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Előszó

A kötet, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, a Széchenyi István Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által 2018 decemberében szervezett, A jog-
tudomány sajátossága című konferencián elhangzott előadások írásos, szerkesztett 
változatait tartalmazza, kiegészítve néhány olyan tanulmánnyal, amelyek szerzői 
nem vettek részt a szekciók munkájában, azonban e helyütt kívánták publikálni 
kutatási eredményeiket.

Úgy a Doktori Műhelytanulmányok című sorozat, mint a Jogtudomány sajátos-
sága című konferencia az állam- és jogtudományi doktori képzés ismert és el-
ismert fóruma: e kötet a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola sorozatá-
nak immáron hetedik kiadása, s hasonló múltra tekinthet vissza a konferencia is. 
A hagyományossá vált konferenciánkat évről évre mintegy hetven PhD-hallgató 
tiszteli meg részvételével, köztük nemcsak a hazai egyetemek doktorandái és dok-
toranduszai, hanem a közép-európai térség más államaiban élő, dolgozó fiatal ku-
tatók is. A magyarországi állam- és jogtudomány eme – a doktori képzésben is 
testet öltő – nemzetköziesedése indokolta, hogy e kötetben külön fejezetet szen-
teljünk az angol nyelvű tanulmányoknak. 

Hasonlóan a korábbi esztendők során kialakult gyakorlathoz, 2018-ban is a ku-
tatások széles spektrumát kínáló állam- és jogtudomány sajátosságait egy konkrét 
aspektusból vizsgálták a konferencia plenáris ülésének neves előadói: Prof. Dr. 
Lamm Vanda, Prof. Dr. Bragyova András és Dr. habil. Chronowski Nóra. A ple-
náris ülés az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 70. évfordulója 
előtt tisztelgett, az egyes előadások az emberi jogok nemzeti és nemzetközi jogi 
védelmének történetét, dogmatikáját és kihívásait járták körül.  

A doktorandusz szekciók előadásai tükrözték az állam- és jogtudományi kuta-
tások sokszínűségét, az emberi jogok azonban a szerteágazó kutatási témák szá-
mára egyaránt gravitációs pontot – s nem utolsósorban a diszciplínákon, jogága-
kon átívelő közös nyelvet – jelentenek. 

Köszenet illeti a kötet létrejöttéért a 2018. évi doktoranduszkonferencia szerve-
zésében oroszlánrészt vállaló Csizmarik Esztert, a Doktori Iskola adminisztráto-
rát, továbbá a kéziratok lektorait, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Kar oktatóit: Barna Attilát, Bartkó Róbertet, Ferencz Jácintot, G. 
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Karácsony Gergelyt, Glavanits Juditot, Göndör Évát, Horváth Gergelyt, Horváthy 
Balázst, Hulkó Gábort, Kecskés Gábort, Lapsánszky Andrást, Smuk Pétert, Szege-
di Andrást és Váczi Pétert. A kötet kiadását az Igazságügyi Minisztérium támogat-
ta, a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében.

Bízom benne, hogy a Tisztelt Olvasó érdeklődéssel s haszonnal forgatja e könyv 
lapjait!

Győrött, 2019 novemberében
Dr. Erdős Csaba PhD

a kötet szerkesztője
egyetemi adjunktus, a Doktori Iskola titkára
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Brit miniszterelnök: első az egyenlőtlenek fölött

Magyar Zsóka 
Széchenyi István Egyetem 

Állam- és jogtudományi Doktori Iskola 
e-mail: magyar.zsoka@gmail.com 

Absztrakt
Giovanni Sartori tekintélyi struktúra szempontjából úgy aposztrofálja a brit minisz-
terelnököt, mint aki teljhatalommal irányítja kormányát, szabadon nevezi ki és vált-
ja le a minisztereket, egyben a kormányzó párt vezére, első az egyenlőtlenek fölött.1 
A  parlamenti váltógazdálkodáson és szigorú frakciófegyelmen alapuló westminsteri 
modellben kontinentális szemmel nézve sajátos jogintézmények alakultak ki, gondol-
junk csak a kabinetrendszerre, a lord kancellár jogintézményére, a Titkos Tanácsra, az 
ún. árnyékkabinetre, amely a hatalmon lévő kormány ellenzéki változata. Jelen tanul-
mány ezekre a közjogi sajátosságokra kíván rávilágítani, vizsgálva a miniszterelnök, és 
miniszteri felelősség kérdését, illetve a miniszter és az Alsóház kapcsolatát. Vajon mi-
lyen felelősséggel bír a brit miniszterelnök egy olyan kormányban, ahol száznál is több 
miniszter van? Milyen alkotmányjogi felelőssége van a minisztereknek? A tanulmány a 
brit miniszterelnöki és miniszteri felelősség kérdéseire keresi a választ, és bemutatja az 
ezzel kapcsolatos reformkísérleteket. 
Kulcsszavak: árnyékkabinet, miniszterelnök, miniszteri felelősség, parlamentáris 
rendszer, westminsteri modell, Wright-bizottság

