségi szabályokból – pl. alkalmazottak, megbízottak – vagy 

szerződéses kötelezettség megszegéséről.68 

Itt kell megemlíteni, hogy a károkozónak a kártérítési kötelezettség alóli akár részbeni 

felmentésével a kár viselését a tulajdonosra terheljük. A bírói gyakorlat az elvárhatósági szint 

felemelésével tudja ezt a problémát kezelni, közelítve ezáltal a szubjektív felelősséget az 

objektív felelősség irányába, a mindenkori jogpolitikai irányoknak megfelelően.69 

 

7.3. A biztosítás 

 

Szintén a polgári jogi felelősség céljaival összefüggésben kell megemlíteni – itt csak 

érintőlegesen – a felelősségbiztosítással való kapcsolatát. Ezen intézmény a károsultat 

kedvezően érinti, mivel a károkozó vagyoni helyzetétől függetleníti a reparáció lehetőségét, 

azaz az okozott kárt a károkozónál tőkeerősebb biztosító megtéríti, a károkozó vagyoni 

helyzetétől függetlenül. Ez azonban a kártérítés nevelő-preventív hatásait csökkentheti azáltal, 

hogy adott esetben könnyelműséget kelthet, és a valós felelősségi viszonyokat elfedi.70 A 

biztosítónak ettől még lehet visszkeresti (ún. regressz) igénye a károkozóval szemben.71 

 

                                                 
67 Ujváriné: i. m. 67-68. 
68 Uo. 73-74. 
69 Besenyei: i. m. 215. 
70 Uo. 200. 
71 Ld. pl. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, 34.§. 
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8. Összegzés 
 

A kártérítési jog két fő célja a reparáció és a prevenció. Mint láttuk, az előbbi az objektív 

felelősség, a második a szubjektív, azaz felróhatósági alapú felelősség irányába mutat, azaz 

egymással részben ellentétesek. A prioritások meghatározása jogalkotói döntést igényel. 

Marton Géza – a polgári jog vagyoni jellegéből kiindulva – az előbbi elsődlegessége 

mellett foglalt állást. Az idő előrehaladtával, a gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válásával 

fokozatosan a felelősség szabályozása terén egy objektív irányba való elmozdulást 

érzékelhetünk, legyen szó pl. az új Polgári Törvénykönyvben a szerződésszegéssel okozott 

károk miatti felelősségről vagy az – itt terjedelmi okokból nem tárgyalt, önálló szakterületet 

jelentő – termékfelelősség intézményéről.  

Új kódex kodifikálásakor, illetve új szabályok megalkotásakor elkerülhetetlen a 

szabályozási célok újragondolása a változó társadalmi viszonyoknak megfelelően, mint ahogy 

erre a 2013. évi V. törvény megalkotásakor is sor került. 
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1. Előszó 

 

A feltételes szabadságra bocsátás jogintézményének legfőbb célja a prevenció, illetőleg az 

elítéltek magatartásának a javítása, hiszen lehetőséget nyújt az elítélteknek arra, hogy 

amennyiben a szabadságvesztés végrehajtása során kifogástalan magatartást tanúsít, és 

megalapozottan feltételezhető, hogy a jövőben törvénytisztelő magatartást fog folytatni, úgy a 

szabadon bocsátására a bíróság által meghatározott büntetés letöltését megelőzően is sor 

kerüljön.  

A jogintézmény bevezetése óta több változáson esett át, az 2012. évi C. törvény a Büntető 

Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.) bevezetése is jelentősen átalakította a jogintézményt. 

Egyfelől a szabályozás jelentős része a Btk.-ból átkerült a 2013. évi CCXL. törvény a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvénybe (továbbiakban: Bv. tv.), másfelől a 

visszaesés tekintetében szigorodott a jogszabály, hiszen a többszörös visszaesők, amennyiben 

a büntetésüket fegyházban kell végrehajtani, nem bocsáthatók feltételesen szabadságra. A 

legnagyobb változás azonban a szabadulás legkorábbi időpontja tekintetében van. A korábbi 

Kódex elsősorban a szabadságvesztés büntetés fokozata alapján határozta meg, a 

fogházbüntetésre ítéltek a büntetésük 2/3-ának, a börtönbüntetésre ítéltek a 3/4-ének, a 

fegyházbüntetésre ítéltek pedig a 4/5-ének letöltését követően bocsáthatók feltételes 

szabadságra.1 Az új rendszer az elkövető előéletét veszi alapul a feltételes szabadságra 

bocsátás megállapításakor. Amennyiben az elítélt nem visszaeső, úgy a feltételes szabadságra 

bocsátásra a büntetés 2/3-ának a letöltését, amennyiben az elkövető visszaeső, úgy a büntetés 

3/4 részének letöltését követően kerülhet sor.2 

Az átmenet a két rendszer azonban nem volt zökkenőmentes, és a problémák a mai napig 

sem szűntek meg. Ezek többsége a Btk. időbeli hatálya miatt, továbbá abból a sajátos 

helyzetből alakult ki, hogy a feltételes szabadságra bocsátás intézményének a helyét a 

jogrendszerben a mai napig nem sikerült meghatározni. A legfőbb kérdés az, hogy melyik 

Btk. alkalmazásának van helye, ha adott bűncselekmény elkövetésének az idejében a régi, az 

elbírálás idejében viszont az új törvény van hatályban? Főszabály szerint az elkövetéskor 

irányadó törvény az alkalmazandó. A jelenleg hatályban lévő Btk. alapján „ha a cselekmény 

elbírálásakor hatályban lévő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem 

bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új büntető törvényt kell alkalmazni.”3 

A kérdés az, hogy a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak változása alapul 

szolgálhat-e az új Btk. alkalmazásához? Ez azonban további kérdéseket vet fel: 

- Kedvezőbb-e az új szabályozás az elítéltek számára, mint a régi? 

- Elbírálási kérdésnek minősül-e a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja? 

                                                 
1 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről, 47.§ (2) bekezdés. 
2 Btk. 38.§ (2) bekezdés. 
3 Btk. 2.§ (2) bekezdés. 
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Ezen kérdéskörök vizsgálata elengedhetetlen annak megállapítása céljából, hogy kétség 

esetén mely jogszabály alkalmazására kerülhet sor. 

 

 

2. Kedvezőbb-e az új szabályozás a réginél? 

 

Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontja tekintetében az adott elítéltre nézve a korábbi vagy a jelenleg hatályos szabályozás-

e a kedvezőbb, egyénileg bírálandó el. Általánosságban azonban az alábbiak szerint lehet 

megállapítani: 

Kedvezőbb az új szabályozás az alábbi fogvatartottakra nézve: 

- akiket börtönbüntetésre ítéltek és nem visszaesők; 

- valamennyi fegyházbüntetésre ítélt, a többszörös visszaesők és az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítéltek kivételével; 

- akik a büntetésüket önhibájukból nem kezdték meg. 

Változatlan a szabályozás az alábbi fogvatartottakra nézve: 

- akiket fogházbüntetésre ítéltek és nem visszaesők; 

- akiket börtönbüntetésre ítéltek és visszaesők; 

- akik a bűncselekményüket bűnszervezetben követték el; 

- többszörös erőszakos visszaesők. 

Kedvezőtlen a szabályozás az alábbi fogvatartottakra nézve: 

- a fogházbüntetésre ítéltek, akik visszaesők; 

- azok a többszörös visszaesők, akiket fegyházbüntetésre ítéltek; 

- akiknek a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja 3 hónapnál rövidebb 

időre esne. 

 

Fentiekből egyértelműen következik, hogy az új szabályozás a legtöbb elítéltet érinti, és 

többségében kedvezőbb szabályokat valósított meg. Belátható, különösebb statisztikai 

alátámasztás nélkül is, hogy azon esetek, akikre nézve az új szabályozás kedvezőbb volna, 

mint a régi, sokkal több személyt érintenek, mint azok, akikre nézve a régi szabályozás a 

kedvezőbb (utóbbi egyébként sem jelent problémát, hiszen ahol az elkövetés idején hatályba 

lévő szabályozás a kedvezőbb, ott egyértelműen az alkalmazandó). Tehát megállapítható, 

hogy ez a kérdés az elítéltek széles körét érinti, és az új szabályozás nagyon sok személynél 

jelent kedvezőbb szabadulási lehetőséget. 

 

 

3. Elbírálási kérdés-e a feltételes szabadságra bocsátás? 

 

Sokkal bonyolultabb kérdés, hogy a feltételes szabadságra bocsátás kérdését lehet-e egy 

elbírálás szempontjából releváns kérdésnek tekinteni?  

A büntetőjog tudományával foglalkozó hazai jogtudósok által a kedvezőbb elbírálásra 

használt definíciók ugyanakkor alapvetően a „kedvezőbb” szót emelik ki. Gál István László 

kedvezőbb elbírálás alatt azt érti, hogy „amelyik törvény az adott esetben az adott elkövetőre 

nézve kedvezőbb, azt kell alkalmazni.”4 Gellér Balázs álláspontja szerint is abban az esetben 

kell az elbíráláskori törvényt alkalmazni, amennyiben „az enyhébb, mint az elkövetési 

                                                 
4 Balogh Ágnes – Tóth Mihály: Magyar Büntetőjog - Általános Rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2010. 71.  
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törvény.”5 Földvári József álláspontja szerint a kedvezőbb elbírálás annak a törvénynek az 

alkalmazását jelenti, „amelyik az adott esetben az adott elkövető számára kedvezőbb helyzetet 

teremt.”6 Ezen definíciók alapján a kedvezőbb elbírálás azt a törvényt jelenti, amely az 

elkövető számára az előnyösebb helyzetet teremti. Ugyanakkor ezek a meghatározások nem 

foglalják magukban, hogy mit jelent önmagában az elbírálás szó, inkább a „kedvező” 

kifejezést értelmezik. 

A jogelmélet egységes abból a szempontból, hogy a kedvezőbb elbírálás fogalma nem 

egyezik a kedvezőbb büntetési tételével. Ahogy arra Blaskó Béla is rámutat, előadódhat olyan 

helyzet, hogy az új büntető törvény „a magatartás tanúsítása esetére súlyosabb büntetést 

helyez kilátásba, ugyanakkor a jogkövetkezmények összhatásukban mégis kedvezőbbek az 

elítéltre.”7 Ilyen hatása lehet a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának is.  

Az már kevésbé egyértelmű, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja is 

beletartozik-e az elbírálás körébe. Földvári József szerint az elbírálás során a „kilátásba 

helyezett fő- és mellékbüntetéseket, a büntethetőség konkrét esetben fennforgó feltételeit, az 

elévülési időt, a büntetőeljárás lefolytatásának lehetőségét”8 kell alapul venni az elkövetési és 

az elbíráláskori törvény alapján. Ezen felsorolásban azonban a feltételes szabadságra bocsátás 

kedvezőbb lehetősége nem szerepel, talán éppen azért, mert nem egyértelmű, hogy anyagi 

vagy végrehajtási jogszabálynak tekinthető-e ezen jogintézmény.  

Az új Btk. hatálybalépésekor a bíróságok különböző gyakorlatot követtek. Voltak olyan 

ítéletek, amelyek önmagában véve azt a tényt, hogy a feltételes szabadságra bocsátás révén az 

elítélt korábban szabadul, elegendőnek tartották az új Btk. alkalmazásához. A Fővárosi 

Ítélőtábla azonban egy ítélete során ellentétes véleményre jutott. A 6.Bf.21/2013/7. számú 

végzésben az Ítélőtábla kifejtette, hogy „a hatályos rendelkezés szerint tehát a bíróság, 

amikor büntetést szab ki, nem veszi figyelembe (nem kalkulálja be, vagy nem számítja be) a 

majdani feltételes szabadságra bocsátás eshetőleges – de korántsem biztos – lehetőségét. A 

feltételes szabadságra bocsátás lehetősége továbbra sem büntetés kiszabási, hanem – a 

korábbi szabályozással megegyezően – büntetés-végrehajtási kérdés (…) a feltételes 

szabadságra bocsátás a törvény szóhasználatában szereplő „elbírálás” szűkebb fogalmi 

körén kívül eső, csupán a szabadságvesztés végrehajtása során alkalmazható lehetőség.” E 

körben utalt egy korábbi Legfelsőbb Bírósági Határozatra amelyben a Legfelsőbb bíróság 

részletesen kifejti, hogy a feltételes szabadságra bocsátás „a cselekmény elbírálásán kívül eső, 

a szabadságvesztés végrehajtása során alkalmazható lehetőség.”9 Összefoglalva a 

6.Bf.21/2013/7. számú végzésben, illetőleg a BH 2006.173.-ban foglaltakat, az alábbi érveket 

sorakoztatja fel amellett, hogy a feltételes szabadságra bocsátás nem elbírálásbeli, hanem 

végrehajtási kérdés: 

 

- a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját főszabály szerint 

csupán megállapítja, e körben mérlegelési jogköre nincs; 

- a bíróság a büntetés kiszabása során nem veszi figyelembe a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontját; 

- a feltételes szabadságra bocsátásról nem az ítéletet kiszabó bíró, hanem a büntetés-

végrehajtási bíró dönt; 

                                                 
5 Gellér Balázs József: Magyar Büntetőjog Tankönyve 1. – Általános Tanok. Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó, Budapest, 2008. 89.   
6 Földvári József: Magyar Büntetőjog - Általános Rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 65.  
7 Blaskó Béla: Magyar Büntetőjog Általános Rész. Harmadik, átdolgozott kiadás. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2007. 

123.  
8 Földvári: i. m. 66.  
9 BH 2006.173. 
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- a feltételes szabadságra bocsátás – Magyarországon legalábbis10 – nem egy jogi 

automatizmus, hanem egy mérlegelés után hozott döntés, azaz nem jelenti az alanyi 

jogon történő szabadulást. 

 

Megvizsgálva a feltételes szabadságra bocsátás jelenlegi szabályozását, megállapítható, 

hogy az ügyet elbíráló bíróságok szerepe valóban csekély. A feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontjának megállapítása valóban nem egy mérlegelést tűrő kérdés, illetőleg a 

feltételes szabadságra bocsátás kizárására is csupán a törvény által meghatározott, mérlegelést 

nem tűrő esetekben van lehetőség. Az egyetlen mérlegelési lehetősége a bíróságnak (az 

életfogytig tartó szabadságvesztésen kívül eső kérdésekben) a Btk. 38.§ (3) bekezdésében 

foglalt kedvezmény alkalmazásának körében van. A büntetés-végrehajtási bíró döntési joga 

azonban a szabadulás tekintetében ennél sokkal szélesebb körű, hiszen a szabadulás 

kérdéséről ténylegesen ő dönt. Mindezek alapján dogmatikai szempontból a Fővárosi 

Ítélőtábla érvelése helytállónak tűnik. 

A joggyakorlat vizsgálata ugyanakkor teljesen más kontextusba helyezi a kérdéskört. A 

BVOP statisztikáiból megállapítható, hogy a 2010-es évben 7533 elítéltből 6079-et 

bocsátottak feltételes szabadságra (80,7%), 2011-ben 7598 elítéltből 6037 főt (79,46%), 2012-

ben 7334 főből 5900 elítélt kapta meg a kedvezményt (80,45%), 2013-ban 7427 elítéltből 

5945 főt bocsátottak feltételes szabadságra (80,05%).11  

Ez azt jelenti, hogy bár valóban nem tekinthető automatikusnak a feltételes szabadságra 

bocsátás kedvezményének a megadása, de főszabály szerint mégis megadják a 

fogvatartottaknak, hiszen átlagosan a kérelmezők kb. 80%-a megkapta a kedvezményt, ami 

igen magas arányt jelent. Ebből a tényből viszont következik, hogy az elítéltek döntő 

többségének mégis csak egy korábbi szabadulási lehetőséget jelent az új Btk. alkalmazása, 

nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is.12  

Ezen túlmenően fontos hangsúlyozni, hogy a BH 2006.173. ugyan kifejti azon álláspontját, 

mely szerint a feltételes szabadságra bocsátást végrehajtási kérdésnek tekinti, ugyanakkor két 

körülmény jelentősen árnyalja ezt a képet. Az egyik, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem azt 

mondta ki, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége, illetőleg annak legkorábbi 

időpontja egyáltalán nem vehető figyelembe, amikor a jogalkalmazó a kedvezőbb elbírálást 

jelentő jogszabály alkalmazásáról dönt, hanem csupán annyit, hogy súlyosabb 

jogkövetkezmény alkalmazása mellett a feltételes szabadságra bocsátás kedvezőbb lehetősége 

                                                 
10 E körben a tanulmány utal arra, hogy más európai országokban, különösen Belgiumban és a skandináv 

országok többségében, a feltételes szabadságra bocsátás intézménye automatikus, vagy legalábbis de iure 

főszabályként alkalmazandó. Egy ilyen rendszerben sem elméleti sem gyakorlati szinten nem merülne fel, hogy 

a feltételes szabadságra bocsátás elbírálási kérdésnek tekintendő-e. Az egyes európai országok feltételes 

szabadságra bocsátásról szóló szabályozásáról részletesebben ld.: Nagy Anita: Feltételes szabadságra bocsátás, 

mint a közösségi szankciók egyik alternatívája. In: Hack Péter – Koósné Mohácsi Barbara (szerk.): Emberek 

Őrzője – Tanulmányok Lőrincz József Tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 155-156.  
11 Polgár András: Gondolatok a feltételes szabadságra bocsátásról. Börtönügyi Szemle, 2014/2, 5.  
12 A mai napig szakmai vita tárgyát képezi az, hogy problémát jelent-e, hogy a feltételes szabadságra bocsátások 

aránya ilyen magas Magyarországon. Jogosan merül fel az a kérdés, hogy miközben a büntetés-végrehajtási 

intézetekben nagyon gyakoriak az erőszakos bűncselekmények, mi indokolja, hogy azt a kedvezményt, 

amelynek megadása elsődlegesen az elítélt magatartásán alapul, és 80%-ban a döntéshozók megadnak a 

kérelmezőknek. Ugyanakkor ismertek olyan álláspontok is, melyek szerint kívánatos lenne, hogy – többek között 

Finnországhoz és Svédországhoz hasonlóan – a feltételes szabadságra bocsátás, a szabadságvesztés-büntetés 

szerves és szinte automatikusan része legyen. Magam részéről tartózkodnék attól, hogy fenti problémát jelen írás 

keretében kielemezzem. Az viszont tény, hogy ez a jogi kettősség (de iure egy speciális kedvezmény, de facto 

azonban egy nagy általánosságban megadott kedvezmény) olyan jogi problémákat szül, ami a gyakorlatban 

ellentmondásos, és nem logikus döntéseket hoz. Ebből kifolyólag álláspontom szerint indokolt ezen probléma 

jogalkotói szinten történő rendezése.  
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„összhatásában nem jelenti a cselekmény enyhébb elbírálását.”13 Tehát a határozat egyfajta 

hierarchikus rendet állít fel az elbírálási körülmények között, melyben meghatározza, hogy a 

szigorúbb büntetési tételt tartalmazó szabály a feltételes szabadságra bocsátás kedvezőbb 

lehetőségével (vagy akár a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségével) sem minősül 

enyhébb elbírálásnak, mint egy alacsonyabb büntetési tételt tartalmazó jogi norma. Teljes 

mértékben nyitva hagyja azonban azt a kérdést, hogy amennyiben a büntetési tételek 

megegyeznek, akkor a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének fennállta vagy annak 

korábbi időpontja eldöntheti-e az enyhébb elbírálás kérdését. Márpedig a legfőbb kérdés 

2013-ban ez volt. Az új Btk. hatályba lépése ugyanis a Különös részben szereplő tényállások 

nagy részének a büntetési tételét nem változtatta meg, a feltételes szabadságra bocsátás 

korábbi lehetősége azonban a legtöbb elítéltre kihat. Így felmerül annak a reális lehetősége is, 

hogy adott ügyben a régi és az új Btk. alkalmazása tekintetében az egyetlen különbséget a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja jelenti. A BH 2006.173. egyébként éppen 

ezzel a problémával nem foglalkozik, hanem összességében vizsgál egy ügyet, amelynek 

egyik eleme a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége. Az is megfigyelhető, hogy korábbi 

bírósági határozatokban több esetben is találunk példát arra, hogy a feltételes szabadságra 

bocsátás korábbi időpontjára hivatkozással került alkalmazásra az elbírálás szerinti 

jogszabály. Mindebből Jávorszky Tamás álláspontja szerint az következik, hogy a feltételes 

szabadságra bocsátás figyelembe vehető szempont a kedvezőbb elbírálást jelentő törvény 

megállapítása során14. A nagy számú eset és a korábbi gyakorlatban fellelhető ellentmondások 

tükrében indokoltnak mutatkozott ismételten megvizsgálni ezen kérdéskört. 