1. Bevezetés 

Az Egyesült Királyságra és az itt működő úgynevezett westminsteri típusú kor-
mányzati rendszerre régóta úgy tekinthetünk, mint „mintaadó” országra, amely 
a kormányzati berendezkedését tekintve számos más állam számára szolgált mo-
dellként. A szigetország már a 17. században olyan filozófusokat tudhatott magá-
énak, mint John Locke vagy Thomas Hobbes, az angol felvilágosodás fő képviselői. 
Locke az Értekezés a polgári kormányzatról című művében már részletesen ír az 

1  Sartori, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség. A kormányzati rendszerek struk-
túrái, ösztönzői, teljesítményei. 2003, Akadémiai Kiadó, Budapest, 127.
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államformákról, az állam törvényhozó, végrehajtó és föderatív hatalmáról.2 Hob-
bes pedig a Leviathán című műben egy szimbólumrendszeren keresztül igyekszik 
megvilágítani az emberi természetet, és azt, hogy a társadalmi szerződés kereté-
ben miként ruházzák át a béke fenntartásának jogát egy magasabb szintű hata-
lomra, biztosítva ezzel az államhatalom legitimációját.3 A szerződéselméletek és 
az egyesült királysági modell a világ számos országában adaptálásra kerültek. 

A kontinentális közjogi talajon állva az ún. westminsteri típusú vagy más né-
ven kabinetrendszer jogi alapja rendhagyónak tűnik. Az Egyesült Királyság nem 
rendelkezik írott alkotmánnyal,4 ennek indoka, hogy stabil monarchiaként az ál-
lamszervezet központi és hosszú idő óta stabil szereplője az uralkodó, és a di-
csőséges forradalmat leszámítva nem alakult ki alkotmányozási helyzet, chartális 
alkotmány elfogadására nem került sor. A történeti alkotmány forrásai bizonyos 
alkotmányos jelentőségű törvények, a bírói jog, az alkotmányos szokások és a 
jogirodalom.5 Az uralkodó szerepe, aki hosszú idő óta az állandóságot biztosítja, 
ceremoniálisnak mondható, és a gyakorlatban nincs érdemi alkotmányjogi fele-
lőssége. A királynő személye mégis olyannyira beleivódott a brit közjogi hagyo-
mányokba, hogy formálisan, illetve a kormány elnevezéséből6 következtetve kor-
mánya is őfelségének, nem pedig a miniszterelnöknek van. Számos előjoga, illetve 
a kormány megnevezése ellenére a tényleges kormányzati munkában nem veszt 
részt, és felette alkotmányos kontrollt nem gyakorol. Államfői szerepe révén a ki-
rálynőnek politikai szempontból szigorúan semlegesnek kell maradnia.

A végrehajtó hatalom tényleges gyakorlója a miniszterelnök, akit az uralkodó 
nevez ki, a választáson győztes párt vezetőjének megadva ezzel a bizalmat. A ki-
rálynő stabilitását jól szemlélteti az a tény, hogy regnálása alatt eddig tizennégy 
brit miniszterelnököt nevezett ki.7 A királynő – mint fentebb részletezésre került 
– nem gyakorol politikai kontrollt a miniszterelnök felett, ugyanakkor a kineve-

2  Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról. 1986, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 
130–142. 

3  Ameriks, Karl – Clarke, Desmond M. – Chappell, Vere: Hobbes and Bramhall on 
Liberty and Necessity. 2007, Cambridge University Press, Cambridge, 31. 

4  A szó köznapi értelmében véve, azonban a 3. címben már utalunk rá, hogy bizonyos né-
zetek szerint írottnak tekinthető, és alkotmányjogi értelemben úgy pontosítható, hogy a jogal-
kotó egy olyan megoldást választott, hogy nincs egységes szerkezetben kodifikálva, hogy mely 
rendelkezések tartoznak az Alkotmányhoz. A  törvények közül számos az Alkotmány részét 
képezi, mint például a Bill of Rights, az Act of Settlement, a Treaty of Union, a parlamenti 
törvények (1911–49) stb. 

5  Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana. 
2007, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 173–174. 

6  Brit elnevezés szerint: „Her Majesty’s Government”, de általános értelemben az Egyesült 
Királyság Kormányaként használatos kifejezés. 

7  Winston Churchill 1951–55, Sir Anthony Eden 1955–57, Harold Macmillan 1957–63, Sir 
Alec Douglas-Home 1963–64, Harold Wilson 1964–70 és 1974–76, Edward Heath 1970–74, 
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zett miniszterelnöknek, pártállásától függetlenül rendszeresen audienciákat biz-
tosít.8 A miniszterelnök a kormányzás központi szereplője, döntési jogkörei jóval 
meghaladják a miniszterek hatásköreit. A kabinet tagjai az ún. koronaminiszterek, 
akik egyúttal államtitkári rangot is kapnak. Hazai jogunk alapjait tekintve kizáró-
lag ők minősülnek egy adott tárca élén álló miniszternek, a szűkebb értelemben 
vett kormány tagjainak, hiszen a tágabb értelemben vett kormánynak száznál is 
több tagja van. 