A Legfőbb Ügyész a Kúriánál jogegységi eljárást kezdeményezett az ügyben 2013-ban, 

azonban a Kúrián belül sem volt egységes nézet, mi több, a jogegységi határozathoz 

szükséges többség sem alakult ki. Ebből kifolyólag a Kúria a 4/2013. BK véleményben 

fejtette ki az álláspontját. „Határozott tartamú szabadságvesztés esetében a feltételes 

szabadságra bocsátás lehetőségének legkorábbi, törvény erejénél fogva kötelező időpontjára 

vonatkozó rendelkezés a 2012. évi C. törvény (Btk.) 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti elbírálás 

fogalmába tartozik. Megváltozása alapot ad – enyhébb elbírálás címén – a módosító törvény 

alkalmazására.” A BK vélemény sajátossága, hogy semmilyen indoklást nem tartalmaz. 

Álláspontom szerint dogmatikailag nehéz is lenne alátámasztani ezt az érvelést, ugyanakkor 

kétséget kizárólag ez a praktikusabb döntés, még akkor is, ha a korábbi gyakorlattal 

szembemegy. 

 

 

4. További problémák 

 

A hivatkozott BK vélemény azonban nem oldotta meg az összes problémát, mi több, további 

kérdéseket vetett fel, amelyeket a Kúriának egyedi esetekben kellett eldönteni. 

 

4.1. Mi a teendő abban az esetben, ha a büntetési keretek alapján a régi, a kedvezőbb 

feltételes szabadságra bocsátás alapján az új Btk. alkalmazásának van helye? 

 

A kérdés igazából leegyszerűsíti a problémát, mert a fentieken túlmenőeken még számos 

olyan jogintézmény merülhet fel, ami az ügy elbírálása szempontjából releváns lehet (pl. 

középmérték elve, büntethetőséget kizáró okok fennállása), gyakorlatban mégis ez a két olyan 

elbírálást igénylő kérdés, ami a büntetés kiszabása szempontjából széles körben érvényesült, 

más, megváltozott elbírálási szempontok viszonylag kevés ügyben merülnek fel.  

                                                 
13 BH 2006.173. 
14 Jávorszky Tamás: Az időbeli hatály értelmezése az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezései kapcsán. 

Jogelméleti Szemle, 2013/2. 4.  
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A Kúria ebben a kérdéskörben az alábbiakat emeli ki: „abban a kérdésben, hogy az 1978. 

évi IV. törvény hatálya alatt elkövetett, de a jogorvoslat következtében a 2012. évi C. törvény 

hatályba lépését követően jogerősen elbírálandó bűncselekmény tekintetében az utóbbi 

törvény alkalmazása kedvezőbb-e, elsősorban a bűncselekmény – e két törvény szerinti – 

minősítéséhez tartozó büntetési tételek összevetésével kell állást foglalni. Ehhez képest 

vehetők figyelembe a büntetőtörvények Általános Részeiben írt egyéb, a büntetés kiszabásával 

összefüggő és az elbírálásra kiható rendelkezések, amelyek a kedvezőbb büntetési tételkeret 

alkalmazása folytán előálló előnyösebb helyzetet akár közömbösíthetik is, ezzel a főszabály, 

az elkövetéskor hatályos törvény szerinti elbíráláshoz vezetnek.”15 A Kúria ezt az elvet vitte 

tovább a BH 2015.269. határozatában is: „annak eldöntéséhez, hogy valamely ügyben az 

elkövetéskori vagy az elbíráláskori törvény alkalmazása a kedvezőbb-e – elsősorban a 

bűncselekmény e két törvény szerinti – minősítéséhez tartozó büntetési tételek összevetésével 

lehet állást foglalni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban levő új büntetőtörvény szerint a 

bűncselekmény büntetési tétele enyhébb (pl. egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés helyett 

három évig terjedő), akkor az új törvény alkalmazása indokolt, még akkor is, ha a korábbi 

törvény a feltételes szabadságra vonatkozóan kedvezőbb.” 

A Kúria ezzel tulajdonképpen visszatért a BH 2006.173. gyakorlatához, ugyanakkor nem 

egy mindenkor alkalmazandó kógens szabályt, hanem főszabályt határozott meg, amellyel 

szemben az eltérés lehetséges, meghagyva ezáltal a szabad bírói mérlegelés lehetőségét. 

 

4.2. Van-e a szabályozásnak visszaható hatálya? 

 

Az eddigiekben jelen tanulmány és a Kúria is azzal a kérdéskörrel foglalkozott, hogy a 

folyamatban lévő eljárásokban, a büntetés kiszabása során melyik Btk. alkalmazása a 

célszerűbb? Azonban két és fél évvel az új Btk. hatályba lépését követően azon 

büntetőeljárások száma, amelyeket a régi Btk. hatálya alatt követtek el, fokozatosan 

csökkennek. Ezzel párhuzamosan azonban előtérbe kerül az a probléma is, hogy ennek a 

szabályozásnak van-e visszaható hatálya, tehát akik ítéletét a régi Btk. hatálya alatt hozták 

meg, de a szabadulásuk tekintetében az új szabályozás kedvezőbb lenne, azoknál 

alkalmazható-e az új szabályozás? 

Álláspontom szerint ezen kérdés visszavezethető az alapkérdések egyikére, azaz, hogy a 

feltételes szabadságra bocsátás az anyagi vagy végrehajtási jogi kérdés. Amennyiben anyagi 

jogi kérdésnek tekintjük, akkor a válasz egyértelmű. Mivel a bűncselekménye elkövetése és 

az elbírálása is a korábbi Btk. szerint történt, ezért a Btk. 2.§ (2) bekezdése alapján kizárólag a 

régi Btk. alkalmazásának lehet helye. Ha viszont a feltételes szabadságra bocsátást 

végrehajtási szabálynak tekintjük, akkor a Bv. tv. időbeli hatálya alapján (ami a törvény 

hatálya idején fogvatartottakra hat ki) indokoltnak látszik, hogy a mindig aktuális szabályozás 

alapján határozzák meg az elítéltek feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját. 

Ugyanezt az érvelést erősítheti meg az a tény is, hogy a feltételes szabadságra bocsátás 

kérdésének időpontja eltér az ítélet kiszabásának időpontjától, ezért indokolt lehet az akkor 

hatályos szabályt alkalmazni. A kérdés eldöntése tehát dogmatikai szempontból sem 

egyszerű. 

A kérdést végül a jogalkotó döntötte el, amikor az új Bv. tv. átmeneti rendelkezései között 

rögzítette, hogy „az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával kiszabott szabadságvesztésre ítélt a 

2013. június 30. napján hatályban volt 1978. évi IV. törvény rendelkezései szerint bocsátható 

feltételes szabadságra.”16 

Ezen szabályozás, noha dogmatikailag indokolható, a 4/2013. BK vélemény tükrében 

aggályosnak tartom. Ez ugyanis azt teszi lehetővé, hogy egyazon időpontban ugyanolyan 

                                                 
15 BH 2014.129. 
16 Bv. tv. 436.§ (2) bekezdés. 
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bűncselekményt elkövetőkre különböző szabályozás kerül alkalmazásra a feltételes 

szabadságra bocsátás tekintetében. Ugyanis az ügy elbírálásának az időpontja egy olyan 

körülmény, amely az elítélttől független, és a törvény előtti egyenlőség szempontjából is 

komoly aggályokat vet fel, hogy az eljárás gyors befejezését, ha csak közvetett módon is, de 

az elítélt terhére értékelik. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy amennyiben az elkövető a 

hatóságokkal együttműködik, akkor várhatóan az eljárás gyorsabban lezárul, ha pedig nem, az 

meghosszabbíthatja a büntetőeljárás időtartamát. A jelenlegi szabályozás tehát azt is 

eredményezheti, hogyha valaki a hatósággal együttműködött, és emiatt az eljárás az új Btk. 

hatályba lépése előtt lezárult, az az együttműködése miatt – még ha az együttműködést 

enyhítő körülményként figyelembe is veszik – rosszabb helyzetbe kerül, mint aki igyekszik az 

eljárást lassítani, és emiatt csak az új Btk. hatályba lépésének ideje alatt kerül sor a büntetés 

kiszabására. Ez pedig további alapjogi kérdést vet fel, főleg a tettarányosság kérdésében. 

Ugyanis az alkotmányos büntetőjog egyik legfontosabb tétele, a büntetéskiszabás alappillére: 

a tettarányosság elve. Eszerint a bíróságnak tettarányos büntetést kell kiszabnia, vagyis olyan 

büntetést, amely arányos az elkövetett cselekmény tárgyi súlyával, a cselekmény társadalomra 

veszélyességével. A büntetés kiszabásának ez a vezérelve, minden egyéb szempont, így az 

alanyi bűnösség, az elkövető társadalomra való veszélyessége, az egyéb súlyosító és enyhítő 

körülmények csak ezután vehetők figyelembe.17 A feltételes szabadságra bocsátás intézménye 

már önmagában ellentétben áll a tettarányosság elvével, ugyanakkor ezen ellentmondás 

álláspontom szerint még a szükségesség és arányosság keretein belül marad. Az viszont, hogy 

egy nemcsak az elkövetett bűncselekményétől, hanem az elkövető magatartásától teljesen 

független körülmény a szabadságvesztés tényleges időtartamát hónapokkal, vagy akár évekkel 

is befolyásolja, véleményem szerint elfogadhatatlan.  

 

4.3. Milyen jogorvoslati lehetőség van azok számára, akiknek az ítélete 4/2013. BK 

vélemény figyelmen kívül hagyásával született? 

 

Erre a kérdésre a jogalkotó nem adott egyértelmű választ. A Kúriához ugyanakkor érkeztek 

felülvizsgálati kérelmek, amelyekben a felülvizsgálat okaként, kizárólagosan vagy más érvek 

mellett azt jelölték meg, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontot 

mint elbírálási szempontot figyelmen kívül hagyva hoztak ítéletet.  

A Kúria azonban megállapította, hogy ezen körülmény önmagában nem felülvizsgálati ok, 

mivel „az ítéletben kiszabott büntetés önmagában akkor törvénysértő, ha bűncselekmény 

minősítéséhez tartozó büntetési nemre, büntetési tételre, valamint a büntetés végrehajtásának 

felfüggeszthetőségére vonatkozó mérlegelést nem tűrő rendelkezéseket sérti. Ezért nem lehet 

alapja a felülvizsgálatnak az, ha a büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó anyagi jogi 

rendelkezés sérelme folytán - a szabadságvesztés tartamát nem érintve - az ítéletnek kizárólag 

a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségére, annak legkorábbi időpontjára, vagy a 

büntetés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezése törvénysértő csupán.”18 A BH 

2015.219. kapcsán a Kúria ezt az elvet viszi tovább: „ezért törvénysértő minősítés vagy más 

anyagi jogsértés hiányában a törvényes keretek között kiszabott büntetés, illetve alkalmazott 

intézkedés önmagában nem képezheti felülvizsgálat tárgyát, ahogy az eljárt bíróságok által a 

büntetés kiszabása során értékelt egyéb enyhítő és súlyosító körülmények sem. Ebből 

következően a felülvizsgálati indítványban megjelölt enyhítő körülmények kifogásolt 

értékelése - a jogi minősítéssel összhangban lévő törvényes keretek között kiszabott büntetés 

esetén - a felülvizsgálatra nem ad alapot. E körülmény újraértékelésére a felülvizsgálat során 

nem kerülhet sor, az ezen okokra alapított felülvizsgálati indítvány törvényben kizárt.” 

                                                 
17 Polgár: i. m. 2. 
18 BH 2015.180. 
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Mindkét határozat indoklásában az szerepel, hogy a szabadságvesztés végrehajtási 

fokozatának és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának meghatározása nem 

a büntetés kiszabásának része. Mivel felülvizsgálati indítványnak (többek között) törvénysértő 

büntetés kiszabása esetén van helye, így – tekintettel arra, hogy a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontjának a meghatározása nem tartozik a büntetés-kiszabás fogalmi 

körébe – a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja tekintetében erre nincs 

lehetőség. Mindkét határozat kiemeli, hogy ezen döntés nem áll ellentmondásban a 4/2013. 

BK véleménnyel, ugyanis az mindösszesen annyit mond ki, hogy elbírálási kérdésnek 

tekinthető a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja, míg arról hallgat, hogy ez 

egyben büntetés kiszabási kérdés is lenne.19 

E döntést sok szempontból lehet értékelni. Az nyilvánvaló, hogy egy praktikus döntés, 

ugyanis, ha a Kúriának kellene az országban eltérő gyakorlat alkalmazásából eredő hibákat 

kiküszöbölnie, az irreálisan magas terhet róna a Kúria tanácsaira. Dogmatikai szempontból is 

indokolható döntés, ugyanakkor a tanulmányban megjelenő álláspont szerint szükséges volna 

egy jogegységi határozat keretein belül elkülöníteni az elbírálás és büntetés-kiszabás 

fogalmát, a részletekre is kiterjedően. Jogbiztonság szempontjából ugyanakkor súlyosan 

aggályosnak vélem a jelenlegi helyzetet. A feltételes szabadságra bocsátás mint a kedvezőbb 

elbírálás egyik szempontjának a kérdését jelenleg egy indoklással nem ellátott kollégiumi 

vélemény szabályozza, sem írott jogszabály, sem jogegységi határozat nem rendelkezik erről 

a kérdésről. Ha viszont egy másodfokú bírói fórum a kollégiumi véleménnyel ellentétes 

ítéletet hoz, azzal szemben gyakorlatilag nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség. Az 

Alkotmánybíróság számos határozatában kifejtette már, hogy a jogbiztonság szempontjából 

különösen fontos, hogy a jogszabályok kiszámíthatók legyenek,20 és a jogbiztonság elvével 

ellentétes az, ha egy jogintézmény működése nem biztosított. Mindezeket egybevetve az a 

következtetés vonható le, hogy a feltételes szabadságra bocsátás kérdéskörének szabályozása 

jelenleg nehezen összeegyeztethető a jogbiztonság elvével. 

 

 

5. Konklúzió 

 

Mindent összevetve, álláspontom szerint egyértelmű, hogy a feltételes szabadságra bocsátás 

kérdését a Btk. időbeli hatályának kontextusában nem sikerült megnyugtató módon eleddig 

tisztázni. A feladatot pedig megnehezíti, hogy nagyon sok, a jelenleg hatályos kollégiumi 

véleménnyel ellentétes döntés tekintetében már semmilyen felülvizsgálatra nincs lehetőség.  

A 4/2013. BK vélemény megfelelően kezeli a legtöbb kérdést, ugyanakkor mindezt nem 

egy kollégiumi vélemény szintjén kell rendezni. Az igazságtalan helyzet kiküszöbölése 

alapvetően nem bírósági, hanem jogalkotói feladat. Mindennek az alapja ugyanakkor továbbra 

is a feltételes szabadságra bocsátás intézményének a nem megfelelő helye a jogrendszerben. 

Az elsődleges feladat ennek tisztázása. Mivel a dogmatika és a bírói álláspont is elsődlegesen 

az, hogy a feltételes szabadságra bocsátás alapvetően nem anyagi, hanem büntetés-

végrehajtási jogi kérdés, indokolt lehet a teljes szabályozás átültetése a büntetés-végrehajtási 

törvénybe azon rendelkezéseket leszámítva, ahol a bíróságoknak tényleges mérlegelési 

jogkörük van. Ebből pedig következne az, hogy nem a Btk., hanem a Bv. tv. időbeli hatálya 

                                                 
19 BH 2015.180. és BH 2015.219. 
20 Az egyik legismertebb határozat ezek közül az ún. „3 csapást” részben megsemmisítő III/00491/2013. sz. AB-

határozat, amely – többek között – az alábbiakat foglalja magában: „a jogbiztonság szempontjából különösen 

fontosak az olyan jogszabályi rendelkezések, amelyek garantálják, hogy alappal lehessen számítani a törvény 

előírásainak megfelelő jogalkalmazói magatartásra. A jogbiztonság és az alapjogok védelme ezért megköveteli a 

büntetéskiszabási rendelkezések részletes és differenciált szabályozását. Mindez nem teljesül akkor, ha a 

jogszabály megfogalmazása nem egyértelmű, többféle értelmezést tesz lehetővé, amelynek következtében a 

jogintézmény kiszámítható működése nem biztosítható.” 
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terjedne ki a feltételes szabadságra bocsátásra, azaz a fogvatartott szabadulásakor hatályos 

szabályok kerülnének alkalmazásra. Ezzel ugyan hátrányos helyzetbe kerülnének azok a 

fogvatartottak, akik a régi szabályozás alapján korábban szabadulhatnának, ugyanakkor ezen 

probléma egy egyszeri jogalkotói aktussal könnyen kiküszöbölhetővé válna, konkrétan egy 

olyan rendelkezés bevezetésével, amely lehetővé teszi a régi jogszabály alkalmazását azok 

számára, akiknek ez a kedvezőbb. Így sem a jogbiztonság elve nem kerülne veszélybe, sem 

igazságtalan, az elítéltekre nézve méltánytalan helyzet nem alakulna ki. Egy ilyen megoldás 

több szempontból is kezelné a jelenlegi helyzetet. Egyfelől a 4/2013. BK vélemény 

szellemében hozna megoldást, mindezt jogalkotói szinten, a jogbiztonságot nem 

veszélyeztetve. Ezen túlmenően mivel a változások ipso iure lépnének hatályba, nem lenne 

szükség a szabályozással ellentétes ítéletek módosítására, felülvizsgálatára,21 ezáltal a 

Kúriának sem jelentene további terhet. Továbbá a bíróságok feladatát is megkönnyítené, 

hiszen egy szempont kikerülne azon tényezők köréből, amelyet mérlegelni kell, amikor a 

kedvezőbb elbírálású jogszabály kérdésében hoznak döntést. 

Felmerülhet az a kérdés, hogy nem aggályos-e a jogbiztonság elvének szempontjából, hogy 

az ítéletekben szereplő, feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja számos ítéletben 

– a jogalkotó révén – jelentősen módosul. Ez a probléma azonban álláspontom szerint nem 

okoz nagy gondot. Ugyanis az új Btk. hatályba lépése előtt nem is volt kötelező eleme az 

ítéleteknek a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának a megállapítása, az új 

Büntető Törvénykönyvvel érintett ügyekben pedig a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időtartama nem módosul. A régi Btk. pedig korábban is teret engedett a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának a módosulására, hiszen amennyiben az elítélt a 

büntetés-végrehajtás során került enyhébb fokozatba, úgy a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontja is ipso iure módosult, ebből pedig komoly adminisztratív vagy más 

jellegű probléma sosem történt. 

Jogosan merül fel az a kérdés is, hogy egy ilyen szabályozás nem ütközne-e azzal az 

általános jogi állásponttal, hogy egy adott ügy elbírálása során el kell dönteni, hogy az 

elkövetéskori vagy az elbíráláskori Btk. kerül-e alkalmazásra, nem alkalmazható a kettő 

vegyesen, minden kérdésben az elkövetőre nézve kedvezőbb rendelkezés alapul vételével. 

Amennyiben a feltételes szabadságra bocsátás intézményét anyagi jogi jogszabálynak 

tekintjük, akkor ez valóban problémát jelent. Amennyiben azonban büntetés-végrehajtási 

szabálynak tekintené a jogrendszer, és aszerint is kezelné, akkor a probléma fel sem merülhet, 

hiszen ezen szabályozás csakis és kizárólag az anyagi jogi jogszabályokra terjed ki. A 

gyakorlatban pedig nem állna ellentétben a büntetés céljával az, hogy egyes elítéltek feltételes 

szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját, a törvény korábbi időpontra módosítja, 

különösen annak tükrében nem, hogy nem megfelelő magatartás tanúsítása alapján a feltételes 

szabadságra bocsátás megadása nem kötelező. 

Az egyetlen jelenlegi gátja ennek a Bv. tv. 436.§ (2) bekezdése, amely kötelezővé teszi a 

régi Btk. alkalmazását (a feltételes szabadságra bocsátás jogintézménye során is) azon 

elítéltek körében, akiket a régi Btk. alapján ítéltek el. Ezen jogszabályi rendelkezés 

módosítása, illetőleg törlése mindenképpen szükséges. Álláspontom szerint a legpraktikusabb 

és legegyszerűbb megoldás erre a Btk. időbeli hatályának a „fordítottja” lenne: főszabályként 

a hatályos Bv. tv. rendelkezéseinek alkalmazása (ami összhangban van a Bv. tv. időbeli 

hatályával is), és amennyiben a bűncselekmény elbíráláskori szabálya a fogvatartott részére 

kedvezőbb, akkor az kerüljön alkalmazásra. Annak a megítélése pedig, hogy a feltételes 

szabadságra bocsátásra vonatkozó szabályok közül melyik a kedvezőbb, a büntetés-

végrehajtási bíró hatáskörébe tartozzon, bár ez utóbbi megítélése szinte minden esetben 

egyértelműnek tűnik. 

                                                 
21 Azért sem indokolt ez, mivel a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának meghatározása terén a 

bíráknak nincs mérlegelési jogköre. 
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Noha megoldási módszereken lehet és kell vitatkozni, összességében nagyon fontos, hogy 

ezen jogbizonytalanságba torkolló helyzetet a jogalkotó valamilyen formában kezelje, hiszen 

a bűnelkövetőknek is joguk van ahhoz, hogy a büntetésük tényleges hossza elsősorban az 

általuk elkövetett bűncselekmény és a büntetés-végrehajtási intézetben nyújtott magatartásuk, 

és ne más, tőlük független körülmények alapján kerüljön meghatározásra. Márpedig a 

jelenlegi szabályozás túl sok olyan problémát vet fel, amely alkotmányjogi szempontból is 

aggályos, és amely kiküszöbölése a büntetőjog és a büntetés-végrehajtási jogi alapelvek 

szempontjából is szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Szent Korona-tan aktualitása 

 

Szarvas Hajnalka 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 

hajnalkaszarvas@gmail.com 

 

 

1. Bevezetés 

 

Amikor a Szent Korona-tan aktualitásáról gondolkodunk, megfogalmazható az a kérdés, 

miszerint hogyan lehetséges, lehetséges-e egyáltalán ennek napjainkba való átültetése, s 

miként? Esetleg csak részlegesen, szimbolikus jelentőséggel bírhat csupán a több ezer éves 

hagyományainkon alapuló, nemzetünk mibenlétét kifejező, megtartó eszme, 

„Megmaradásunk alkotmánya”?1  

Rendkívül kurrens kérdés kifejezetten napjaink Európájában. A globalizáció többszintű 

válságokkal terhes, vészterhes időszakában, ahol a kiélezett helyzetek, folyamatok 

végkifejlete komoly kérdéseket vethet fel az európai keresztény kultúra megmaradása 

szempontjából is, megkerülhetetlen a gyökerek kutatása. Gondoljunk csak a 

menekülthelyzetre, s ennek kapcsán az elöregedő Európára,2 a világ nagyhatalmi 

erőjátszmáinak terében, amikor is azt tapasztaljuk, hogy a gyenge talapzaton álló, gyökértelen 

államok, nemzetek, akik elveszítették a kapcsolatot saját nemzeti hagyományaikkal, vagy 

államszervezési gyakorlatuk nem bizonyult alkalmasnak a jelenleg fennálló exponenciális 

dinamikákat követő folyamatok, válságok kezelésére, bizony akár el is tűnhetnek Európa 

térképéről. Gondoljunk csak a Nyugat-európai államok demográfiai helyzetére.  

Radnóti, Szente és más szerzők problematikusnak vélik az eszme mai államszervezési 

gyakorlatba történő átültetését, s kritikájuk egyik kiindulópontja az államforma kérdését veti 

fel. Ezért a Szent Korona-tan bemutatását a magyar államszervezet, állam európai 

gyakorlattól számos ponton eltérő jellegét igyekszik feltárni a tanulmány, majd annak 

lehetőségeit tárgyalja, hogy miként valósulhatnak meg ezen államszervezési elvek a mai, 

modern államszervezési gyakorlatban, érintve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 

készített Jó Állam Jelentés3 vonatkozó részeit is, majd pedig a helyi demokrácia fejlesztések 

főbb vezérelveiben igyekszünk feltárni az alkotmányos hagyományaink nyomait.  

 

 

2. A magyar állam „szent” jellege4 

 

A bevezetőben felvezetett kérdés megválaszolását, miszerint eltérhet-e államforma 

tekintetében Magyarország az európai és globális mintáktól saját hagyományaira 

támaszkodván, későbbre kell halasztanunk, ami azonban itt a tanulmány elején is kijelenthető 

már: eredetében, történetileg mindig is eltért. Persze itt felmerülhet a kérdés, hogy 

visszatérhetünk-e gyökereinkhez, közvetítve azt az örökséget, ami a magyarság sajátja és 

értékes hozzájárulása a világ számára. Van-e erre mozgástér a jelenlegi globális 

hatalompolitikai konstellációban? Választhatunk egyáltalán harmadik utat, vagy bármilyen 

                                                 
1 Utalás Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya – A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és 

közjogban c. kötetére, HUN-idea Szellemi Hagyományőrző Műhely, Budapest, 2007.  
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/demography/index_en.htm. 
3 http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jo-allam-jelentes.original.pdf. 
4 Utalás Molnárfi Tibor: A Szent Korona misztériuma c. könyvének (Összmagyar Testület, Budapest, 2001) 

fejezetcímére, 8. 
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főáramútól eltérő államfelfogásban gondolkodni, ahogy eszmék szintjén megtörtént az 1989-

ben, amiből aztán a gyakorlat szintjén ugyan vajmi kevés valósult meg.  

„Timothy Garton Ash találóan ragadja meg ezt a nemcsak szűk értelemben vett Közép-

Európai fenomént, amely egyébként talán nem is csak a rendszerváltások milyenségéhez 

köthető, s talán e tekintetben nem is csak a világ ezen részén megfigyelhető jelenség, hanem 

általában véve igaz a globalizáció kárvallottjai körében, és a globális fogyasztói kultúra 

térhódításának áldozatul esett régiókban. Erről a globalizáció által kényszerített 

egyenkultúráról Benjamin Barber Jihad vs. McWorld című könyvében ír részletesen. Most 

azonban lássuk előbb, hogy a fent említett Timothy Garton Ash hogy summázza a Közép-

Európai tapasztalat lényegét, (…) 
„és végül azt hiszem kiábrándultságot tapasztalhatunk mindenütt a régióban. Kiábrándultságot, 

mert nincs új a Nap alatt. S ebben a csalódottságban egyrészről jómagam is osztozom az emberekkel, 

mivel Közép-Európa olyan különleges és sajátságos volt az eszmék tekintetében amiket szült, valamint 

a politikai modellek tekintetében, beleértve, s kiváltképp 1989-et, hogy néhányan közülünk 

reménykedtek, hogy legalább valami kicsit is eltérő rendszer jön létre, ahhoz képest, ami nálunk volt 

Nyugaton. Attól tartok a válaszom tíz év után: Nem, ez nincs így. Természetesen ami keletkezett 

ezekben az országokban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon vagy Lengyelországban az 

különböző elemek sajátos ötvözete, ez minden országban így van. De ha megnézzük a politikai 

rendszert, az alkotmányt, a sport világát, az életstílust, a sajtót, hogy mit esznek az emberek reggelire, 

a tévéműsorokat, a vetélkedőket, bármerre nézel másolatokat találsz, és gyakran inkább valami rossz 

másolatot a Nyugatról. Nem mondom, hogy történhetett volna másképp, és sok rosszabb dolog is van 

ennél. De ami nálatok van az egy fogyasztói társadalom, ahogy mi ezt a Nyugaton ismerjük, amit 

többek között mesterségesen kreált szükségletek jellemeznek. Ez persze egyáltalán nem hasonlítható a 

’89 előtti időkhöz, amikor a szabadság teljes hiányával szembesültünk, de ez ugyancsak fogság, csak 

annak egy sokkal kifinomultabb változata. Tehát általános a csalódottság. Adam Michnik egyszer azt 

mondta, hogy Közép-Európa története olyan, mint egy rossz amerikai film, mert boldogan végződik. 

Nos, én szeretem a boldog befejezést, de nem igazán rajongok a rossz amerikai filmekért.”5 

 

Ebből is látszik, hogy egyes hazai feltételezések ellenére, miszerint elképzelhetetlen eltérni a 

főáramú jogi fejlődés (tömegdemokráciák) által hozott formáktól, Nyugaton, ahol már a 

rendszerváltás körüli években érzékelték saját államszervezési formáik kudarcát (ld. fenti 

idézet), kifejezetten reménykedtek, hogy a nem túl jól működő főáramhoz képest valami 

újdonságot, innovációt hoznak a közép-kelet-európai államok rendszerváltási folyamatuk 

során, amelyhez azonban még talán most sincs késő.6 Amint arról a későbbiekben részletesen 

is szó esik, nemcsak, hogy esélyünk van erre, hanem az új Alaptörvény formájában bizonyos 

értékek lefektetése már meg is történt, hagyományainkra, gyökereinkre vonatkozóan, amely 

markáns kiállást, hitvallást elismerés is követett bizonyos irányokból. A skót Scotland on 

Sunday c. lap pl. a következőképp fogalmaz ennek kapcsán: „[a]z új magyar alkotmány üdítő 

kivétel „a huszonegyedik század erkölcsi sivatagában”, „egy örökségét és önállóságát 

visszakövetelő, civilizált nemzet szellemi terméke.”7 Majd pedig követendő példaként emeli 

Európa elé, az erkölcsi relativizmus és politikai passzivitás helyett.  

Mintzberg ún. „pitypang koncepciója”8 szintén kiemeli a „speciális szellemi erőforrások” 

szerepét mint versenyelőnyt keletkeztető tényezőt. Varga9 és Dinya ugyancsak hangsúlyozza, 

                                                 
5 Antohi, Sorin – Tismaneanu, Vladimir (eds.): Between Past and Future – The Revolutions of 1989 and their 

Aftermath. Central European University Press, Budapest, 2000. 18. és Szarvas Hajnalka: Külhoni Magyar 

Ifjúsági Helyzet(ek). 87-135. In: Székely Levente (szerk.): Magyar identitás határon innen és túl. Új Ifjúsági 

Szemle, Budapest, 2014. http://real.mtak.hu/29511/1/magyar_identitas_kotet_szerkesztett_isbn.pdf. 
6 Miszlivetz, Ferenc (szerk.): Az új Európa a széleken találja ki önmagát? Savaria University Press, 

Szombathely, 2002. 
7 http://www.origo.hu/itthon/20120115-rajong-a-magyar-alkotmanyert-egy-skot-ujsag-a-scotland-on.html.. 
8 „Ebben a hozzáállásban nem lehet általánosságban megmondani, miből születik a stratégia, és mitől vesz ilyen 

vagy olyan irányt. Van, hogy a stratégiai folyamat egyik vonalának „csörgedező”, sőt csak szivárgó patakja 
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míg technológiai újításokban bővelkedik a XXI. század, addig az igazán sürgető kérdések 

terén szükséges non-tech vagy társadalmi innovációk hiányoznak.  

Persze az, hogy adott politikai vezetés, kormány milyen mértékben mer eltérni a 

megszokott mintáktól, talán attól is függ, hogy milyen erős vízióval rendelkeznek adott 

ország, illetve Európa jövőjét illetően. Ahogy Pat Cox az Európai Parlament volt elnöke 2007 

májusában a Parlamentben rendezett ünnepségen elmondta, 50 éve Európának olyan vezetői 

voltak, akik világos vízióval rendelkeztek Európa jövőjét illetően. Ehhez képest ma szürke 

bürokratákat lát Európa élén. Amitől eltérni talán, nem is feltétlenül csupán bátor, de 

szükséges lépés is. Szilágyi így foglalja össze a „nemzeti” és a globális tér, valóságok 

találkozását a magyar hagyományban: „a Szent Korona-eszme hatalmas érték, melyet tudni 

kell megfelelően megszólaltatni. A mai magyar társadalmi rend közegében a régi magyar 

közjoghoz visszatérni lehetetlen, de ugyanúgy értelmetlen hagyományaink megtagadása és 

elhomályosítása. Megoldásként meg kell tudnunk teremteni a szintézist a történelmi közjog és 

a mai törvényeink és alkotmányunk között. A globalizálódást erőltető világunkban ne 

feledkezzünk meg arról, ami ezer éve él és sajátosan magyar. A Szent Korona erre az 

interetnikus nemzetfogalomra épített évszázadokon át, olyan regionális globalizmust alkotott, 

mely a globalizmus hátrányait nem tartalmazza. A nemzeti értékek mellett és nem ellene van, 

kiegyensúlyozott egymás mellett élést biztosítva ezzel a Kárpát-medencében.”10 

Visszatérve tehát, vizsgáljuk meg mi is az, amiben a magyar állam már eredeténél fogva is 

eltér más európai államok berendezkedésétől. Érdemes tehát a vizsgálódást azzal indítani, 

hogy vajon mi adja a magyar állam „szent” jellegét, miben tér el az európai mintától, miben 

különleges, miben hozott újat, miben volt előremutató már a korabeli államszervezéshez 

képest is? 

Molnárfi megközelítésében „szent maga a Közösség és annak állama”. A magyar állam 

jellege a Szent Korona-tan és eszme következtében különbözik a többi államétól, mint írja. 

Majd Szekfű Gyulára hivatkozva11 definiálja a magyar állam eredetének lényegi eltérését más 

európai államokéhoz képest: „Mária apostoli országának, a Regnum Mariano-

Apostolicumnak már alapításakor is isteni kegyelem működött közre, nagyobb mértékben, 

mint más európai államoknál. Más keresztény államoknak Isten a protektora, de 

Magyarországnak Ő az alapítója, conditora is. Ezért Magyarország kezdettől fogva nem 

egyszerű világi állam, hanem sacrosancta respublika, amelynek alapítása két vallási 

momentumból tevődik össze: az egyik a Szent Koronának Szilveszter pápától küldése 

(visszaküldése áldással – saját megjegyzés Molnárfi), a másik a koronának felajánlása … 

Szűz Máriának.”12 

Tóth továbbá kifejti, hogy a Magyar Királyság uralkodójának állama Európa egyetlen 

archiregnuma volt. Mint magyarázza, „az arché szó a világot megtartó, szabályzó, jó és 

helyes lételveket jelenti. Királyságként Magyarország azért az archiregnum alapjelentését 

követve „ősi”, „egyetlen”, „királyságok közötti első állam, főkirályság. Ezért a középkori 

diplomáciai rangsorban a császárt a magyar király követi. A két uralkodó korabeli 

diplomáciai megnevezésében, amíg a német-római császár „apostoli jellegű”, addig a 

magyar király apostoli: így a császár az apostoloknak csupán követője, a magyar király az 

apostolokkal egyenrangú. Az apostol magyar királyt a világ egyetlen ismert Szent 

Koronájával koronázzák meg. Így saját királyságában (királyságaiban) egyház-kormányzati, 

                                                                                                                                                         
váratlanul megárad, és „fókuszált stratégiává” duzzad.” Varga Károly: Fénykör- Értékszociológia, 

nemzetstratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. 604. 
9 Uo. 603. 
10 Szilágyi, Katalin: A Szent Korona-tan és a korszerű jogi gondolkodás kapcsolata. In: Tóth Zoltán József 

(szerk.): A Szent Korona-eszme időszerűsége. Szent István Társulat, Budapest, 2004. 22. 
11 Szekfű Gyula – Hóman, Bálint: Magyar történet I-V. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1936. 

374-375. 
12 Molnárfi: i. m.  
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– irányító és – szervezői szempontból Péter utódával, a római pápával is egyenrangú, és ezért 

a német-római császár sem fejezhet ki jogos hatalmi igényt irányába.”13 

Mindezek után lássuk tehát, hogy melyek is a Szent Korona-tan korát is meghaladó, 

legelőremutatóbb állam- és közösségszervezési elvei.  

 

 

3. Szent Korona-eszme a hálózatos,14 mellérendelő hatalmi szemlélet előfutára - 

megosztott hatalomgyakorlás, szakrális fék a hatalomban 

 

Az egyik korában páratlan vonása a Szent Korona-tannak, hogy a főhatalmat eszerint nem a 

király, hanem a földi személyek fölött álló szakrális személy, entitás, a Szent Korona 

hordozza, így minden tulajdonjog is az ország területére kiterjedően a Szent Koronát illeti.  

Vass megfogalmazza továbbá az alapvető különbséget a niceai és a Hungáriában 

megvalósult közösség és vezetése közt, melyet a Szent Korona fennhatóságában vél 

felfedezni. Míg ugyanis a mindenkori római pápa a gyarló emberek közül kerülve ki, a 

keresztény közösség ezáltal ezen gyarlóságnak, személyi tulajdonságoknak van 

kiszolgáltatva, addig nálunk a sajátos emberi gyengeségek, elfogultságoktól mentes szakrális 

személy, a Szent Korona áll az ország élén.15 Tóth is méltatja ennek a már korabeli rendkívül 

progresszív berendezkedésnek az egyedülálló voltát Európában, hogy míg Nyugat-Európában 

az uralkodó volt a szuverén, minden hatalom birtokosa, a Magyar Királyságban „minden 

hatalom forrása a Szent Korona volt, a XIV. és XV. században alkotmányos vívmánynak 

számított, hogy Magyarországon alakult ki először az uralkodótól, illetve az államalkotó 

személyektől elvonatkoztatott állam fogalma.”16 

Ez egyfajta szakrális féket is jelent a hatalom gyakorlásában a nemzet által beavatott és 

konszenzussal választott uralkodó számára. Így tehát a király és a nemzet gyakorlatilag 

mellérendelő viszonyban áll egymással. Ez és a Szent Korona-tagságban a nemzet részeként 

egyenrangú méltósággal való részvétel a közösségben szintén olyan vonás, amely egyszerre 

példátlan a korabeli Európában, másrészt előremutató is, hiszen Nyugat-Európában csak most 

jutnak el az ilyen, egyenrangú viszonyokon (peer relations) alapuló szerveződés 

hatékonyságának, jelentőségének felismeréséig a progresszívnek számító teoretikusok, 

hálózatkutatással foglalkozók, s alapoznak az ilyen horizontálisabb szerveződési formákra új 

gazdaság-, illetve államelméleteket (peer governance, peer economy, blockchain technology, 

etc.).17 Ugyan hozzá kell fűzni, hogy megjelenik a vertikum is a szerveződési elvek között, 

azonban a hierarchia valódi értelmében, egyfajta meritokráciaként inkább.  