2. Történeti áttekintés 

A  történeti áttekintés során a témánk szempontjából azt kell megvizsgálnunk, 
hogy melyek azok a jogintézmények, amelyekből a hatalmi ágak és az államszer-
vezet valamennyi fontos intézménye, mint például a parlament, a kormány, vagy 
a sajátos Privy Council kialakultak.9 Az angolszász államszervezeti rendszerben, 
a normann hódítást megelőzően az ún. vének vagy más néven bölcsek tanácsát 
(witenagemot vagy witan) szükséges megemlíteni. Ez volt az elődje, a normann 
hódítás után intézményesült királyi tanácsnak, amely – ahogyan arra a neve is 
utal – az uralkodó legfőbb tanácsadó testülete volt, és főként a királyt körülve-
vő előkelőkből állt. A királyi tanács tisztségviselői közül három poszt állandósult 
és emelkedett ki: a kancellár (cancellarius), a kincstárnok (treasurer) és a főbíró 
(justiciarius). A kancellár feladatai közé tartozott a királyi jövedelmek könyvelése, 
vezette a király számadásait, ő állította össze a writeket, és a király körül működő 
kabinet vezetője is volt, emellett bíráskodási tevékenységet is ellátott. A 14. szá-
zadra már saját bírói fóruma, a court of chancery is kialakult.10 A tanácsadó fóru-
mok feladat- és hatáskörüket és az államszervezetben betöltött hatalmi súlyukat 
tekintve folyamatosan változtak a középkorban, attól függően, hogy egy erőskezű 
uralkodó vagy éppen egy kiskorú király volt hatalmon. 

James Callaghan 1976–79, Margaret Thatcher 1979–90, John Major 1990–97, Tony Blair 1997–
2007, Gordon Brown 2007–2010, David Cameron 2010–2016, Theresa May 2016-tól.

8  https://www.royal.uk/queen-and-government (Budapest, 2018. december 19.)
9  A koronázásnak mint az uralkodóvá avatás jelképes aktusának és a koronázási jelvények-

nek Angliában nem volt kiemelkedő alkotmányjogi jelentősége, csupán az egyház megerő-
södésével növekedett meg. A király csak bizonyos ünnepekkor, évente három alkalommal és 
különböző helyszíneken viselte a koronát. Húsvétkor Winchesterben, karácsonykor Glouces-
terben, pünkösdkor Westminsterben. Erre a rendkívüli eseményre minden főúr meghívásra 
került, mégpedig királyi paranccsal, azaz writtel. A meghívás azt fejezte ki, hogy a király ta-
nácskozni kíván legfőbb embereivel, ahol kötelező volt megjelenniük, és hűségükről biztosítani 
az uralkodót.

10  Mandello Gyula: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI.–XIV. században. 1895, Kilián 
Frigyes Egyetemi Ká., Budapest, 22–24. 
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A  Magna Charta Libertatum 1215-ös elfogadása az angol alkotmányfejlődés 
több szempontból is fontos állomása. Az I. Földnélküli János által aláírt Nagy 
Szabadságlevél 63 pontban foglalta össze és biztosította a rendi jogokat. A par-
lament adómegajánlási jogának alapjait teremtette meg azzal, hogy kimondta: a 
Nagy Államtanács, a Magnum Consilium hozzájárulása nélkül az uralkodó nem 
vethet ki adókat. A parlament kifejezés az 1230–40-es évek környékén III. Hen-
rik uralkodása idején jelent meg először Angliában, és azokat az időszakonként 
összehívott gyűléseket értették rajta, amelyeken a cél tipikusan ingóságokra vo-
natkozó új adók megállapítása vagy már meglévő adók megemelése volt, annak 
érdekében, hogy a király valamely intézkedésének, hadjáratának pénzügyi alapjait 
megteremtsék.11 Mezey szerint itt még nem beszélhetünk szavazásról, adómegsza-
vazási jogról, vagy a költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről, hiszen 
azok csak a 14. század végére alakulnak ki. Ezeknek a gyűléseknek a célja még 
nem a döntéshozatalban való részvétel, hanem tájékozódás az ország ügyeiről és 
az új adókról.12 

A Magna Charta Libertatum betartását biztosító ellenállási záradék szolgálta 
az alapot arra, hogy egy huszonöt fős bárói testület folyamatosan ellenőrizze, az 
uralkodó nem szegi-e meg a Szabadságlevélben lefektetett elveket. Ez szolgáltatta 
az alapot az ún. Monfort-parlament összehívásához is. Simon de Monfort a bárók 
uralma ellen tiltakozva egy olyan országos gyűlést hívott össze 1264 júniusában 
Londonba, amelyre már nemcsak a bárókat, hanem a grófság és a nagyobb váro-
sok követeit is meghívta. Bár Monfort nem volt képes hosszú időn át fenntartani 
és megszilárdítani a hatalmát, de az országos gyűlés eszméjével mégis új alkotmá-
nyos intézkedések, és az Alsóház létrejöttének alapját körvonalazta. Ezek hatására 
1265 augusztusában a király összehívta az első hivatalosnak tekintető ún. minta-
parlamentet. Ezzel úgy tekinthetjük, hogy a parlament és a Magnum Consilium 
immáron intézményi szempontból is elkülönült. 