Ezt kifejezendő írja le tehát a király és a koronatagok viszonyát Eckhart az organikus 

állameszme jegyében a fej és a tagok viszonyaként, amely ugyancsak némiképp vertikális 

tagozódást is magában foglal, ugyanakkor ezek harmóniájára is utal, közös 

hatalomgyakorlására a szervezet felett, tehát a mellérendelő kiegyensúlyozottabb hatalmi 

pozíciókat is kiemeli, jelezve, hogy nem olyan éles hierarchiáról van tehát szó, amely ezek 

együttműködése nélkül, ezek közti konszenzus nélkül megvalósulhatna, ami az organikus 

szemlélet sajátja.18 

                                                 
13 Tóth: i. m. 7-8. 
14 A virtuális közösségek általános szerveződési elvére utalva (P2P – peer to peer), tagjainak egyenrangú 

méltóságára utal a közösségben belül. 
15 Vass Csaba: Sacral or Sacred or Religious Reality. Brazília, megjelenés alatt. 
16 Tóth: i. m. 19-20. In: Szarvas Hajnalka: Részvételi demokrácia-kezdeményezések a magyar közjogi 

hagyományok, közösségszerkezet fényében. Társadalom és Honvédelem, 2016. 
17 http://p2pfoundation.net/Michel_Bauwens/Full_Bio és 

http://sydney.blockchainworkshops.org/index.php/agenda/. 

18 Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1941. 168-169. 

http://p2pfoundation.net/Michel_Bauwens/Full_Bio
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Tóth és Vass álláspontja szerint a Szent István-i államszervezet az „egyenrangú 

mellérendeltség elvére” épült, amely jellemző volt a magyar állam és más államok viszonyára 

csak úgy, mint az államon belül. Megemlítik a nemesi vármegye kialakulását, illetőleg azt a 

döntő szempontot, miszerint a vezető réteg nem a gens alapú, vérségi származási elven 

szerveződött, hanem „a natio alapú a vérséget nem megtagadó szerveződés olyan a keresztény 

természetjog alapján felépülő nemességet feltételez, ahol a Szent Korona iránti hűség, és nem 

a királlyal történő, az ő magánhatalmát segítő dologi jellegű érdekviszony (szerződés) a 

meghatározó.”19 

Zlinszky az osztott hatalomgyakorlást szintén előremutató jegyként emeli ki a Szent 

Korona-tanban, amely eltér a nyugati mintáktól, ahol a királynak való alárendeltség jóval 

közvetlenebb, míg nálunk bizonyos tekintetben inkább egymásmellettiség figyelhető meg a 

különböző hatalmi viszonyokban a központi és helyi önkormányzat között, az uralkodó 

döntési jogköre tehát erősen korlátozott volt, a nemzettel együtt gyakorolva a hatalmat. 

Ahogy Zlinszky is fogalmaz, meglehetősen előremutató vonásnak tekinthető jogrendünk 

tekintetében:„a törvényhozó hatalmat egységben, az igazgatási hatalmat osztottan, a központi 

hatalmat a király magyar báróin keresztül, a nemesek a helyi hatalmat gyakorolják, amely 

egyenrangú a központival szemben. Ez az osztott hatalom (helyi önkormányzat) a magyar 

jogban szintén sajátos dolog. Még törvénykihirdetési joggal is járt később, tehát a helyi 

önkormányzat maga is vizsgálhatja, hogy alkotmányos-e az a törvény, amit együtt alkottunk. 

Az igazságszolgáltatást is megosztva, helyben a rendek, központban és a gyökeres jogok 

tekintetében a király gyakorolták. Nemcsak egymás fölé épített igazságszolgáltatásról van itt 

szó, hanem hatásköri megosztásról. A királyi tábla nem vonhatja magához azokat a pereket, 

amelyek az úri széket vagy a megyei törvényszéket illetik, és viszont, a gyökeres jogok 

tekintetében meg ezek a megyei hatóságok nem vonhatják el a királyi táblának a jogkörét. 

Tehát itt nem egymás fölé rendeltség létezik sem az igazgatásban, sem az 

igazságszolgáltatásban. (Ugyan megemlíti, hogy a törvényhozásban forma szerint nálunk is 

megvan a Nyugaton is ismert „kérjük őfelségét, hogy méltóztassék ezt a törvényt kihirdetni…” 

formula, ez azonban ahogy fentiekben kifejti inkább puszta formalitás és kevésbé a tényleges 

működés inkább horizontális mellérendelő, osztott jellegére reflektál, amit tekinthetünk a 

hálózati elv korai megjelenésének, előképének a magyar jogrendben, amely Nyugaton csak az 

előző század utolsó évtizedeiben jelent meg a politikaelméleti gondolkodásban az 

államszervezési, hatalommegosztási logikák, modellek sorában, ahogy annak szükségességét 

Foucault már a ’60-as évektől előrejelezte.) Tehát itt együttes joggyakorlatról van szó a másik 

két hatalmi ágban (…), pedig egymásmellettiség van. Ki-ki a maga illetékessége szerint 

gyakorolhatja ezeket a jogokat.”20 

A Szent Korona-tanon alapuló államszervezés, berendezkedés előremutató voltát 

hasonlóképp méltatja Patyi, miszerint a közigazgatási bíráskodás is alkotmánybiztosítékként 

tekinthető; amint kifejti: „historizáló felfogásában Puky Endre a Szent Korona-tanával, illetve 

a Szent Koronával, mint a hatalom forrásával kötötte össze a közigazgatási bíráskodás 

szerepét. Jellemzése szerint a Szent Koronától, mint a hatalom forrásától, a hatalom 

birtokosai (a nemzet egésze) által átruházott hatalom feltételekhez kötötten gyakorolható, 

feltételes volt az átruházás. Ezek a feltételek voltaképpen az alkotmány biztosítékainak 

tekintendők. Ilyen biztosítékok példának okáért a királyi hitlevél, a parlamentáris 

kormányforma kialakulásával később a miniszteri felelősség és a miniszteri ellenjegyzés 

intézménye is. Az alkotmánybiztosítékok legmodernebbike felfogásában a közigazgatási 

bíráskodás, amely hazánkban a Szent Korona biztosítékrendszerének szerves továbbépítése. 

                                                 
19 Tóth: Megmaradásunk…, 33. és Vass: i. m.  
20 Zlinszky, János: A Szentkorona-eszme és története, 7-35. In: Molnár Tamás – Pap Gábor – Pecze Ferenc – 

Tóth Zoltán József – Vass Csaba – Zlinszky János: A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az 

ezredfordulón. Szent István Társulat, Budapest, 1999. 17-18. 
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Hiszen megjelenésével az „állami főhatalom olyan, tőle független, önálló hatalmat termelt ki 

magából, amelyre saját kormányzati tényeinek jogi elbírálását bízza.” Ez az 

alkotmánybiztosíték folyamatosan tovább bővül, mert „alkotmányos államokban a 

közigazgatási bíráskodás a közhatalom fejlődésével párhuzamosan mind nagyobb és nagyobb 

jogterületekhez jut.” Jellegét és szerepét tekintve tehát „a közigazgatási bíráskodás több mint 

egyszerű igazságszolgáltatás, mert egyben alkotmánybiztosítéki funkció is.”21 

Ahogy Vass szintén kiemeli a közösségek alapfunkcióit, melyek:  

 „gondoskodnia kell a közösség biztonságáról és vezetéséről, 

 gondoskodnia kell minden tagja üdvözüléséhez, szélső esetben az életben maradásához 

szükséges megélhetéséről, és 

 gondoskodnia kell a közösség méltóság-biztosító egységéről hiánytalanul kizárólag 

Hungária, Archiregnum szervezési elvei voltak képesek egyidejűleg teljesíteni.  

Mint írja, „a modern társadalom a három közül mindössze fél alapfeladatnak felel csak meg: 

a megélhetést biztosítja, de csakis azok számára, akiket az adott gazdasága be tud fogadni, 

alkalmazni tud - ezzel szemben a hagyományos egyházközség, két alapfeladatot: a védelmet és 

az üdvözülést szolgáló és méltóságot adó megélhetést tudja teljesíteni.”22 

 

3.1. Közösségi tulajdon védelme 

 

Fontos még szót ejteni a Szent Korona-tan által szabályozott fent említett 

tulajdonviszonyokról. Mint Tóth leszögezi, a Szent Korona tulajdonjogának köszönhetően 

nem forgalomképes a jószág, az államvagyon védett, forgalomképtelen, így sem az arany nem 

volt kivonható, sem a föld nem kerülhetett idegen kézbe és nem képezte magánvagyon 

tárgyát. Magyarországon azon magánhatalmi struktúrák tehát, amelyek jelentősége Nyugaton 

egyre növekedett, egészen az 1800-as évek közepéig nem tudták megvetni a lábukat.23 Mint 

előadásában is kitért rá, a keleti birodalmak tartósságának is az egyik legfőbb oka. 

 

3.2. Erős önkormányzatiság, erős központi hatalommal párosulva, helyi szintű részvétel 

az igazgatási folyamatokban 

  

A másik Európa-szerte kuriózumnak számító elem a Szent Korona-tanon alapuló 

államszervezés terén az erős önkormányzatok és központi irányítás egyensúlya. Emellett 

szintén előremutató vonás a közvetlen részvétel intézményének korai előképe a helyi 

igazgatás szintjén, amelyben nemcsak joga, de kötelessége is volt részt venni, bevonódni a 

helyieknek, ami által a helyi hatalom ellenőrzése is lehetővé vált. Az autonómiák gazdasági 

területre is kiterjedtek, a helyi adókból befolyó jövedelem meghaladta a központit, mint ahogy 

az ma is így van pl. a meglehetősen sikeresnek tartott Svájc esetében is manapság is, de a 

korábbi évszázadokban is.  

 

3.3. Szakrális közösségi rend, létmegtartó, Életet megtartó közösségszervezési elvek, 

ökológiai gondoskodás elve 

 

                                                 
21 Puky Endre: A Szent Korona Tana és a közigazgatási bíráskodás (Puky Endrének, a m. kir. Közigazgatási 

Bíróság elnökének az 1941. évi január hó 13. napján a m. kir. Közigazgatási Bíróság évnyitó teljes ülésén tartott 

beszéde). Magyar Közigazgatás, Vol. LIX (1941)  No. 3, 16-20. In: Patyi, András: Közigazgatási bíráskodásunk 

modelljei – Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. Logod Bt., Budapest, 2002. 61.  
22 Vass Csaba: Hungária, az Archiregnum, Jövő a Szent Korona jegyében. A Magyarok VIII. Világkongresszusa, 

2012. 139. 
23 Tóth Zoltán József: Élet a Szent Korona…, 19-20.  
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A Szent Korona-mélyebb megértéséhez azonban nem hagyható figyelmen kívül annak 

szakrális közösségi rendbe ágyazottsága, melynek lényegét a következőképp határozza meg 

Tóth „az örök isteni törvények betartásával az önkormányzó, önellenőrző, forrásait fel nem 

élő, a megújulásra képes közösséget jelenti.”24 

Így tehát rögtön világos, hogy ehhez a fent említett helyi adók rendszerén keresztül önálló 

forrás is szükségeltetett. A hierarchia pedig eredeti értelmében a szakrális tudás alapján 

szerveződött, illetve a közösségért végzett munka, áldozatok, szeretetszolgálatok alapján. A 

közösség fejlődésének sikermércéje pedig a közösségen belüli szeretet mennyiségének 

növekedése volt. Érdemes felidézni ennek kapcsán a Bhutáni Királyság példáját, ahol 

napjainkban is, a GDP helyett a GNH (Gross National Happiness) mutatóval mérik a 

társadalmi fejlődést, amely álláspontom szerint egyfajta hasonlóságot mutathat a magyar 

szakrális közösségi rend Szent Korona-tan által irányított elveihez.  

 Egy olyan kölcsönös gondoskodáson, egymásért állandó áldozatvállaláson alapuló 

rendszer alapjait kell elképzelnünk, amelybe az életet fenntartó, biztosító feltételek védelme is 

beletartozott, így az ökológiai gondoskodás elve is. Érdekességként felfigyelhetünk a 

párhuzamra, hogy ez a fajta hosszú távú, fenntartható szemlélet bizonyos mértékig megjelenik 

például az elmúlt években Magyarországon Európában elsőként bevezetett jövő nemzedékek 

jogaiért felelős ombudsman jogi intézményének bevezetésében is.  

Ahogy Számadó megjegyzi Inkluzív Önkormányzat c. munkájában, „a 2010-ben 

megkezdett közigazgatási reform célja az, hogy az önkormányzatok és az állam viszonyát az 

együttműködés és a partnerség jellemezze a konfliktusok és a versengés helyett. Tehát célok 

szintjén felfedezni vélhetünk egy jogtörténeti hagyományainkon alapuló irányultságot a 

jelenlegi központi kormányzat részéről.”25  

 

 

4. Jó Állam Jelentés 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által készített Jó Állam Jelentésből kiderül, a helyi 

önkormányzatok megerősítésének fenti szellemében ható tényező lehet az az általános 

tendencia, hogy a „helyi ügyek esetében könnyebben és nagyobb arányban mozgósíthatóak az 

állampolgárok, mint az országos ügyek esetében.”26 Illetőleg a helyhatósági választásokon 

magasabb a részvételi arány, mint az országgyűlési választásokon, s a legtöbb aktív 

szervezetet a községekben találjuk. Ez a fajta bizalomtöbblet magyarázható evolúciós, 

genetikai tényezőkkel is, amint Freund27 a kisközösségekben megvalósuló természetes 

szelekciót magyarázza, vagy Topál a kisebb méretű közösségek követhetőek az emberi agy 

számára, bizonyos kapcsolatszámot meghaladó információmennyiséget továbbra sem 

vagyunk képesek befogadni, ugyanis hiába élünk pár száz éve tömegtársadalmakban, ez 

evolúciós léptékben elhanyagolható időszak, s így genetikai felépítésünk, idegrendszerünk 

fejlődése nem tudott lépést tartani a megnövekedett mennyiségű kapcsolati információval, 

továbbra is a törzsi léptékű pár száz fős közösségek feldolgozhatók elménk számára.28  

 

 

5. Hasonlóságok és különbségek a Szent Korona-tan értelmezésében 

                                                 
24 Tóth: Élet a Szent Korona…, 8. 
25 Számadó Róza: Inkluzív önkormányzat. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015. 20. 
26 Jó Állam Jelentés 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jo-allam-

jelentes.original.pdf. 
27 Freund Tamás: Széchenyi emlékbeszéd, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2010. 
28 2010. október – 2012. április: ELTE PPK – MTA PI „Európai Léptékkel a Tudásért” (TÁMOP 4.2.1.) 

„Együttműködő versengő állampolgár Európában” c. alprojekt. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

 

Természetesen a Szent Korona-tan különböző megközelítéseivel találkozhatunk más-más 

szerzőknél, ahogy felhívja a figyelmet erre Bódi, ismertetve a klasszikusnak számító 

diskurzust Eckhart Ferenc és Timon Ákos között a témában, amelyben egyfajta középutat 

jelent Bartoniek Emma történész megközelítése.29 Mint írja, Eckhartot a legtöbben a 

pozitivista iskolához sorolják, ugyanakkor hivatkozik Tóth Zoltán Józsefre is, aki ezt nem 

tartja ellentétesnek a szellemtörténeti megközelítéssel. Timon Ákos a jogi történeti iskola 

képviselőjeként a magyar alkotmányos fejlődés egyedülálló voltát hangsúlyozta, mellyel 

Zlinszky János is több ponton egyetért, jelesül „a magyar államot a kezdetektől fogva a 

megosztott és ellenőrzött központi hatalom jellemezte”. Jelen tanulmány a Timon Ákos által 

is képviselt organikus államelmélethez áll legközelebb. Ugyanakkor ahogy Bódi is leszögezi, 

Bartoniek szintén felismerte az eszme jelentőségét, amint fogalmaz: „a mai napig nem tudjuk 

a magyar államról alkotott képzetünket a Szentkorona eszméje nélkül felépíteni. Felszabadult 

testvéreink és földjeik a Szentkoronához tértek vissza, a Szentkorona nevében ítélkezik 

a magyar igazságszolgáltatás is, kifejezve ezzel a magyar Szentkorona legjellemzőbb 

sajátosságát, eszméjének egyetlen értelmét: a személyfelettiséget, a magyar államnak 

mindenektől elvont s mindenek: személyek, sőt kormányformák felett álló, magában tökéletes 

jelképezését.”30 

Bódi (2015) a következőképp foglalja össze a Szent Korona-eszme mai jelentőségével 

kapcsolatos megállapításokat: „hozzásegít a globalizálódó világban a nemzeti öntudat 

megőrzéséhez. Valószínűleg helytálló az a több szerző által megfogalmazott nézet, mely 

szerint megfelel a magyar nép lelki alkatának is, hiszen a nehéz történelmi időszakokban 

a Szent Korona-eszme nyújtott reményt (…).”31 Emellett igen találóan jegyzi meg, hogy a 

Szent Korona-eszmét bírálók közül csak nagyon kevesen képesek ténylegesen kifejteni annak 

mibenlétét. Illetőleg a mai modern jogrendbe ültethetősége kapcsán eloszlatandó a 

félreértéseket, tévhiteket Tóth leírja: „a Korona-eszme és maga a korona alkotmányos keretek 

között csupán a Szent Korona-eszme tanulmányozásában kellően el nem mélyült emberek 

számára jelenti a királysághoz való vonzódást, és valamiféle hamisan beállított szimbólumát 

a demokrácia ellenpontjának (amely monarchikus állam-, illetve kormányforma magától 

értetődően jelenthetne demokratikus kormányzást, ahogy ezt Európa több országában 

megfigyelhetjük). A Korona nem pártokhoz kötődő szimbólum, nem eszköze a napi 

politikának, nem jelenti azt, hogy az országban királynak kell lenni, és azt sem, hogy csak 

magyarok lehetnek a tagjai. A Korona mint szuverenitásfogalom a nemzet egészét 

szimbolizálja, és arra a kérdésre válaszol, hogy kié a fő hatalom. A hatalmat a nemzet egésze 

gyakorolja, közvetett és közvetlen formában egyaránt.”32 

 

 

6. Az autonómiák kiterjedt rendszere – Nem nemzeti imperializmus 

 

Tóth a Szent Korona-tan lényege kapcsán kifejti még az autonómiák kiterjedt rendszerének 

alapját, amely a politikai nemzethez tartozás alapját nem köti az etnikai hovatartozáshoz, attól 

független, a gens-et tehát nem kellett megtagadni a Szent Korona tagsághoz, ami a Szent 

Korona testét képezte, a politikai nemzetet és a királyt értendő ez alatt. Eszerint „a Szent 

Korona nem azt jelenti, hogy csupán a magyar származásúak tartozhatnak hozzá, hanem azt 

                                                 
29 Bódi Stefánia: A Szent Korona-eszme különbségei Eckhart Ferenc, Timon Ákos és Bartoniek Emma 

felfogásában. Polgári Szemle, Vol. 11 (2015) No. 1-3. 
30 Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1939; 

Reprint sorozat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 173. 
31 Bódi: i. m.  
32 Tóth: Megmaradásunk…, 123. 
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is jelenti, hogy bárki aki az isteni transzcendenciára igent mond, megtartva identitását, 

történelmi hagyományait, politikai önállóságát és egyenrangúságát. A népek keresztény, 

Jézus szeretetén nyugvó együttélése coexistenciája a Sacra Pannonia ontológiai lényege. 

Ezért a Regnum Marianum nem nemzeti imperializmus.”33 

 

 

7. Összefoglalás 

 

Látható tehát, hogy a Szent Korona-tant különböző szerzők különbözőképp értelmezik, 

azonban abban nagyrészt konszenzus alakult ki, hogy a Szent Korona-eszme tanulmányozása 

megkerülhetetlen tényező a magyar államiságról való gondolkodás kapcsán, s számos szerző 

tartja mai jogrendbe illeszthetőnek főbb elemeit. Ma ennek nyomai vagy erre tett markáns 

kísérletként új alkotmányunk születését nevezhetjük meg. A települési részvételi demokrácia 

kezdeményezések kapcsán (mivel ezek hatékonyságának mérésére egyenlőre nem alakult ki 

általánosan elfogadott hazai módszertan) problematikus lenne vizsgálni a kérdést, hogy vajon 

a Szent Korona-eszme elemeit akárcsak töredékesen is megjelenítő, felmutató 

kezdeményezések sikeresebbek-e a más elveken alapuló kezdeményezésekhez képest. 

Valamint, amint a tanulmány során is szó esett arról, a Szent Korona-tan egy szakrális 

közösségi rendben volt értelmezhető, ennek hiánya, egy merőben más társadalmi kontextus 

szintén számos kérdést vet fel az eszme szerves megjelenési formái előtt. Ugyanakkor mégis 

leszögezhető, hogy bizonyos elemei, mint az erős önkormányzatiság, amely egyik lába a 

gazdasági értelemben is vett önfenntartó, önálló jelleg, a helyi pénzt is a helyi fejlesztések 

során bevezető települések körében pl. hatékony eszköz a helyi szintű részvétel-fejlesztés 

során. Valamint a helyi ellenőrzés, átláthatóság fejlesztése pl. a Pázmándon bevezetett 

Üvegfalu projekt keretében a polgármester dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika szerint 

kimutathatóan hozzájárul a helyi szintű társadalmi tőke, bizalom megerősödéséhez, illetve a 

település gazdasági vonzerejének növeléséhez. Ennek alternatív útját választotta Komlóska, 

ami témánk szempontjából a szakrális közegbe ágyazottság újramegteremtésére lehet példa, 

ugyanis sikerükben a polgármester Köteles László által a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a 

Nemzeti Tervezési Hivatal által 2014 őszén tartott Helyi gazdaságfejlesztési jó gyakorlatokról 

szóló konferencián tartott előadásban elhangzottak szerint jelentős része volt a Mindszenty 

bíboros által útnak indított Világ Királynője Engesztelő Mozgalom újjáélesztésének. Tehát, 

ha csak töredékességében is, de csírájában néhány sikeres települési részvételi demokrácia 

kezdeményezésben már fellelhetők a magyar közjogi hagyományok bizonyos elemei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Tóth: Megmaradásunk…, 123. 
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1. Bevezetés 

 

A veszélyeztetett fajok kereskedelmének szabályozása tekintetében a XX. század második 

felében történt nagy előrelépés a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelméről szóló, 1973-ban elfogadott egyezmény (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora – a továbbiakban: CITES-egyezmény)2 elfogadásával. 

Mindez annak köszönhető, hogy a természet- és környezetvédelem, az ökoszisztéma és a 

biodiverzitás3 megőrzése egyre nagyobb szerepet kap nemzetközi, regionális és lokális szinten 

egyaránt. Az ipari forradom óta felgyorsuló környezetrombolás következményeinek 

felismerése és kezelése a nemzetközi közösség kiemelt feladatává és célkitűzésévé vált. 

Megemlíthetjük az Egyesült Nemzetek programjai keretében kimunkálódó fenntartható 

fejlődés koncepcióját, az elfogadott többszáz környezetjogi vonatkozású egyezményt, 

amelyek egy egységet képezve igyekeznek legalábbis megőrizni a jelenlegi állapotot, illetve a 

nemzetközi közösség egészét bevonva javítani azt.  

Ennek a szabályozási körnek része a veszélyeztetett fajokra vonatkozó kiterjedt 

egyezményi és védelmi rendszer, amelynek egyik szegmense az 1973 óta fennálló 

kereskedelmi szabályozás. Mivel már több évtizedes tapasztalatok állnak rendelkezésre a 

rendszer hatékonyságáról és működéséről, az államok folyamatosan igyekeznek tanulni az 

esetleges hibákból és hiányosságokból, így fejlesztve azt a minél eredményesebb működés 

tekintetében. Azonban természetesen e nemzetközi szisztéma mellett minden régió és állam 

igyekszik a saját szabályozásán keresztül támogatni annak működését – legyen szó az 

Amerikai Egyesült Államokról, az Európai Unióról vagy akár Magyarországról. Azonban 

mindig is voltak kétségek a kereskedelmi szabályozással kapcsolatosan, amelyek vizsgálata 

ugyancsak hozzájárul a rendszer fejlesztéséhez.  

Jelen tanulmány keretei között megkísérlem összefoglalni és bemutatni a fennálló 

kereskedelmi szabályozási rendszert, felvázolna az esetleges hiányosságokat és kérdéseket is. 

 

 

1. A veszélyeztetett fajok kereskedelmére vonatkozó szabályozás kialakulása 

 
„A természet varázsát ontja bőven. 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; 

De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 

Ha balga módra véle visszaélsz!” 

(William Shakespeare: Rómeó és Júlia) 

                                                 
1 Ez a tanulmány a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 „A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi 

Tudományegyetem kiválósága érdekében” projekt támogatásával valósult meg. 
2 Magyarországon kihirdette a 2003. évi XXXII. törvény. 
3 Biológiai sokféleség, amely értelmezhető mind a fajok száma, mind pedig az egy fajon belüli genetikai 

sokféleség tekintetében. 
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Az emberi tevékenységnek negatív hatása van a vadvilágra, mivel a természetes élőhelyeket 

az emberi igényeket jobban szolgáló földterületekké alakítja, másrészről egyes vadon élő 

fajok kizsákmányolását azok gazdasági értékétől teszi függővé. A vadvilág megőrzése 

megköveteli mind az ismeretterjesztést, mind pedig a hatékony cselekvést, kiterjesztve azt az 

információgyűjtésre, monitoring tevékenységekre és a nemzetközi megállapodások 

rendszerének fejlesztésére.4 A felismerés, hogy a káros folyamatok kizárólag nemzetközi 

összefogással állíthatóak meg és a vadvilág fenyegető pusztulása arra sarkallta a legfontosabb 

kapcsolódó szervezeteket, hogy összefogjanak: létrejött az ICCWC,5 amelynek feladata a 

koordináció, valamint a vadvilágot és az erdőket pusztító bűncselekmények elleni minden 

irányú határozott fellépés. Az összefogásban részt vesznek továbbá a CITES Titkárság, az 

INTERPOL, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala,6 a Világbank és a Vámügyi 

Világszervezet is. 

A nemzetközi környezetjog területén történő egyezményalkotás a második világháború 

utáni időszakban következett be jelentős gyorsulás, fejlődés. Addig elsősorban kétoldalú 

halászati egyezményeket kötöttek egymással az államok, azonban a globális, nagy jelentőségű 

szerződések az 1960-as, 1970-es évektől kezdődően születtek meg a környezetvédelemben.7 

A nemzetközi jog, és annak területe, a nemzetközi környezetvédelmi jog is mindig a fennálló 

problémákra reagál, így fogalmazódott meg a nemzetközi közösség nyolc államában, hogy a 

veszélyeztetett fajok kereskedelmét valamilyen korlátok közé kellene szorítani. A CITES 

Egyezmény kettős céllal jött létre,8 i) először is annak érdekében, hogy megállítsa a vadon élő 

állat- és növényfajok eltűnését, ii) másrészt a kihalással fenyegetett fajok védelmének 

előmozdítása érdekében. Az Egyezmény azonban nem minden veszélyeztetett faj védelmét 

foglalja magában, csupán azokra tér ki, amelyeket érinti a nemzetközi kereskedelem. A 

nemzetközi közösség bizonyos kockázatot is vállalt az Egyezmény megalkotásával, hiszen 

nem álltak rendelkezésre pontos adatok a veszélyeztetett fajok kereskedelméről, így 

megbecsülni sem lehetett a szabályozás környezeti és gazdasági hatásait.9 

De pontosan mely körülmények is indokolták a szabályozás megalkotását? Főként a 

felismerés, hogy a fajok pusztulása súlyos környezeti fenyegetést jelent. A fajok pusztulása 

természetes jelenség az élővilágban, azonban az emberiség tevékenysége – részben a 

természetes élőhelyek felszámolása – azt eredményezte, hogy a természetes kihalás rátájánál 

sokkal nagyobb mértékű a pusztulás, így évente mintegy 5-20 ezer közötti faj eltűnését 

feltételezik. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, a fajok mintegy 10%-át fenyegeti a teljes 

                                                 
4 Protecting Endangered Species. Environmental Policy and Law, Vol. 3 (1977) 56. 
5 The International Consortium on Combating Wildlife Crime, https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php. 
6 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 
7 A nemzetközi környezetjog fejlődéséről bővebben: Sands, Philippe: Principles of International Environmental 

Law. Third Edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 22-49. 
8 Ezt támasztja elő az Egyezmény preambuluma is, amely a következőképpen szól: „a Szerződő Államok, 

felismerve, hogy a vadon élő állatok és növények sok szép és változatos formájukban a föld természeti 

rendszereinek pótolhatatlan részét képezik, amelyeket a jelen és a jövő nemzedékek számára meg kell óvni, 

tudatában annak, hogy a vadon élő állatok és növények egyre nagyobb esztétikai, tudományos, kulturális, 

pihenési és gazdasági értéket jelentenek, felismerve, hogy a népek és Államok saját vadon élő állat- és 

növényviláguk legjobb oltalmazói, illetőleg azoknak kell lenniük, felismerve továbbá, hogy a nemzetközi 

együttműködés alapvető jelentőségű a vadon élő állatok és növények bizonyos fajainak a nemzetközi 

kereskedelem útján történő túlzott mértékű kiaknázásától való megóvásában, meggyőződve az e célt szolgáló 

megfelelő intézkedések megtételének sürgősségéről.” 
9 Legislative Development: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 

Law and Policy in International Business, Vol. 6. (1974) 1211-1228. 
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eltűnés.10 A fajok védelme elképzelhetetlen nemzetközi szabályozás nélkül, hiszen azok 

kereskedelme országhatárokon átívelő jelenség. 

Manapság sokszor vezető érdekesség és hír, hogy bizonyos fajokból az utolsó példányokat 

fegyveresek őrzik, az egyébként a védelmükre létrehozott rezervátumok területén belül is. 

Legutóbb éppen az északi fehér orrszarvúkról szóló hírek láttak napvilágot, bár a többes szám 

alkalmazása esetükben már valószínűleg nem sokáig lesz aktuális, hiszen 2014-re összesen 

négy szabadon élő egyed maradt Afrikában – „köszönhetően” az orvvadászok 

tevékenységének.11 

A CITES Egyezmény 1975 júliusában lépett hatályba, a tizedik12 ratifikációs okmány 

beérkezése után, jelenleg 181 állam részes fele, így jelentős nemzetközi támogatottság áll az 

Egyezmény mögött, amelynek megfelelően a Részes államoknak megfelelő kereskedelmi 

kontrollt kell biztosítaniuk.13 Az Egyezmény kiterjed bármely, a függelékeiben szereplő faj 

élő vagy élettelen egyedeire, bármely könnyen felismerhető részére vagy származékára, azok 

kereskedelmére, re-exportjára és tengerből való behozatalára.14  

Az Egyezmény három kategóriába sorolja a védett növény- és állatfajokat, és mindegyik 

tekintetében különböző alapelvek által vezérelt szabályozás állapít meg. Így az ún. I. 

Függelékbe azon kipusztulással fenyegetett fajok tartoznak, amelyeket a kereskedelem érint, 

vagy érinthet. Ezekre különösen szigorú szabályokat kell megállapítani, így a kereskedelem 

engedélyezése csak kivételesen lehetséges. A II. Függelékbe azon fajok tartoznak, amelyeket 

bár közvetlenül nem fenyeget a kipusztulás, azonban ez bekövetkezhet, ha ezen fajok 

kereskedelmét nem helyezik szigorú szabályozás alá. A III. Függelék tartalmaz minden olyan 

fajt, amelyekről az Egyezményben részes bármely állam megállapította, hogy a szabályozás 

tárgyát képezi a joghatósága alá tartozó területen a kiaknázás megelőzése vagy megtiltása 

miatt, és a többi részes állam együttműködését igényli a kereskedelem ellenőrzésében.15 

 

 

2. A CITES működési keretei és finanszírozása 

 

Természetesen az Egyezmény végrehajtásához nélkülözhetetlen egy adminisztratív működési 

keret létrehozása, amely a CITES Egyezmény vonatkozásában a Titkárság, amelynek 

központja Genfben található. Az Egyezmény XII. Cikkének első bekezdése írja elő, hogy a 

Titkárságról az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának Végrehajtó 

Igazgatósága16 gondoskodik, amely megállapodást kötött az IUCN-el17 a Titkárság 

működtetéséről. A Tiktárság finanszírozása az UNEP részéről történt. Jelenleg a szervezet 

finanszírozását az ún. CITES vagyonkezelői alap biztosítja, amely elsősorban a tagok 

hozzájárulásából tartja fenn magát. Azonban lehetőség van arra is, hogy alkalmanként külső 

támogatást is juttassanak a Titkárságnak az Egyezmény céljai elérésének elősegítésére, így az 

Európai Bizottság is mintegy 1 millió eurót juttatott annak érdekében, hogy a CITES 

végrehajtása minél hatékonyabban történjen meg a fejlődő országokban. Ehhez a 

                                                 
10 Báldi András: Természetvédelmi biológia: a biodiverzitás megőrzésének tudománya. Magyar Tudomány, 

2006/6, 650. http://www.matud.iif.hu/06jun/02.html. 
11 Platt, John: Only 4 Northern White Rhinos Remain in Africa: Inside the Last Attempts to Breed and Save 

Them. http://blogs.scientificamerican.com. 
12 Amerikai Egyesült Államok, Nigéria, Svédország, Tunézia, Svájc, Ciprus, Ecuador, Chile, Uruguay és 

Kanada. 
13 Magyarország 1985 óta részes fél. 
14 CITES Egyezmény, I. cikk: „Meghatározások”. 
15 CITES Egyezmény, II. cikk: „Alapelvek”. 
16 Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (United Nations Environment Programme – UNEP). 
17 IUCN: International Union for Conservation of Nature, amelynek mind államok, mind kormányzati és nem-

kormányzati szervek is egyaránt tagjai lehetnek. Az IUCN-nek jelenleg mintegy 1200 tagja van. 
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kezdeményezéshez más államok is csatlakoztak, így az Amerikai Egyesült Államok, Dánia, 

Franciaország, Japán, Norvégia, Észak-Írország, Nagy-Britannia és Katar. A CITES 

létrejöttének 35. évfordulóján, 2010-ben, a Genfi Természettörténeti Múzeumban rendeztek 

különleges fogadást Svájc támogatásával.18 A Titkárság feladatait részletesen az Egyezmény 

XII. Cikke19 határozza meg, amely köre átfogja a mindennapi adminisztratív feladatok 

elvégzését, de ugyanígy ide tartozik a tudományos és kutatási feladatok ellátása is. Éppen 

ezért az Egyezmény hatékonysága nagyban függ a Titkárság kapacitásától. Így az eredetileg 

tizenegy személyt foglalkoztató Titkárság mára kiterjedt szervezetrendszerré vált.20  

A Titkárság munkáját az Állandó Bizottság segíti, különösen az Egyezmény végrehajtása 

tekintetében, valamint a költségvetéssel kapcsolatos funkciói is vannak. Az Állandó Bizottság 

tagjai a hat nagyobb földrajzi régiót (Afrika, Ázsia, Európa, Észak-Amerika, Közép- és Dél-

Amerika és a Karibi térség, valamint Óceánia) képviselő tagokból áll.21 

1987-ben az Ottawai Konferencián kerültek megalakításra az Állat- és Növény Bizottságok, 

amelyek szakértők bevonásával segítik az érintett területekre vonatkozó kereskedelmi 

szabályok megalkotását.22 

A szervezeti struktúrában legnagyobb jelentőséggel a Részes Felek Konferenciája 

(Conference of the Parties – COP vagy COPs) bír, amely minden második vagy harmadik 

évben újratárgyalja a legfontosabb kérdéseket: a Függelékekben szereplő fajok listáját, az 

Egyezményhez való csatlakozás lehetőségeit, a végrehajtás sikerességét. Az utóbbi érdekében 

programokat alkot, és mindezen kérdéseket határozatokba és döntésekbe foglalja. A 

tizenhetedik Konferenciát 2016. szeptember 25. és október 5. között, Johannesburgban 

tartják.23 

 

 

3. A CITES állandó megújulása 

 

Ahogyan arra korábban utalt a tanulmány, az Egyezmény mögött az első pillanattól kezdve 

széles körű támogatottság állt a nemzetközi közösség részéről. 1976-ra mintegy huszonnyolc 

állam ratifikálta az Egyezményt, és a tagok száma24 tendenciózusan növekedett egészen 

                                                 
18 How is CITES Financed? https://cites.org/eng/disc/fund.php. 
19 „2. A Titkárság feladatai a következők: 

a) a Részes Felek tanácskozásainak megszervezése és a lebonyolítás biztosítása; 

b) az Egyezmény XV-XVI. Cikke szerinti feladatok ellátása; 

c) tudományos és műszaki tanulmányok végzése a Részes Felek konferenciája által jóváhagyott programokkal 

összhangban, amelyek hozzájárulnak az Egyezmény végrehajtásához, beleértve az élő példányok megfelelő 

előkészítésére és szállítására vonatkozó szabványok és a példányok azonosítási eszközeire vonatkozó 

vizsgálatokat; 

d) a Részes Felek jelentéseinek a tanulmányozása, azok figyelembevételével további tájékoztatás kérése a Részes 

Felektől, amennyiben ezt a Titkárság az Egyezmény végrehajtásának biztosítása érdekében szükségesnek tartja; 

e) a Részes Felek figyelmének felhívása az Egyezmény céljaival kapcsolatos bármely kérdésre; 

f) az I-III. Függelék időszerűsített kiadásainak időszakonkénti megjelentetése és szétosztása a Részes Felek 

között minden olyan tájékoztatással együtt, amely megkönnyíti az ezekben a Függelékekben szereplő fajok 

példányainak azonosítását; 

g) éves jelentések készítése a Részes Felek számára saját munkájáról, az Egyezmény végrehajtásáról, illetőleg 

más olyan jelentések készítése, amelyek a Részes Felek tanácskozásaihoz szükségesek lehetnek; 

h) ajánlások készítése az Egyezmény céljainak megvalósítására és rendelkezéseinek végrehajtására, beleértve a 

tudományos vagy műszaki jellegű információk cseréjét; 

i) bármely olyan más feladat ellátása, amellyel a Részes Felek megbízzák.” 
20 https://cites.org/eng/disc/sec/index.php. 
21 Standing Committee, https://cites.org/eng/disc/sc.php. 
22 Animals and Plant Committees, https://cites.org/eng/disc/ac_pc.php. 
23 https://cites.org/eng/disc/cop.php. 
24 https://cites.org/sites/default/files/cites_map_l.gif. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

napjainkig. Azonban éppen ezért szükséges, hogy az Egyezmény is folyamatosan 

alkalmazkodjon az újonnan csatlakozó államok igényeihez, és a nagyobb taglétszám mellett a 

végrehajtás továbbra is hatékony tudjon maradni. Emiatt bírnak olyan kiemelt jelentőséggel a 

Részes Felek konferenciái (COP), hiszen ennek keretében elfogadott határozatokon keresztül 

tudnak a felek alakítani a fennálló rendszeren, szabályokon, így alkalmazkodva a 

kihívásokhoz. Azonban az újító szabályok elfogadása nem csak az elmúlt időszakra jellemző, 

hanem ha végigtekintjük a CITES Egyezmény történetét, eltérően a legtöbb nemzetközi 

egyezménytől, az sohasem volt leírható statikus rendszerként. Inkább jellemezhető egy, az 

eredeti alapokon és értékeken nyugvó, de folytonosan változó, dinamikus szabályanyagként.  