A 14. század elejére a tanácsadó testületek személyi összetételük alapján ketté-
váltak. A koronahűbéresekből álló országos általános tanács, a Magnum Consi-
lium és a parlament mellett megjelent még egy szűkebb körű, állandóan ülésező 
tanácsadó testület, az ordinary council, amelynek tagjai az uralkodó tanácsadói 
voltak. Kinevezésükkor esküt tettek arra, hogy a király érdekeit fogják védelmez-
ni, jó tanácsokat fognak adni, és nem fogadnak el ajándékot. Ezt a testületet általá-
ban egyszerűen királyi tanácsnak, concilium regisnek nevezték. I. Edward (1272–
1307) uralkodása alatt a kétféle tanácsadó fórum egymáshoz való viszonyulása 
még mindig határozatlan, ami gyakran eredményezett hatásköri összeütközése-

11  Carpenter, David: The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284. 
2004, Penguin UK, London, 356. 

12  Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. 2003, 
Osiris Kiadó, Budapest, 90. 
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ket.13 Bár ebben az időszakban a parlament már szabályozott keretek között mű-
ködött, a király közvetlen tanácsadó testülete is rendelkezett bizonyos jogalkotási 
feladatkörökkel. A 14. században ezért hatásköri összeütközések miatt konfliktus-
helyzet alakult ki a parlament és a tanács között, és a parlament rendszerint igye-
kezett visszaszorítani a tanács jogalkotási hatáskörét, illetve korlátozni azokra az 
esetekre, amikor maga a parlament adott felhatalmazást a tanácsnak például egyes 
statútumok felfüggesztésére, vagy rendkívüli adók kivetésére.14 A királyi tanácson 
belül, illetve azzal párhuzamosan működött és rendszeresen ülésezett a „titkos 
tanács”, a privy council, amely ma is élő jogintézmény, és jelenleg is tanácsadó tes-
tületként funkcionál, habár nem a királynőhöz köthető, hanem a kormány kon-
zultatív fóruma, egykori kabinetminiszterek élethosszig tartó mandátumával.15

A miniszteri felelősség alapjainak megteremtése a királyi tanácsosokkal szem-
beni bíráskodási hatáskör gyakorlásával függött össze, és gyökerei a 14. századra 
nyúlnak vissza. A parlament eredeti funkcióit tekintve rendelkezett ítélkező jog-
körrel is, azon belül a Lordok Háza a középkorban a rendes bíróságok által az 
eljárásuk során vétett hibák kijavításáért felelős fellebbviteli fórumként is műkö-
dött.16 A király mint szent és sérthetetlen uralkodott, hatalma abszolút volt, köz-
jogi szempontból nem tartozott felelősséggel döntéseiért, tetteiért, kijelentései-
ért. A parancsait senki sem vonhatta kétségbe, hatalmától még a parlament sem 
foszthatta meg. A common law az impeachment jogintézményével igyekezett át-
hidalni a felelőtlenség kérdését, akként, hogy ha már a királyt nem lehetett fele-
lősségre vonni cselekedeteiért, akkor ezt a tanácsadóival, tanácsosaival szemben 
tették meg. Mezey szerint ugyan a jogintézmény a későbbi közjogi konstrukciók-
hoz képest elnagyolt volt, mégis megteremtette a lehetőségét a későbbi alkotmá-
nyos fejlődésnek.17 Az impeachment szolgált a király tanácsosainak felelősségre 
vonására, mégpedig a Lordok Háza mint ítélkező fórum előtt, az Alsóház mint a 
vád képviselője indítványára. Az impeachment kifejezés nemcsak a köztisztséget 
viselő személlyel szemben felhozott vádat, hanem egyúttal a felelősségre vonási 
eljárást is jelenti.18 Az angol parlamentarizmus történetében elsőként feljegyzett 
impeachment 1376-ból, a Jó Parlament időszakából származik. William Latimerrel 
szemben indították meg a felelősségre vonási eljárást, aki angol nemes, katona és 
egyben diplomata volt. Francia földről való visszatérése után korrupciós vádak 
alapján megfosztották tanácsadói pozíciójától, megbírságolták és bebörtönözték.19 

13  Maitland, F. W.: The Constitutional history of England. 1965, Cambridge, 91. 
14  Maitland: i. m. 200.
15  Chronowski: i. m. 180.
16  Mezey: i. m. 91. 
17  Uo.
18  https://www.britannica.com/topic/impeachment#ref257141 (Budapest, 2019. január 5.) 
19  Az üggyel kapcsolatban részletesen lásd Holmes, George: Latimer, William, fourth Ba-

ron Latimer (1330–1381). Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press.
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Az utolsó impeachment alapján elítélt személy, Henry Dundas, az első hadügyekért 
felelős államtitkár volt, 1806-ban, akivel szemben az eljárás és a vád alapját szintén 
a közpénzek hűtlen kezelése jelentette.20 A jogintézmény jellege is mutatja, hogy 
az egyes hatalmi ágak nem váltak el egymástól, sőt ebben az időszakban a jogal-
kotói és a jogalkalmazói hatáskörök erőteljesen keveredtek. 

A  miniszteri felelősség jogintézményének fejlődésében szerepet játszott az 
1701-ben a trónöröklési törvényhez csatolt záradék, amelyet ugyan később vissza-
vontak, mégis a miniszterek jogi felelősségének megalapozásául szolgált: „…min-
den a birodalom helyesen kormányzására vonatkozó ügyek, melyek az állam tör-
vényei s szokásainál fogva kellő időben tudomására jöhetnek a titkos tanácsnak: 
e tanácsban intézendők el, és az itt hozott határozatokat a tanács mindazon tagjai 
aláírják, kik javallásukkal vagy beleegyezésükkel hozzájárultak azokhoz.” A  18. 
század végére a parlament folyamatosan ülésezett, és minden feltétel adott volt 
a parlamentáris monarchia kialakulásához. Kiemelhető Lord North kormányá-
nak lemondásához köthető 1782-es év, amelytől kezdve a kabinet parlament előtti 
felelőssége folyamatosan érvényre jutott, mindemellett a parlament támogatása 
nélkül nem lehetett kormányozni, így a kormánynak tartós és stabil parlamenti 
többségre volt szüksége. A királynak továbbra is fennállt az az előjoga, hogy maga 
választhatja ki a kormány első emberét, de ez a prerogatíva ekkorra már erősen 
korlátozott volt a politikai realitások és a parlamenti erőviszonyok által. Továbbra 
is meghatározó maradt az az eszme, amely az uralkodó közjogi értelemben vett 
felelőtlensége mellett foglalt állást, de ezzel párhuzamosan és folyamatosan fej-
lődött a kabineten belüli kollektív felelősség elve, vagy ahogy Szente fogalmaz, a 
kollegialitás. Korábban a miniszterek egyéni felelősségre vonása volt jellemző, és 
elszámoltathatóságuk elsősorban a büntetőjogias szemléletet tükröző parlamenti 
megrovást és a vád alá helyezést jelentette. A politikai értelemben vett felelősség a 
korábbi jogi felelősségi eszmével szemben nagy előrelépést jelentett, hiszen ettől 
kezdve már önmagában az a tény megalapozta a miniszter vagy a kormány eltávo-
lítását, ha nem megfelelő politikát folytat, és nem volt szükség arra, hogy bármely 
jogsértést rájuk bizonyítsanak.21 

A történeti szálat végigvezetve láthatjuk, hogy a parlament előtti politikai fele-
lősség elve megjelenésével és megszilárdulásával párhuzamosan a hatalommeg-
osztás és hatalmi egyensúlyra törekvés jellemezte a 18. századi Angliát. A királyi 
kinevezésen felül a kormányfő számára elengedhetetlen volt a parlamenti több-
ség támogatása. Az uralkodó számára formailag még mindig biztosítottak voltak 
egyes előjogok, így megőrizte a sérthetetlenségét, a kinevezési jogát, és a vétójogát 
is a parlament törvényeivel szemben, ugyanakkor a lehetséges önkénnyel szem-

20  Az üggyel kapcsolatban részletesen lásd Brown, David: The Government of Scotland un-
der Henry Dundas and William Pitt. 1998, History, 265–279.

21  Mezey: i. m. 221–224.
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ben a parlament és a kormány erőpólusa állt. A parlament túlsúlyával szemben 
pedig a végrehajtó hatalom kezében fontos alkotmányos eszközzé vált a parla-
ment feloszlatásának joga, minthogy a House of Commons támogatása nélkül 
nem lehet tartósan kormányozni, ezért dönthetett úgy a kormányfő, hogy le-
mond, vagy kezdeményezi a parlament feloszlatását, és bízva az új választások 
eredményében, egy kedvezőbb összetételű, számára támogatóbb parlamenti 
többség megválasztását.22