Ez megmutatkozott a kezdeti időszakban is, hiszen már az első, Bernben, 1976. november 

2. és 6. között tartott Konferencián is jelentős módosításokat eszközöltek. A konferencián 

részt vett az akkori 22 részes állam mellett 12 megfigyelő állam is, azonban számos érdeklődő 

nemzeti és nemzetközi szervezet is jelen volt.  

Maga az Egyezmény XI. Cikke is előírja a Részes államok Konferenciájának főbb 

feladatait, annak harmadik bekezdésében.25 Azonban a legfontosabb teendő az Egyezmény 

elfogadása óta felismert problémákra való válaszadás, és az Egyezmény továbbfejlődési 

lehetőségeinek a megteremtése voltak, amellyel kapcsolatosan a felek számos javaslatot 

tettek. Azonban itt meg kell említeni egy hatásköri kérdést. A felek két, illetve háromévente 

tartott találkozói elsősorban nem az Egyezmény módosítását végzik, hanem a Függelékben 

szereplő állatfajok listájának felülvizsgálatát. Az Egyezmény érdemi módosítása annak XVII. 

Cikke alapján történik, amely előírja a rendkívüli ülésszak összehívását.26 Visszatérve az első 

konferenciára, a tanácskozás alapvetően két bizottság: a Tudományos, valamint az 

Adminisztratív és Jogi Bizottság keretei között zajlott. A Tudományos Bizottság elsősorban a 

Részes Felek által a Függelékekbe felvételre javasolt állat- és növényfajokkal foglalkozott. 

Így a legnagyobb veszélyben lévő fajok, mint a krokodilok, tengeri teknősök, főemlősök, 

elefántok, prémes fajok, pitonok és boák és a préri madarai, a cikászok, az Arecaceae pálma, a 

fa páfrányok és a Didiereaceae kerültek fel a listára.  

Azonban két hipotézis beigazolódott a felvételi folyamat során: inkább vegyenek fel olyan 

fajokat is a listára, amelyeknél a bizonyítékok tisztázatlanok, mintsem fordított irányba 

tévedjenek, valamint inkább magasabb rendszertani kategóriákat helyezzenek védelem alá, 

mintsem alfajokat. Elkeserítő tapasztalat az afrikai elefántok példája. A bevett eljárásnak 

megfelelően a II. Függelékbe kerültek. Ez a populáció drámai csökkenését eredményezte a 

térségben. A Tudományos és Jogi Bizottság munkájának eredményeképpen határozatok 

születtek különleges munkacsoportok létrehozásáról végrehajtási kérdések tekintetében, a 

Titkárság későbbi kilátásairól és természetéről, valamint a nem részes felek későbbi 

csatlakozási lehetőségeiről.27 

                                                 
25 „3. A rendes vagy rendkívüli ülésszakon a Részes Felek áttekintik az Egyezmény végrehajtását és 

a) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Titkárság számára 

feladatai elvégzését és ezekhez szükséges pénzügyi előírásokat fogadnak el; 

b) megvitathatják és elfogadhatják az I-II. Függelék módosítását a XV. Cikknek megfelelően; 

c) áttekinthetik az I-III. Függelékben szereplő fajok állományának helyreállítása és megőrzése terén elért 

előrehaladást; 

d) átvehetik és megvitathatják a Titkárság vagy bármelyik Részes Fél által előterjesztett jelentéseket; 

e) ha helyesnek ítélik, ajánlásokat tehetnek az Egyezmény hatékonyságának fokozására.” 
26 Egyezmény, XVII. Cikk, 1. bekezdés. „A Titkárság tartozik összehívni a Részes Felek konferenciájának 

rendkívüli ülésszakát, ha a Részes Felek legalább egyharmada írásban kéri az Egyezmény módosításának 

megvitatását és elfogadását. Az ilyen módosításokat a jelenlevő és szavazó Részes Felek kétharmados 

többségének kell elfogadnia. Ebből a szempontból a „jelenlevő és szavazó Részes Fél” kifejezés a jelenlevő és 

igennel vagy nemmel szavazó Részes Feleket jelenti. A szavazástól tartózkodó Részes Felek nem számítanak be a 

módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.” 
27 Navid, Daniel: Trade in Endangered Species: The Washington Convention: First Meeting of the Conference of 

the Parties. Environmental Policy and Law, Vol. 2 (1976) 167-170. 
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Eddig tizenhat COP-ot tartottak, a Részes Felek különböző városaiban, ahol számos 

határozatot fogadtak el az Egyezmény egyes szakaszainak értelmezéséről, az egyes fajokra 

vonatkozó végrehajtási szabályokról,28 valamint számos egyéb témakörről, mint a például 

besorolási kérdések29 és együttműködési megállapodások. 

A 2013 márciusában tartott Konferencián számos módosítást és határozatot fogadtak el a 

felek, amelyek több korábbi szabályt is felülvizsgáltak, és módosítottak. Először is 

megállapodtak abban, hogy a CITES évfordulója, március 3-a lesz az ún. „World Wildlife 

Day” minden évben, amelyet 2014-ben tartottak meg első alkalommal. Ezentúl szabályozást 

alkottak többek között a Titkárság következő periódusban történő (2015-2016) 

finanszírozásáról, más biológiai sokféleséghez kapcsolódó egyezményekkel való 

együttműködésről, kiemelten a GSPC-vel,30 a CITES-hez való csatlakozás következményeiről 

a szegények megélhetésére vonatkozóan, és a Tudományos Hatóságok munkájának 

segítéséről a fajok veszélyeztetettségének vizsgálata tekintetében. Kiemelt jelentőségű, hogy 

elfogadtak két Akciótervet: az afrikai elefántokra vonatkozóan és egy átfogóbb jelentőségűt, 

amely egészen 2020-ig irányt mutat az Egyezmény tekintetében. 

Ez utóbbi, a CITES Stratégiai Vízió 2008-202031 elnevezést viselő dokumentum is 

kimondja, hogy az 1975 óta hatályban lévő Egyezmény és a Részes Felek Konferenciája 

eddig képes volt alkalmazkodni a változó körülményekhez, a határozatok elfogadásán 

keresztül, és konstruktív gyakorlati megoldásokat kidolgozni a különösen bonyolult vadvilági 

kereskedelmi és megőrzési kérdések tekintetében. Már 1994-ben Fort Lauderdaleben 

felmerült, hogy az Egyezményt hatékonysági szempontok alapján felül kellene vizsgálni, 

hogy az a következő évtizedek kihívásaihoz is alkalmazkodni tudjon. 1997-ben, Hararéban 

állapodtak meg a Felek egy Akcióterv elfogadásában, amely az említett változtatásokra 

reagál. A 2000-ben elfogadott Stratégiai Vízió 2005 és Akcióterv érvényességét 2004-ben 

meghosszabbították. A fő célkitűzés a biodiverzitás csökkenésének jelentős mérséklése volt 

2010-ig, valamint a Fenntartható Fejlesztés koncepciójának integrálása az Egyezménybe. A 

legutóbbi, tizenhatodik Konferencián a Felek meghosszabbították az Akcióterv érvényességét 

egészen 2020-ig, kiegészítéseket téve a Biodiverzitási Akcióterv 2011-2020 folytatására, és 

tekintettel az Aichi Biodiverzitási Célokra,32 valamint az Egyesült Nemzetek Fenntartható 

Fejlődés Konferenciájának lehetséges kimenetelére. Ezzel az új Stratégiai Elképzeléssel 

kívánják a CITES-t bevezetni az új évezredbe, és az alkalmassá tenni az új kihívásokra való 

reagálásra. Ennek két fő célja van; i) először is az Egyezmény működésének fejlesztése, így a 

nemzetközi növény- és állatvilágra vonatkozó kereskedelem fenntartható keretek között lesz 

folytatható, ii) másodsorban annak elősegítése, hogy a CITES irányvonalának fejlesztése 

összeegyeztethető legyen a nemzetközi prioritásokkal, és számításba vegye az új nemzetközi 

kezdeményezéseket is. Természetesen ezen fontos célkitűzések eléréséhez biztosítani kell a 

megfelelő anyagi erőforrásokat is.  

Nagyon fontos, hogy a CITES Egyezmény hatékonysága elsősorban a Felek általi teljes 

végrehajtásán múlik, legyenek e Felek akár fogyasztók, akár termelők az érintett termékek 

tekintetében. A teljes végrehajtás a Feleknek az Egyezményhez és annak alapelveihez való 

elkötelezettségén, a tudományos szakértelmen és vizsgálatokon, a kapacitásfejlesztésen és a 

kikényszerítésen múlik. Ennek alapján három fő stratégiai célkitűzést határoztak meg: az 

Egyezményhez és annak alapelveihez való elkötelezettséget, az Egyezmény működéséhez és 

                                                 
28 Conf. 9.20. (COP 15); Conf. 10.10. (COP 16); Conf. 10.13. (COP 15); Conf 13.4. (COP 16). 
29 Conf. 12.11 (COP 16). 
30 Global Strategy for Plant Conservation of the Convention on Biological Diversity. 
31 CITES Strategic Vision: 2008-2020. 
32 Aichi Biodiversity Targets, összesen 20 cél, öt (A-E) stratégiai célkitűzés alá rendelve, amely egy tíz éves 

keretet szab a biodiverzitás csökkenése elleni harcra. Ld.: Strategic Plan for Biodiversity and the Aichi 

Biodiversity Goals. https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf. 
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végrehajtásához szükséges anyagi erőforrások rendelkezésre bocsátását, valamint a CITES és 

más nemzetközi eszközök és eljárások által, a biodiverzitás csökkenési mértékének jelentős 

javítását és a kitűzött célok elérését.33 

A fentiekből is látható, hogy az Egyezményben a Részes államok folyamatosan igyekeznek 

megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Azonban sokszor bizonyos döntésekkel 

egyszerűbb lett volna megelőzni egy probléma kialakulását, mint későbbi kezelését; mint 

ahogyan azt az afrikai elefántok ügye is mutatja. 

 

 

4. CITES Egyezmény – problémák és kétségek 

 

A fent írtak alapján is kitűnik, hogy 1973-as megalkotása óta a CITES Egyezményt folytonos 

módosításokkal és kiegészítésekkel igyekeztek úgy alakítani, hogy megfeleljen az újabb kor 

követelményeinek és a változó kihívásoknak. Azonban, bár sokan tekintik a CITES 

Egyezményt az egyik leghatékonyabb nemzetközi rendszernek, mások számos kritikai 

észrevételt fogalmaztak meg vele szemben. 

Így elsősorban a CITES Egyezmény funkcionális hatékonyságával szemben, amely főként 

a nemzetközi közösségnek a vadvilág megőrzésére vonatkozó eltérő elképzeléseiből, az eltérő 

hangsúlyokból, tudniillik a fogyasztás vagy a fenntarthatóság előtérbe helyezéséből, valamint 

a hatékony megértés és megegyezés hiányából fakadnak. Minden kétséget kizáróan a CITES 

valódi előrelépés volt, és valószínűsíthetően a vadvilág megőrzése körében született 

nemzetközi egyezmények közül a legsikeresebb. Azonban a szkeptikusok a kritikák 

legszélsőségesebb formáit fogalmazzák meg vele szemben, amelyeket egy olyan korszakban, 

amikor a biológiai sokféleség csökkenése ellen folytatott harc a nemzetközi közösség 

prioritása, nem lehet figyelmen kívül hagyni.  

A kritikusok álláspontja szerint az Egyezmény nem találkozik az új évezred és a XXI. 

század követelményeivel és új megközelítés szükséges a tárgykörben. A „zöld” nem 

kormányzati szervezetek részéről főleg az egyes fajok függelékekbe való felvételével, 

valamint egyes, az Egyezmény végrehajtásáért felelős személyek korrupcióban való 

részvételével szembeni fellépés hiánya miatt fogalmaztak meg ellenvetéseket. Így egyes 

ellenzők szerint az Egyezmény elbukott, és a későbbiekben egyáltalán nem kellene támogatni 

azt. Erre példa a „Friends of the Orangutans”, malajziai szervezet petíciója, amely szerint a 

CITES Egyezmény teljes bukás. Példaként hozzák fel, hogy néhány lépésre a CITES 

bangkoki irodája mellett van egy piac, ahol minden vasárnap vadvilági termékeket árulnak 

immáron 20 éve, egy elvileg CITES védelem alatt álló területen.34 Az ellenzők másik tábora a 

gazdasági és szociális fejlődés, a nemzeti szuverenitás védelme és a hagyományok tisztelete, a 

profit maximalizálása és a bürokratikus kontroll minimalizálása tekintetében hozza fel érveit. 

Az egészen biztos, hogy a valamennyi tábort alapvetően nem csupán a reális megfontolás 

vezette, hanem az érzelmek és személyes meggyőződés által irányított érveket is 

felsorakoztatnak. A legszélsőségesebbek a vadvilágból származó termékek kereskedelmének 

teljes liberalizálása mellett foglalnak állást, mivel meggyőződésük, hogy a tilalmak csak a 

feketepiac megerősödéséhez vezetnek.  

Ami minden oldal számára megfelelő megoldás lehetne, az a CITES Egyezmény 

határozottabb, hatékonyabb, előrelátóbb végrehajtása. A CITES Egyezménnyel kapcsolatosan 

meg lehet fogalmazni azt a kritikai észrevételt, hogy bár elfogadásának időszakában a 

veszélyeztetett fajokat érintő kereskedelmi tevékenység nagyon súlyos károkat okozott, 

ahogyan ma is, de emellett az utóbbi időszakban a biológiai sokféleség radikális 

                                                 
33 CITES Strategic Vision: 2008-2020, https://cites.org/sites/default/files/eng/res/16/E-Res-16-03.pdf. 
34 Stop Funding CITES – They Are Part of the Problem Not the Solution. https://www.change.org/p/stop-

funding-cites-they-are-part-of-the-problem-and-not-the-solution#petition-letter. 
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csökkenésének elsődleges oka a természetes élőhelyek pusztítása. Így a jelenlegi szabályozás 

ún. „top-down” szisztémát követ. Helyette előnyösebb lenne ennek ellenkezője, vagyis a 

probléma gyökereit, az alapokat kezelő rendszer. Egyes álláspontok szerint a jelenlegi 

parancsoló-kontrolláló (command-and-control) rendszer helyett előnyösebb lenne egy 

elkötelezettségen és engedményeken alapuló rendszer kiépítése. Mindenesetre a biodiverzitás 

csökkenése ellen tett eddigi erőfeszítések és az ezzel kapcsolatos klasszikus felfogás helyett a 

nemzetközi közösségnek új irányvonalakat kellene kijelölnie, és követnie, amely az értékek 

sokféleségének elismerésén és egy kiegyensúlyozott rendszeren nyugszik.35 

A kritikai észrevételek egy másik területe azzal kapcsolatos, hogy a CITES Egyezmény 

alapján alkalmazható szankciók beilleszthetőek-e a nemzetközi jog rendszerébe. Az 

Egyezmény szabályainak kikényszerítése állandó kérdés a Részes Felek között, így több 

konferencián is foglalkoztak a kérdéskörrel. A kereskedelmi embargó bevezetése lehetséges 

egy meghatározott szektor tekintetében és lehetséges általánosan, valamint az Egyezményben 

nem részes államokkal szemben is. Egyes államok korábbi kibújási lehetősége, vagyis az 

Egyezményben nem részes államokkal külső piacokon folytatott kereskedelem gyakorlatilag 

megszűnt az államok nagy részének csatlakozása következtében. A szankciós rendszer 

sikerességét azonban alátámasztja az, hogy a nem megfelelő végrehajtás következtében 

alkalmazott embargós intézkedések mintegy 80%-ban egy éven belül feloldhatóak voltak. 

Figyelemre méltó arány azonban, hogy a korlátozó intézkedéseket mintegy 95%-ban a 

harmadik világ államaival szemben alkalmazták. A CITES alapján hozott szankciókat a 

„normatív diplomácia intézményesüléseként” szokták emlegetni. A jelenlegi szakirodalmi 

álláspontok szerint a CITES által alkalmazott kereskedelmi korlátozások összeegyeztethetőek 

mind a nemzetközi jogi szabályokkal, mind pedig a Kereskedelmi Világszervezet (World 

Trade Organization, WTO) rendszerével. Ez utóbbi igazolásául szolgálhat, hogy e tekintetben 

még egyetlen állam sem fordult a WTO vitarendezési mechanizmusához.36 

 

 

5. Összegzés 

 

A nemzetközi közösség összefogása a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatos kereskedelem 

tekintetében kétségtelen és töretlen immáron több mint négy évtizede. Tagadhatatlan, hogy 

történtek pozitív változások és előrelépések, azonban az egyes fajok populációjában 

bekövetkező jelentős csökkenés, a kihalás szélére került fajok mind arra utalnak, hogy a 

szabályozás újragondolása és más utak kijelölése lenne szükséges.  

Azonban a legnagyobb problémát nem a nemzetközi szabályozás hiányosságaiban vagy a 

kikényszerítés elégtelenségében, hanem az egyes emberek gondolkodásmódjában kell keresni. 

Hiszen ameddig fennáll a kereslet e termékek iránt, addig lesz azt ellátó piac is. Másrészt a 

fajok számának csökkenésének csupán egyik oka és tényezője az azokkal, illetve a belőlük 

készült termékekkel történő kereskedelem. Ennek a problémának a másik oldala a természetes 

élőhelyek eltiprása és azok, más, emberi szemszögből jobban hasznosítható területté alakítása. 

Amíg nem szabunk gátat az ilyen károsító tevékenységeknek, a biológiai sokféleség 

pusztulásának nem lehet gátat szabni.  