3. Közjogi alapok, kormányzati struktúra 

A régre visszanyúló közjogi hagyományok ellenére vagy éppen a miatt a britek-
nek nincs írott alkotmányuk. Ha a hagyományos értelemben tekintünk az alkot-
mányra, akkor kijelenthetjük, hogy az Egyesült Királyság nem rendelkezik alkot-
mánnyal, ha ezen azt értjük, hogy egy adott ország legfőbb közjogi intézményeit, 
állam- és kormányformáját, az emberi jogokat és azok védelmét felsoroló doku-
mentumról van szó, és amely meghatározza az egyének és az állam közötti főbb 
jogviszonyokat. Minden modern állam, kivéve az Egyesült Királyságot, Új-Zélan-
dot és Izraelt írott alkotmánnyal rendelkezik, amelynek az első és legteljesebb mo-
dellje az Amerikai Egyesült Államokban valósult meg 1788-ban. A legfontosabb 
mérföldkő a Bill of Rights (1689), amely kimondta a Parlament fölényét a min-
denkori korona felett. Ebből a szempontból tehát helyesebb az íratlan kifejezés 
helyett azzal a szóhasználattal élni, hogy a britek alkotmánya nem egységes, ko-
difikált formában létezik, hiszen a kialakulásában szerepet játszó törvények való-
jában írottak a parlament által elfogadott törvényekben, illetve a bírói ítéletekben.

A miniszteri felelősség alkotmányos elve sem került kodifikálásra egyetlen tör-
vényben sem, ahogyan az sem, hogy a minisztert milyen típusú hibák miatt lehet 
a felelősségre vonás végső eszközeként lemondásra kényszeríteni, illetve milyen 
jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben. Nem alakult ki egységes ér-
telmezés a lemondási kötelezettség fennállása tekintetében. Ez az alkotmányos 
szabály a miniszteri viselkedéssel szemben támasztott követelmény, amelynek ke-
reteit egyrészt más jogterületek (pl. büntetőjog) jelölik ki, másrészt morális ala-
pon határozható meg, annak a figyelembevételével, hogy történeti síkon az előző 
miniszterek milyen magatartásformákat követtek, milyen viselkedést tanúsítot-
tak. A miniszteri felelősség tartalmának meghatározását tehát történetileg is kell 
értelmezni, és ennek különös szerepe lehet a jövőre nézve akkor, amikor a média 
képes a közvéleményt és a politikát akként befolyásolni, hogy egy ügyet elhúzódó 
kommunikációval napirenden tart, ezzel lemondásra késztetve a minisztert. Az 
alkotmányos elv körülhatárolásához nemcsak azokat az eseteket érdemes meg-

22  Mezey: i. m. 222–223. 
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vizsgálni, amikor egy politikai botrány miatt lemondott egy miniszter, hanem 
azokat is, amelyek esetében nem.23

A kormányba a minisztereket a miniszterelnök választja a House of Commons 
vagy a House of Lords tagjai közül. A brit kormányt 2019-ben 22 kabinetminisz-
ter és 96 egyéb miniszter alkotja, tehát a miniszterelnökkel együtt jelenleg 119 
miniszteri jogállású személy van. Szokásjogi alapon a miniszterelnöknek mindig 
MP-nek (Member of the Parliament), azaz a House of Commons tagjának kell 
lennie.24 A kormányzati struktúrában 25 minisztérium van, 20 nem minisztériumi 
jogállású szerv és 401 azoknak az ügynökségeknek és állami szerveknek a száma, 
amely a kormány működését segítik. Minisztériumként működik a Miniszterelnö-
ki Hivatal, a Legfőbb Ügyész Hivatala, a Kabinetiroda. A már-már megszokottnak 
nevezhető hatáskörök szerint önálló minisztériuma van az oktatás, a környezetvé-
delem, az ipar, a közlekedés, a belügy, a digitális fejlesztések, a sport, az agrárium 
stb. tématerületeinek. Ezeken felül önálló minisztériumként képviselteti magát az 
Európai Unióból való kilépésért felelős tárca, a Kincstár, az Észak-Írországért fe-
lelős Hivatal, az Alsóház Elnökének és a Lordok Háza Elnökének Hivatalai, és 
például az exportügyekért felelős hivatal is. 

Az Egyesült Királyság történeti fejlődéséből fakad, hogy a minisztériumok 
nemcsak feladat- és hatáskör, hanem illetékességi terület tekintetében is eltérőek 
lehetnek. Például a Honvédelmi Minisztérium illetékességi területe értelemsze-
rűen az egész Egyesült Királyságra kiterjed, mivel védelmi politikában Anglia 
egységet alkot Skóciával, Walesszel és Észak-Írországgal. Ezzel szemben a fog-
lalkoztatás- és nyugdíjügyekért felelős minisztérium nem rendelkezik országos 
illetékességgel, mivel egyes hatásköreit a skót, a walesi és az északír kormányra 
delegálták. Ennek eredményeképpen Skóciában, Walesben és Észak-Írországban 
a decentralizált közigazgatási szervek felelősek számos hazai politikai kérdésért, 
és parlamentjeik jogalkotási hatáskörrel rendelkeznek ezekre a területekre. A skót 
kormány, a walesi kormány és az észak-írországi vezetők felelősek saját területü-
kön az egészség, az oktatás, a kultúra, a környezetvédelem és a közlekedés politi-
kájának meghatározásában és szabályozásában. 

A minisztériumokat a kabinetminiszter irányítja, és elsősorban olyan kérdések-
kel foglalkozik, amelyek közvetlen politikai felügyeletet igényelnek, illetve ame-
lyek valamilyen politikai döntés végrehajtását szolgálják. A  kabinetminiszterek 
munkáját általában több junior miniszter is támogatja.  A minisztériumok admi-
nisztratív irányítását egy magas rangú köztisztviselő látja el, akit állandó titkárnak 
neveznek.25 Az állandó titkárok munkájukért felelősséggel tartoznak a kabinetmi-

23  Dowding, Keith: The Civil Service. 2005, Routledge, London, 150–163.
24  Chronowski: i. m. 179.
25  Közigazgatási államtitkári funkcióhoz hasonló, nem politikai vezetőként felfogható jogin-

tézmény. 
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niszter, és a junior miniszterek és a parlamenti titkár felé is. A parlamenti titkárok 
a junior miniszterek irányítása és felügyelete alatt végzik munkájukat, ahogy a 
helyettes államtitkárok is.  

A  nem minisztériumi jogállású szerveket nem miniszterek, hanem szenior 
köztisztviselők vezetik főigazgatói minőségben, és általában szabályozási vagy el-
lenőrzési funkciójuk van, mint például a Jótékonysági Bizottságnak, Verseny- és 
Piacfelügyeleti Hatóságnak, az Élelmiszer-szabványokért Felelős Ügynökségnek 
vagy a Kormány Jogi Szolgálatának, amelynek a feladata a kormányzati jogalkotás 
során történő tanácsadás, annak érdekében, hogy a kormány a jogállamiság ke-
reteit betartsa. Ezek az ún. ügynökségek a kormányzati szervek részét képezik, 
és rendszerint kormányzati szolgáltatásokat nyújtanak, döntéshozatali jogkörük 
nincsen. Nem minisztériumi jogállású szerv a Legfelsőbb Bíróság sem, amelynek 
élén 12 főbíró áll, és a hivatal vezetését a főigazgató látja el. A 401 egyéb hivatal 
feladat- és hatásköre rendkívül részletes és szerteágazó, külön hivatala van a dro-
gok elleni küzdelemnek, az állat- és növényvédelemnek, a légügyi balesetek ki-
vizsgálásának, a szerencsejátéknak, a British Librarynek és a British Museumnak 
is. A nem kormányzati szervek másik csoportját – az ügynökségek mellett – az ún. 
egyéb állami szervek képezik. Ezek különböző fokú függetlenséggel rendelkeznek, 
de közvetlenül felelősek a minisztereknek. Tevékenységüket tekintve négytípusú 
tevékenységet végeznek: végrehajtói, tanácsadó, független ellenőrzési, igazság-
szolgáltatási rendszer támogatása.26 

A szűkebb értelemben vett kormányra a kabinet kifejezést alkalmazzák, és a 
kormány vezető tagjaiból áll. A parlamenti ülésszak alatt a kabinet tagjai, akik 
egyúttal államtitkári rangban vannak, és képviselők is, heti rendszerességgel tar-
tanak zárt ajtók mögötti kormányüléseket. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar 
szabályozással szemben az angol kormányzati struktúrában az államtitkári rang 
magasabb, mint a miniszteri, és azokat az állami vezetőket nevezik így, akik egy-
úttal minisztériumot is vezetnek. Bár nem kabinetminiszterek, de szintén a ka-
binethez tartoznak, és részt vehetnek annak ülésein a Pénzügyminisztérium fő-
titkára, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, az Alsóház hivatalának 
vezetője, a legfőbb ügyész, az energiaügyekért felelős miniszter és a migrációért 
felelős miniszter (akik nincsenek államtitkári rangban, és nem kabinetminisz-
terek).27

26  https://www.gov.uk/government/how-government-works (Budapest, 2019. január 30.)
27  https://www.gov.uk/government/ministers#cabinet-ministers (Budapest, 2019. január 30.)
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4. A miniszteri felelősség tartalma 