Vajon lehetséges-e egy olyan szabályozási rezsim megalkotása, amely minden tényezőt 

figyelembe vesz, megfelelve a kor követelményeinek és válaszolva a kihívásokra? Erre a 

kérdésre minden bizonnyal csak a következő évtizedek adhatnak választ. Azonban addig is 

                                                 
35 Bowman, Michael: A Tale of Two CITES: Divergent Perspective upon the Effectiveness of the Wildlife Trade 

Convention. Review of European Community and International Environmental Law, Vol. 22 (2013) No. 3, 228-

238. 
36 Sand, Peter: Enforcing CITES: The Rise and Fall of Trade Sanctions. Review of European Community and 

International Environmental Law, Vol. 22 (2013) No. 3, 251-263. 
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mindent meg kell tenni legalábbis a jelenlegi állapotok fenntartása érdekében. Végső soron 

azonban csak egy olyan környezettudatos generáció felnevelkedése jelent megoldást, aki 

különbséget tud tenni birtoklás és bitorolás között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A pénzhamisítás deliktumának szabályozása Németországban 

 

Tóth Dávid 
 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

toth.david@ajk.pte.hu 

 

 

1. Bevezetés 

 

A pénzhamisítás egy különös tárgyi súlyú bűncselekmény, amely jelentős probléma az 

Európai Unióban, s különösképpen Németországban. Évről évre nő a forgalomból kivont 

hamis vagy hamisított pénzek száma, amely komoly gazdasági károkat tud okozni az Európai 

Uniónak. Ezen kívül sérti az euróba, mint fizetőeszközbe vetett bizalmat.  

A jelen tanulmány elemzi – egy rövid jogtörténeti áttekintés után – a német 

Büntetőtörvénykönyv (Strafgesetzbuch) pénzhamisításra vonatkozó szabályait, összevetve 

azokat a magyar Büntető Törvénykönyv (Btk.) szabályozásával. A jog-összehasonlító 

megközelítés, illetve a német bírósági joggyakorlat tanulságai segíthetnek a magyar 

szabályozás, illetve jogalkalmazás fejlesztésében. 

 

 

2. A pénzhamisítás német szabályozásának története 

 

A pénzhamisítás egy régmúltra visszatekintő bűncselekmény, amelyet már az ókorban is 

büntetni rendeltek a legkorábbi törvények. Karl Binding XIX. századi német jogtudós úgy 

fogalmazott, hogy a pénz feltalálása egyben a pénzhamisítás feltalálásához is vezetett.1 

A római császárkorban jelent meg az a felfogás, hogy a pénzhamisító cselekményével 

hűtlenséget követ el, s magát az uralkodót sérti meg. Ez a felfogás azért is jelent meg, mert a 

pénzek hátoldalán már a császár képmása szerepelt.2 Büntetendő volt az is, ha valaki nem 

fogadta el a császár képével ellátott pénzt, mint fizetőeszközt.3 A római büntetőjog polgári 

státusz szerint differenciált szankciókat alkalmazott. Constantinus idejében a pénzhamisítást 

elkövető honestiores státuszú polgárok büntetése száműzetés, a plebejusoké deportálás és 

vagyonelkobzás, a rabszolgáké pedig halál volt. Csak az önkéntes elállás esetén volt lehetőség 

felmentő ítélet hozatalára.4 A szigorú szabályok későbbi korokban csak fokozódtak, a Codex 

Theodosianus szintén halállal büntette a pénzhamisítást, Justinianus pedig a közkegyelem 

lehetőségét is kizárta az elkövetőkkel szemben.5 

A germán népjogok is hasonlóan a római joghoz szigorú szankciókkal büntették a 

pénzhamisítás elkövetőit. Az első írásos büntetőjogi szabályozás Nagy Károly idejéből (VIII-

IX. század) származik. A frank korban a germán büntetőjog a pénzhamisítók üldözését a 

grófokra bízta, a szankciókat illetően pedig előtérbe helyezte a testcsonkító büntetéseket. A 

                                                 
1 Binding, Karl: Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer Teil, Zweiter Band, Erste Abteilung. 

Verlag von Wilhelm Engelman, Leipzig, 1904. 306.  
2 Balogh Elemér: A pénzhamisítás bűncselekménye a XIX. század első felének néhány német kódexében és a 

korabeli magyar büntetőtörvény-könyv tervezetekben. In: Tóth Károly (szerk.): Emlékkönyv Dr. Meznerics Iván 

egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1988. 21. 
3 Angyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve, 17. Pénzhamisítás. Hamis tanúzás és hamis eskü. Hamis vád. 

Attila-nyomda Rt. kiadása, Budapest 1940. 7.  
4 Rein, Wilhelm: Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus. Verlag von K. F. Köhler, 

Leipzig, 1844. 787-788. 
5 Zlinszky János: Római büntetőjog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Miskolc, 1995. 135. 



Doktori Műhelytanulmányok 2016. 

pénzhamisítókkal szemben főszabályként kézlevágást alkalmaztak, kivételes esetekben pedig 

halálbüntetéssel bosszulták meg.6 A pénzhamisítást a hűtlenség esetei közé sorolták, tehát a 

feudális állam- és jogrendet elsősorban veszélyeztető bűntettek között helyezték el. A német 

középkorban a frank gyakorlat egy ideig még folytatódott, a XII. századtól azonban más 

büntetési formák is megjelentek, mint például a forró vízbe, olajba mártás, illetve a 

megégetés. A Szász Tükör (Sachsenspiegel) – 1230 körül keletkezett jelentős szokásjogi 

gyűjtemény volt, melynek megírása Eike von Repgow nevéhez fűződik7 – a pénzhamisítók 

esetében tűzhalált írt elő, de kisebb meghamisított pénzösszeg esetén a kézlevágás szankcióját 

is megengedte.8 

A XVI. századtól kezdve megjelentek a büntetőjogi kodifikáció első termékei. Ennek 

legjobb példája az 1532-es Constitutio Criminalis Carolina amelynek szerzője Johan von 

Schwarzenberg volt. A pénzhamisítás a Carolina szerint is hűtlenségnek minősült. Az írott 

jogforrás jelentőségét növeli, hogy egészen a XIX. század elejéig éreztette hatását.9 A 

Carolina 111. szakasza három elkövetési alakzatot szabályozott a pénzhamisítás körében: 

- ha valaki csaló szándékkal a hitelestől eltérő jelzést üt a pénzre;  

- ha valaki ehhez hamis fémet szolgáltat;  

- végezetül, ha a hamisítás oly formában valósul meg, hogy a pénz eredeti súlya 

(értéke) veszélyesen csökken.  

 

Csak a legsúlyosabb esetekben került sor halálbüntetés kiszabására, egyébként a Carolina 

testi és vagyoni büntetések alkalmazását írta elő. A pénzhamisítás büntetési neme, a tűzhalál 

egészen a XVIII. századig fennmaradt Németországban.10 

Összehasonlítva a német és a hazai jogtörténetet, elmondható, hogy a pénzhamisítás 

hűtlenségi bűncselekményként kezelése nemcsak nyugaton, hanem Magyarországon is 

jellemző volt. Például Werbőczy Tripartitumában „hűtlenségért feleltek „kik hamis pénzt 

vernek vagy ilyen tudva és nyilván nagy mennyiségben használnak.”11 

A szabályozás humánus jellegét tekintve előremutató volt az1794-es porosz Allgemeines 

Landrecht (ALR) mivel e kazuisztikus törvénykönyvben a pénzhamisításért már nem járt 

halálbüntetés. Az ALR legsúlyosabb esetben életfogytiglani várfogsággal szankcionálta a 

deliktum elkövetőit. 

A XIX. század egyik legkiemelkedőbb büntetőjogtudósa, Anselm Feuerbach nevéhez 

fűződik a bajor Büntető Törvénykönyv (továbbiakban: bajor Btk.), amely 1813-ban lépett 

hatályba. A bajor Btk. szabatos fogalom-meghatározásával, szigorú rendszerével példát 

mutatott a többi német tartomány jogalkotása számára. A törvény már a felvilágosodás 

eszméit tükrözi, melyben hiányoztak a vallási és a tisztán erkölcsi normákat sértő deliktumok. 

A bajor Btk. második könyvének ötödik fejezete tárgyalja pénzhamisítás bűntettét. A fejezet 

címből – Verbrechen wieder öffentliche Treue und Glaube – is kiderül, hogy a pénzhamisítás 

jogi tárgya elsősorban a forgalom biztonságba vetett közbizalom volt.12 A bajor Btk.-ban 

rögzített pénzhamisítás egyik alaptényállása szerint e bűntettet az követi el, aki a királyságban 

pénzként forgalomban levő, bel- vagy külföldi pénzérméket meghamisítja, vagy 

jogosulatlanul utánozza. A legsúlyosabb szankcióval a jogalkotó azt az elkövetőt fenyegette, 

                                                 
6 Kröner, Michaela: Der Schutz des Euro durch die Geldfälschungstatbestände unter der besonderen 

Berücksichtigung des Tatbestandsmerkmals „Inverkehrbringen als echt”, mit Hinweisen zu den 

Geldfälschungstatbeständen in der Euro-Zone. Tectum Verlag, Marburg. 2009. 30.  
7 Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus Kiadós, Budapest-Pécs, 2005. 119-120. 
8 Balogh: i. m. 21-22. 
9 Kajtár: i. m. 120. 
10 Balogh: i. m. 21-22. 
11 Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2000. 322.  
12 Balogh: i. m. 22.  
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aki a saját maga által készített hamisítványokat forgalomba is hozta, 8-12 évi börtönbüntetést 

helyezve kilátásba. Enyhébb volt a büntetés, ha a hamisítás pusztán az eredeti érme nyomán 

készített formába öntés által valósul meg: 4-8 évig terjedő dologház.13 

Az 1851. évi Porosz Büntetőkódex – amelyen alapult a későbbi német birodalmi Büntető 

Törvénykönyv – a pénzhamisítást az „Érmebűntettek és érmevétségek” című 7. fejezetben 

szabályozta. A cím ellenére nemcsak a pénzérme, hanem a bankjegyek hamisítását is büntetni 

rendelte, 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel. Továbbá a külföldi pénznemek azonos 

büntetőjogi védelemben részesültek a német pénznemmel.14 

Az egységes Németország első Büntető Törvénykönyve 1871-ben készült el, és 1872. 

január elsején lépett hatályba. Lényegében megegyezett az 1870. május 31-én elfogadott 

Észak-Német Szövetségi Egyezménnyel, amely pedig az 1851-es Porosz Büntetőkódexen 

alapult. Az 1871. évi német birodalmi Büntető Törvénykönyv a pénzhamisítást az állam elleni 

bűncselekmények közé sorolta. A törvény büntetni rendelte a bel- és külföldi pénzre 

elkövetett hamisítást egyaránt. Az értékpapírok a pénzzel azonos megítélés alá estek. A német 

Btk. a pénzhamisítást fő és melléktípusokra osztotta fel.  

 

A német Btk. főtípusba sorolta:  

- a forgalomba hozatal céljával történő utánzást, 

- a pénz megváltoztatását oly módon, hogy az nagyobb értékűnek, vagy a 

forgalomból kivont pénz forgalomba levőnek látszódjon. 

Melléktípusba a sorolta: 

- a hamis pénz forgalomba hozását, megszerzését és hamis pénz behozatalát, 

- a hamis pénz kiadását, 

- s végül a pénzcsonkítást. 

 

A főtípusok esetében a törvény speciális minimumként 2 évi szabadságvesztéssel 

szankcionálta a deliktum elkövetőit.15 

A weimari köztársaság idején voltak kísérletek a Btk. reformjára, de ezek végül 

elmaradtak.  A náci Németország idején semmibe vették a nullum crimen sine lege, illetve a 

nulla poena sine lege elvét, illetve az analógia tilalmát. Halálbüntetés alkalmazása akkoriban 

ugrásszerűen megnövekedett. A világháborút követően a reformok kidolgozása az 1960-as 

évekre volt tehető, illetve azok megvalósítása az 1970-es évekre. Megemlítendő, hogy Kelet-

Németországnak önálló Büntető Törvénykönyve volt, amelyet 1968-ban vezettek be.16 

Szerkezetileg a pénzhamisítás törvényi tényállása 1975-ben változott jelentősen. Mai formája 

leginkább azt a változatot őrzi. Azóta is voltak kisebb módosítások, legutóbb 2003-ban.17 

 

 

3. A pénzhamisítás hatályos szabályozása  

 

A jelenleg hatályos német Btk. a pénzhamisítást a Különös részben, a 8. fejezetben 

szabályozza „Pénz- és bélyeghamisítás” címmel. Feltehetőleg a magyar jogalkotó az új 

Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) megalkotásakor figyelembe vette a német 

mintát, mivel egy a némethez hasonló fejezetet hozott létre „Pénz- és bélyegforgalom 

                                                 
13 Balogh: i. m. 23. 
14 Beseler, Georg: Kommentar über das Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten. Weidmann, Leipzig, 1851. 

282-289.  
15 Angyal: i. m. 17.  
16 Bohlander, Michael: Principles of German Criminal Law. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. 

2009. 2-3. 
17 Kröner: i. m. 50-53. 
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biztonsága elleni bűncselekmények” címmel. A pénzhamisítás törvényi tényállása a 

következőképpen szól: 

 

146.§ Pénzhamisítás 

(1)Legalább egy évi szabadságvesztéssel büntetendő aki 

1. pénzt utánoz azzal a szándékkal, hogy azt valódiként forgalomba hozza, vagy ha ilyen 

(hamis pénz) forgalomba hozatalát lehetővé teszi, vagy úgy hamisít pénzt, hogy az nagyobb 

értékűnek tűnjön. 

2. hamis pénzt ezzel a szándékkal megszerez, vagy kínál vagy 

3. hamis pénzt valódiként forgalomba hoz, amelyet ő utánzott, hamisított vagy megszerzett az 

1. és 2. pont feltételei szerint. 

 (2)Legalább kétévi szabadságvesztéssel büntetendő, ha az elkövető üzletszerűen cselekszik, 

vagy bűnbanda tagjaként tevékenykedik, amelynek célja folytatólagos pénzhamisítás 

elkövetése. 

(3)Az első bekezdésben szabályozott kevésbé súlyos esetekben, a büntetés három hónaptól 

ötévi szabadságvesztés, a második bekezdésben szabályozott kevésbé súlyos esetekben a 

büntetés egytől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.18 

 

3.1. A bűncselekmény jogi tárgya 

 

A pénzhamisítás jogi tárgya a pénzforgalom biztonsága, a pénzbe, mint fizetőeszközbe 

vetett bizalom és az állam pénzkibocsátási monopóliuma.19 A német jogi dogmatika szerint a 

pénzhamisítás a vagyon elleni bűncselekmények (Straftat gegen das Vermögen) között 

helyezkedik el.20 Itt két megállapítást érdemes megjegyezni. Egyrészt látható a jogi tárgy 

megfogalmazásánál, hogy közösségi érdeket sért a bűncselekmény, másrészt a dogmatikai 

elhelyezés kiemeli, hogy a pénzhamisítás egyéni érdeksérelmet is okoz. Talán a legjobban 

Franz von Liszt – a német közvetítő iskola atyja – foglalta ezt össze, miszerint a 

pénzhamisítás egy vegyes természetű bűncselekmény, amely több jogtárgy ellen irányul: 

egyrészt a magánszemélyek vagyoni érdekeit, másrészt a közösségi oldalról a forgalom 

biztonságát támadja.21 

A magyar jogirodalomban uralkodó álláspont szerint a pénzhamisítás egy gazdasági 

bűncselekmény,22 de van olyan álláspont is – hasonlóan a némethez –, amely a közösségi 

                                                 
18 Szabad fordítás. Vö.: § 146 Geldfälschung (1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer 1. 

Geld in der Absicht nachmacht, daß es als echt in Verkehr gebracht oder daß ein solches Inverkehrbringen 

ermöglicht werde, oder Geld in dieser Absicht so verfälscht, daß der Anschein eines höheren Wertes 

hervorgerufen wird, 2. falsches Geld in dieser Absicht sich verschafft oder feilhält oder 3. falsches Geld, das er 

unter den Voraussetzungen der Nummern 1 oder 2 nachgemacht, verfälscht oder sich verschafft hat, als echt in 

Verkehr bringt. (2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 

Begehung einer Geldfälschung verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. (3) In 

minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder 

schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
19 Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. Beckliche Kurzkommentare. Verlag C.H. Beck, 

München, 2013. 1059. 
20  Schmidt, Rolf – Priebe, Klaus: Strafrecht besonderer teil. II. Straftaten gegen das Vermögen. 11. Auflage. 

Verlag Rolf Schmidt, Hamburg-Berlin, 2012.  333-340.  
21 Angyal: i. m. 34. 
22 Gula József: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Görgényi Ilona [et al.g: 

Magyar Büntetőjog. Különös rész. Complex Kiadó, Budapest, 2013. 582.; Karsai Krisztina: A pénz- és 

bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Karsai Krisztina (szerk.): Kommentár a Büntető 

Törvénykönyvhöz. Complex Kiadó, Budapest, 2013. 821.; Kőhalmi László: Jogállam és büntetőjog, avagy 

kételyeim az ezredforduló krimináljoga körül. In: Karsai Krisztina (szerk.): Keresztmetszet – tanulmányok fiatal 

büntetőjogászok tollából. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005. 121-122.; Molnár Gábor Miklós: A pénz- és 

bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Busch Béla (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész. A 
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mellett kiemeli az egyéni érdeksérelmet is.23 Ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy a 

gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmények között nincs éles határ, nehéz is különbséget 

tenni közöttük.24 

A pénzhamisítás a német Btk. szerint egy különös tárgyi súlyú bűncselekmény alapesetben 

a büntetési tétele 1-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (a különös részi 

rendelkezések között nincs rögzítve felső határ, ilyenkor az általános részben25 előírtak szerint 

a felső határ 15 év). A német Btk. feljelentési kötelezettséget ír elő annak, akinek hitelt 

érdemlő tudomása van a tervezett, vagy elkövetett pénzhamisításról. Aki ezt a feljelentési 

kötelezettséget elmulasztja, büntetőjogi szankcióra számíthat (Btk. 138.§).  

A bűncselekmény veszélyességét az is mutatja, hogy az euró 2002-es bevezetését követően 

egy „pénzhamisítási hullám” volt megfigyelhető Németországban. Az Európai Unióban is 

folyamatosan növekszik a forgalomból kivont hamis eurók száma. Rolf Schmidt és Klaus 

Priebe kiemeli, hogy a pénzhamisítás a közokirat-hamisítás különleges eseteként tekintendő.26 

A magyar jogirodalomban Fayer Lászlónál található meg ez a felfogás.27 

 

3.2. A bűncselekmény elkövetési tárgya 

 

A pénzhamisítás elkövetési tárgya: 

- a forgalomban lévő papír- és érmepénz, illetve 

- a pénzzel azonos megítélésű értékpapírok (bemutatóra szóló kötvények, részvények, 

alapkezelő társaságok által kibocsátott részvények, kamatot, osztalékot hordozó 

értékpapírok, és utazási csekkek).28 

 

Pénznek minősül jogi értelemben bármely egyes államtól vagy egy állam által hitelesített 

helyen keresztül értékhordozóként elismert és nyilvános forgalomban meghatározott 

fizetőeszköz, függetlenül attól, hogy általánosan elfogadott-e.29 Fontos idevágó szabály, hogy 

a külföldi állam által kibocsátott pénz azonos büntetőjogi védelemben részesül a némettel.30 

Ez a szabályozás megfelel a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló 1929. évi genfi 

egyezmény előírásainak. 

A német bíróságok szerint hamisnak tekintendő a pénz, ha nem, vagy jelenlegi formájában 

nem a pénzkibocsátótól (államtól) származik.31  

Nem minősül a pénzhamisítás elkövetési tárgyának: 

- a régi pénz (csak csalásként értékelendő a Btk. 263. szakasza szerint) illetve 

                                                                                                                                                         
2012. évi C. törvény alapján. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2012. 661-662.; Tóth: i. m. 323.; 

Varga Zoltán [et al.]: A büntető törvénykönyv magyarázata. 2. kötet. Complex Kiadó, Budapest, 2009. 1295. és 

Wiener A. Imre: Gazdasági bűncselekmények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 254.  
23 Kondorosi András: Gondolatok a pénzforgalom rendjét sértő bűncselekmények kapcsán. Jogelméleti Szemle, 

2012/4, 77. 
24 Kőhalmi László – Mezei Kitti: The Concept and Typical Forms of Economic Crime. Journal of Eastern-

European Criminal Law, 2015/2, 34. 
25 Strafgesetzbuch, 38.§ (2). 
26 Schmidt-Priebe: i. m. 333. és Joecks, Wolfgang: Strafgesetzbuch Studienkommentar. 9. Auflage. C.H. Beck, 

München, 2010. 269.  
27 Fayer László: A magyar büntetőjog tankönyve. Politzer féle Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1905. 792. 
28 Strafgesetzbuch, 151.§. 
29 Wessels, Johannes – Hettinger, Michael: Strafrecht besonderer teil 1. C. F. Müller, Heidelberg, München, 

Landsberg, Frechen, Hamburg, 2014. 281. 
30 Strafgesetzbuch, 152.§. 
31 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntése 

büntetőügyben, továbbiakban: BGHSt) 27, 255.  
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- a forgalomból kivont pénzek. Ez alól kivétel, s büntetőjogi értelemben pénznek 

minősül, ha az állam nemzeti bankja kötelezettséget vállalt annak beváltására. 

Példának okáért így pénzhamisítás elkövetési tárgya lehet a német márka, amelynek 

euróra történő átváltását a német jegybank korlátlan ideig vállalta.32 

 

A német bírósági joggyakorlat33 szerint nem lehet a pénzhamisítás elkövetési tárgya a Dél-

Afrikai Köztársaság által kibocsátott Krügerrand-aranyérme, amely nem más, mint 

befektetési aranyérme. 1981-ben egy elkövető 349 ezüst Krügerrand-érme másolatot szerzett 

meg forgalomba hozatal céljából. A Dél-Afrikai Köztársaság 1964-ben hozott 78. számú 

érme- és pénzverési törvénye szerint a Krügerrand-érme fizetőeszköznek minősül. A német 

Btk. 152. szakasza pedig kimondja, hogy külföldi fizetőeszköz azonos büntetőjogi 

védelemben részesül a hazaival. Ennek ellenére a német Legfelsőbb Bíróság a már korábban 

említett 1929. évi genfi egyezmény szabályaira hivatkozva, arra döntésre jutott, hogy nem 

minősül a Krügerrand-érme pénznek, mivel korlátozott számban volt forgalomban, és további 

vizsgálódások eredményeként kiderítették, hogy azt Dél-Afrikában sem lehetett beváltani a 

helyi pénznemre.34 Továbbá névértékét csak az arany finomságán keresztül hordozta magán, s 

így nem felelt meg a forgalomképesség előfeltételeinek.35  

 

3.3. Elkövetési magatartások 

 

A német Btk. a következő elkövetési magatartások tartalmazza: 

- pénz utánzása (nachmachen); 

- pénz meghamisítása (verfälschen); 

- hamis vagy hamisított pénz megszerzése (sich verschaffen), kínálása (feilhalten); 

- végül a hamis vagy hamisított pénz forgalomba hozatala (in Verkehr bringen). 

 

Ezen magatartásokat egyenként elemzi a tanulmány. 

Az pénz utánzása alatt a német bírói joggyakorlat az olyan hamis pénz készítését 

(herstellen) érti, amely az általános és gyanútlan forgalom számára különösebb megfontolás 

nélkül megtévesztő jelleggel bír.36 Problémás esetkör lehet, ha a valóditól eltérő címletű vagy 

esetleg egy fantáziaállamtól készített hamis pénzt készítenek a bűnelkövetők. Ilyenkor lehet e 

tényállásszerű cselekmény az utánzás, ha a pénz – ilyen formában vagy egyáltalán – nem 

létezett? 

A német joggyakorlat szerint irreleváns az utánzásnál, hogy eredeti mintapéldányról 

készítették-e vagy sem. Így tehát egy 25 eurós – amely nincsen forgalomban, mivel 20 és 50 

eurós címletű bankjegyek vannak – készítése a pénzhamisítás bűncselekményének 

megállapítására alkalmas lehet. Ezt azzal indokolják, hogy az elkövető cselekménye 

pénzforgalom biztonságának, illetve a pénzbe vetett bizalomnak a megsértésére irányul, és 

annak okoz kárt.37 Továbbá a német Legfelsőbb Bíróság szerint a globálisan fejlődő 

pénzforgalomban egyre több külföldi pénznem jelenik meg, és ezért is indokolt fantázia 

államtól készített pénzek hamisítása esetén is megállapítani a pénzhamisítás tényállását. A 

tényállás megállapításához viszont szükséges, hogy pénzre hasonlítson a hamis produktum. 

                                                 
32 Gál István László: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In: Polt Péter (szerk.): Új 

Btk. Kommentár. Különös Rész, 7. kötet. Nemzeti Közszolgálati és Tankkönyvkiadó, Budapest, 2013. 197.  
33 BGHSt 32, 198. 
34 Kröner: i. m. 22. 
35 Wessels-Hettinger i. m. 281.  
36 Schmidt-Priebe i. m. 334.  
37 BGHSt 30, 71. 
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Egyik másik nézet szerint, ha a hamis pénz egy egyáltalán nem létező államtól származik, 

akkor nem pénzhamisítást, hanem csalást vagy közokirat-hamisítást kéne megállapítani, mivel 

ilyenkor nem az állam pénzkibocsátási monopóliumát sértette meg az elkövető a 

cselekményével, hanem az üzlettársak bizalmát. Ilyen esetekben a pénzre való hasonlóság 

kizárt, mert a pénz egyáltalán nem létezik.38 

Kröner szerint ez az ellenvélemény nem meggyőző, tekintettel a 146. szakasz magas 

büntetési tételkeretére. Véleménye szerint a pénzforgalom teljes körű védelme érdekében nem 

helyes túl magas követelményeket állítani a hamisítványokat illetően, csak a megtévesztő 

jellegnek van szerepe. A pénzbe vetett bizalom sérül abban is az esetben is, ha az elkövető 

egy nem létező államnak a pénzét készíti el. Ugyanakkor azt is megjegyzi, ha a hamisítvány 

silány minőségű, akkor nem állapítható meg pénzhamisítás, mivel ilyenkor hiányzik a 

megtévesztő jelleg, nem hasonlít az utánzat a pénzre.39 

A magyar joggyakorlat – szemben a némettel – szűken értelmezi a pénzhamisítás 

elkövetési tárgyát, mivel hazánkban a bíróságok azt is megkövetelik, az elkövető valódi 

címletű pénzt imitáljon. Nem pénzhamisítást, hanem csalást állapított meg abban az ügyben a 

magyar bíróság 2008-ban, amikor az elkövető 54000 forintos címletű bankjeggyel vett három 

birkát egy pásztortól.40 A német joggyakorlat szerint az is tényállásszerű lehet, ha az elkövető 

egy fantázia állam által kibocsátott pénzt készít.41  

Nem szükséges az, hogy jó minőségű legyen a hamis pénz, és az sem, hogy nagy fokban 

hasonlítson formailag, és tartalmilag az eredeti pénzre. Bár az utánzás magatartásának 

megfelel a (pl. a bankoknál) reklám céljából kirakatba szánt pénzutánzatok készítése, illetve 

játékpénz készítése, a forgalomba hozatal szándékának hiánya miatt ezen cselekmények 

természetszerűleg nem lesznek büntetendők.42 

A meghamisítás nem más, mint a valódi pénzen olyan változtatás, hogy az nagyobb 

értékűnek tűnjön. Nálunk a magyar Btk. csak annyit rögzít, hogy aki forgalomba levő pénzt 

meghamisít, az büntetendő. Így elméletben az is büntetendő lehet, aki kisebb értékűre 

módosítja az eredeti pénzt, bár ez a gyakorlatban nem szokott előfordulni. A meghamisítás 

tipikusan úgy történik, hogy a címlet végére hozzáírnak egy nullát, és így megtízszerezik a 

pénz értékét. De történhet úgy is, hogy az eredeti pénzt bearanyozzák, vagy beezüstözik, hogy 

ilyen formában tűnjön nagyobb értékűnek. Fontos feltétel, hogy kizárólag eredeti pénzt lehet 

meghamisítani.43 

Hamis vagy hamisított pénz megszerzésének megállapításához egyrészt szükség van arra, 

hogy az elkövetési tárgy az elkövető birtokába kerüljön másrészt az, hogy afelett rendelkezési 

joga is legyen. Így nem minősül hamis vagy hamisított pénz megszerzésének, például ha 

valakinek letétbe adnak hamis pénzt, mert nincs felette rendelkezési joga (legfeljebb 

bűnrészesként lehet büntethető).44 

A forgalom számára történő kínálás gyakorlatilag a forgalomba hozatal kísérletének 

minősülne, de a jogalkotó azért, hogy ilyenkor is a befejezett magatartásnak a büntetési tétele 

legyen irányadó, 2003-ban módosította a Strafgesetzbuchot.45 

A legveszélyesebb elkövetési magatartás az összes közül a forgalomba hozatal, ugyanis ez 

már konkrét károkat okoz a gazdaságnak. Feltétel, hogy az elkövető a hamis pénzt, mint 

eredetit hozza forgalomba. A forgalomba hozatal számosféleképpen történhet, pl. 

ajándékozással, fizetéssel, automatába dobással. Előfordult olyan eset, ahol az elkövető olyan 

                                                 
38 Bartholme, Stefan: Geld-, Wertzeichenfälschung und verwandte Delikte. Juristiche Arbeitsplätter, 1993. 197. 
39 Kröner: i. m. 66-67. 
40 Kondorosi: i. m. 79. 
41 BGHSt, 30, 71.  
42 Schmidt-Priebe: i. m. 334. 
43 Uo. 
44 Uo. 336. 
45 Uo. 336-337. 
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nyilvános helyen dobta el a hamis pénzeket, ahol bárki könnyedén hozzáférhetett, és a német 

bíróság megállapította a hamis pénz forgalomba hozatalát.46   

 

3.4. Alany, alanyi elemek 

 

A német Btk. nem tartalmaz a pénzhamisítás tényállás speciális alanyt, így az elkövető bárki 

lehet. A bűncselekményt kizárólag szándékosan követhető el. Számos német szerző 

megállapítja, hogy eshetőleges szándékkal (dolus eventualis) is elkövethető a pénzhamisítás. 

A forgalomba hozatal tekintetében jelen tanulmány szerzője egyetért, de a többi elkövetési 

magatartásnál nem tartja elképzelhetőnek, mivel a törvény rögzíti, hogy „azzal a szándékkal, 

hogy forgalomba hozza, vagy ilyen pénz forgalomba hozatalát lehetővé tegye”, ezzel 

gyakorlatilag a törvény egy célzatot fogalmazott, és ha célzatos a bűncselekmény, akkor azt 

csak egyenes szándékkal lehet elkövetni. Ha megszerzés az elkövetési magatartás, fontos 

szubjektív elem, hogy az elkövető tudjon a pénz hamis voltáról.  

 

3.5. Privilegizált és minősített esetek 

 

Prima facie érdekes szabálynak tűnik 146. szakasz III. pontja, amely azt rögzítette, hogy 

kevésbé súlyos esetekben enyhébb a büntetési tételkeret. A kevésbé súlyos eset definícióját a 

német Btk. nem tartalmazza, ezt a jogalkotó a jogalkalmazó belátására bízta.  

Ahhoz, hogy megállapítsák a kevésbé súlyos eset fennállását, a bíróságnak figyelembe kell 

vennie az eset összes körülményét. Objektív oldalon: követett-e már korábban az elkövető 

törvénysértést. Szubjektív oldalon jelentősége lehet az elkövető személyiségének. Jelentősége 

lehet továbbá az előkészületi magatartásoknak, a társas elkövetésnek, illetve a bűncselekmény 

következményének. Kevésbé súlyos esetre példaként lehetne felhozni, hogyha egy kasszás a 

veszekedés elkerülése érdekében elfogadja a hamis pénzt a bűnözőtől, és utána továbbadja 

egy gyanútlan vevőnek. 

A pénzhamisításnak a német Btk. szerint két minősített esete van 

- ha az elkövető üzletszerűen cselekszik, vagy  

- bűnbanda (bűnszervezet) tagjaként tevékenykedik, amely folytatólagos 

pénzhamisításra szerveződött. 

 

Ilyen esetekben a büntetési tétel alsó határa emelkedik meg legalább 2 évi szabadságvesztésre.  

A német Btk. expressis verbis nem tartalmazza a bűnbanda definícióját egyik vonatkozó 

tényállásban sem, így a megállapításához szükséges ismérveket az állandó bírósági 

joggyakorlat, valamint a jogirodalom alakította ki. Üzletszerűség akkor állapítható meg, ha 

valaki huzamosabb ideig fő vagy akár mellékes bevételi forrásként ismételten 

(folytatólagosan) követi el a bűncselekményt. Nem szükséges, hogy bevételt realizáljon, elég, 

ha arra törekszik. Bűnbandának (bűnszervezet) minősül egy meghatározott időtartamra 

létesített legalább három személyből álló csoport, amely hosszabb időre, akarategységben 

szerveződött jövőbeni bűncselekmények elkövetésére.47 

 

3.6. A hamis pénz forgalomba hozatala 

 

A német Btk. önálló tényállásban szabályozza a hamis forgalomba hozatalát, vagy szabad 

fordítással a korábbi magyar Btk.-ban is meglevő hamis pénz kiadásának megfelelő 

bűncselekmény. A jogirodalomban attól függetlenül, hogy önálló tényállásban van 

                                                 
46 BGHSt, 35, 21. 
47 Schmidt-Priebe: i. m. 337-338. 
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szabályozva a pénzhamisítás privilegizált eseteként tekintenek rá.48 A törvény – véleményem 

szerint nem túl szerencsés módon – negatív módszerrel definiálja a bűncselekményt. „Aki 

hamis pénzt a 146.§-tól eltérő módon forgalomba hoz, legfeljebb 5 évi szabadságvesztéssel, 

vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” A fentiekben említett jogesetnél maradva, abban az 

esetben, ha az eladó nem ellenőrzi, és a megszerzéskor nem tud a pénz a hamis voltáról, de 

utóbb felismerve hamis voltát csalárd módon túlad azon, hamis pénz kiadását követi el és nem 

pénzhamisítást. Fontos megjegyezni, hogy a hamis pénz forgalomba hozatalának a kísérlete is 

büntetendő.  

 

3.7. Stádiumok 

 

A pénzhamisításnak mind az előkészülete, mind a kísérlete büntetendő. Pénzhamisítás 

előkészületének minősül, aki a pénzhamisítás céljából előállít, megszerez, eladásra kínál, 

tárol, vagy másnak tovább ehhez szükséges eszközöket (pl. nyomtatóeszközt, számítógépes 

programokat, biztonsági elemeket). Előkészület esetén természetszerűleg alacsonyabb 

büntetési tétel: ha az előkészület hamis vagy hamisított pénzre készítésére irányul, legfeljebb 

5 évi szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.  

A német Btk. eltér a magyar szabályozástól, mivel a német büntetőjogban nem általánosan 

büntetendő kísérlet, csak akkor, ha a különös részi szabályok ezt explicit módon rögzítik. A 

pénzhamisítás kísérlete elég szűk körben valósítható meg, például, ha valaki megkezdi, de 

nem fejezi be a hamis pénzek elkészítését. Kísérlet esetén is alacsonyabb büntetési tételek 

irányadóak. A német büntetőjog szerint nemcsak az minősül kísérletnek, hogyha a tettes a 

szándékos bűncselekmény törvényi tényállásának egyik elemét megvalósítja (bűncselekmény 

elkövetését megkezdi); hanem az is, ha a tettes elképzelésének megfelelően egy korábbi 

cselekménye bármilyen további közbenső aktus nélkül zavartalanul, azaz közvetlenül a 

tényállás megvalósítását eredményezi, vagy azzal közvetlen térbeli és időbeli összefüggésben 

áll.49  

 

 

4. Statisztika 

 

Az alábbi táblázat az ismertté vált pénz- és bélyeghamisítások számát mutatja éves szinten 

Németországban. A német rendőrség a pénz- és bélyeghamisítások regisztrálását az elmúlt 

években egységesen kezeli, és számolja, de feltehetőleg ennek döntő többsége a 

pénzhamisítások számát teszi ki. 

 
Év 2011 2012 2013 2014 

Regisztrált 

bűncselekmények 

száma 

2443 2324 2923 3228 

 
Forrás: 

http://www.bka.de/nn_229440/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true 

 

A német rendőrség bűnügyi statisztikájából az a következtetés vonható le, hogy éves szinten 

alacsony az elkövetések száma a körülbelül 80 millió fős Németországban. Összehasonlítva a 

                                                 
48 Uo.  
49 Neparáczki Anna Viktória: A terrorista bűncselekmény szabályozása Németországban. 

http://jesz.ajk.elte.hu/neparaczki41.html. 

http://www.bka.de/nn_229440/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true
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közel a körülbelül10 milliós lélekszámú Magyarországgal, ahol az éves elkövetések száma 

ezer és kétezer között mozog, tovább erősíti ezt a megállapítást. 

A problémát viszont más megközelítésbe hozza a következő statisztikai adat, amely azt 

mutatja, hogy 2015-ben hány hamis euró bankjegyet vontak ki a forgalomból, címletekre 

lebontva.  

 

Bankjegy 5 € 10 €  20 €   50 €  100 € 200 €  500 € Összesen 

darab 

szám 

991 1526 37916 46567 5608 2032 717 95357 

százalékos 

arány 

1% 2% 40%  49% 6% 2% 1% 100%  

 
Forrás: 

http://www.bka.de/nn_229440/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true 

 

A tavalyi évben elsősorban a bűnelkövetők 50 eurós címleteket hamisítottak, amely majdnem 

a hamis pénzek felét tette ki. Második legkedveltebb célpont hamisítók szempontjából a 20 

eurós, amelyből közel 40 ezer példányt vontak ki a pénzforgalomból. Összesen majdnem 100 

ezer hamis papírpénzt vontak ki a forgalomból, amelynek névértéke körülbelül 4,4 millió euró 

volt. Ilyen magas arányban még nem vontak ki hamis pénzeket az euró bevezetése óta.  

Érdemes ezt a statisztikát összevetni az Európai Központi Bank statisztikájával, amely 

szerint 2015-ben az egész Unió területén megközelítőleg 900 ezer hamis eurót vontak ki a 

forgalomból. Ennek több mint 10%-a Németországból került ki. Uniós szinten elsősorban a 

20 eurós címletű bankjegyeket hamisítják a leginkább, de a tendenciát tekintve nőtt a hamis 

50 eurósok száma is.50 

 

 

5. Összegzés 

 

A pénzhamisítás sajnos aktuális probléma az Unióban. Elsősorban nem mennyiségi, hanem 

minőségi problémája a bűnözésnek. A német szabályozás sok tekintetben hasonlít a magyar 

szabályozásra, valószínűleg az új Btk. megalkotásánál is figyelembe vették a német mintát. 

Legfontosabb különbség, hogy a német szabályozásnál nagyobb a bíróságok diszkrecionális 

jogköre. Ez megmutatkozik a szélesebb büntetési tételkeretben, hogy kevesebb tételes jogi 

definíció van a Btk.-ban, illetve véleményem szerint leginkább a „kevésbé súlyos eset” 

bekezdés szabályozásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160122.hu.html. 

http://www.bka.de/nn_229440/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true