A brit alkotmányfejlődés során a miniszteri felelősség intézményének kialakítása 
szükségszerű volt az elszámoltathatósági igények elérése érdekében. Az íratlan brit 
alkotmány egyik alapelve, hogy a kormány a miniszterei által felelősséggel tarto-
zik a parlament felé. Ez kétirányú: a végrehajtó hatalomnak, vagyis a kormánynak 
kötelessége, hogy a parlament általi, demokratikus követelményeknek megfelelő 
ellenőrzés érdekében az egyes kormányzati intézkedésekről minden tényt, adatot, 
információt a parlament rendelkezésére bocsásson. Emellett a végrehajtó hatalom 
felelős a parlamentben esetlegesen megfogalmazott kritikákért is, mivel a kor-
mánypárti parlamenti képviselők ilyenfajta felelősséget nem viselhetnek. Ha vala-
mely intézkedés során hiba történt, vagy annak szükségszerűségével kapcsolatban 
a parlamentben aggály merül fel, akkor nyomást gyakorolhat a kormányra a fele-
lős miniszter politikai elszámoltathatósága és eltávolítása érdekében. A fentiekből 
következik, hogy a miniszteri felelősség egy olyan elszámoltathatósági lánc része, 
amelyben a köztisztviselő lojalitással és felelősséggel tartozik a miniszterének, a 
miniszter a parlamentnek, és közjogi hagyományokat tekintve az uralkodónak, 
politikai értelemben azonban ez a House of Commonst jelenti. A  hierarchikus 
kapcsolatra épülő alkotmányjogi értelmezésen felül tágabb kontextusba helyezve 
nem elhanyagolható a választási eredményekben kicsúcsosodó, a választópolgá-
rok felé fennálló felelősség, illetve a média felelősségre vonási mechanizmusai, és 
az ezekhez kapcsolódó következmények. 

4.1. Egyéni felelősség 

A  miniszteri felelősség kétfajta lehet: egyéni és kollektív felelősség. Elsőként az 
egyéni miniszteri felelősség témakörét részletezzük. Az egyéni miniszteri felelős-
ség lehetővé teszi a parlament számára, hogy egy bizonyos ügy kapcsán csak a 
kormány egy miniszterére és annak felelősségére összpontosítson anélkül, hogy az 
egész kormány felelősségét felvetné. Ahogy a védelmi bizottság a Westland-ügy-
ben kimondta: „A miniszter parlamenti felelőssége nem merülhet ki abban, hogy 
egy bizonyos ügyben általános felelősséget vállal, és szükség szerint lemond tiszt-
ségéről. A miniszterek felelőssége magában foglalja az egyes intézkedésekért való 
felelősségvállalást és részletes elszámoltathatóságot is.”28 A miniszterek parlament 
általi felelősségre vonásának több eszköze is lehet. Először is, a minisztereknek 
magyarázatot kell tudni adni a hivatali tevékenységükre és az általuk képviselt 
kormányzati politikára is. Tájékoztatniuk kell a parlamentet, és be kell számol-

28  A  Westland-üggyel kapcsolatban lásd részletesen: Crick, Michael – Heseltine, Mi-
chael: A Biography, Hamish Hamilton. 199, ISBN 0-241-13691-1.
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niuk a hatáskörükbe tartozó eseményekről, intézkedésekről, politikai kezdemé-
nyezésekről. 

Másodszor, a miniszter vagy az általa vezetett minisztériumi tisztviselők által 
elkövetett hibák esetén a miniszternek bocsánatot kell kérnie, és magyarázatot ad-
nia a parlamentnek az ügy részleteiről. Ebben az esetben a parlament kezében van 
a döntés, hogy a miniszternek le kell-e mondania, vagy sem, különösen akkor, ha 
már elvesztette a kormány vagy a saját pártjának támogatását is. A köztisztviselők 
esetében a felettük irányítást gyakorló vezető felé áll fenn, és végső soron a minisz-
ter felé. Emellett a bíróságok előtt számot kell adniuk abban az esetben, ha hivatali 
cselekményeikkel összefüggésben jogsértést követnek el. 

A miniszterek egyéni felelőssége lényegében egy hivatali felelősség, mégpedig a 
minisztériumban folyó munkáért is. A minisztériumok elszámoltathatósága érde-
kében a parlamenti bizottságokat megilleti a tájékozódáshoz való jog. A miniszter 
kötelezettsége, hogy a parlamenti bizottságok rendelkezésére bocsássák azokat a 
köztisztviselőket, akik a bizottság által vizsgált témakörben a legkompetensebbek. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy miniszter diszkrecionális jogköre eldönte-
ni, hogy mely köztisztviselőt jelöli tárcaképviseletre, a bizottság által megküldött 
meghívó még akkor sem köti a minisztert, ha kifejezetten nevesíti a bizottság, 
hogy kit kíván meghallgatni. A minisztert terheli a felelősség azért is, hogy a köz-
tisztviselői mindig hiteles és naprakész információkkal lássák el a bizottságokat. 
Ez pedig a köztisztviselői oldalon azt a kötelezettséget keletkezteti, hogy igény 
esetén munkájukról és feladataikról teljeskörűen és pontosan tájékoztatniuk kell 
a minisztert. 

A köztisztviselőkért és a hivatali munkáért vállalt felelősség Dowding szerint 
csupán egy brit alkotmányos mítosz, amelyet azokkal az esetekkel támaszt alá, 
amelyek 1945 és 1991 között történtek. Vizsgálódásának alapját azok a politikai 
botrányok adták, amikor valamilyen személyes hiba, minisztériumi hiba, szexu-
ális vagy korrupciós botrány, az elvárt teljesítmény hiánya, vagy más ok idézte 
elő azt a helyzetet, hogy a miniszter lemondott, vagy le kellett volna mondania. 
A vizsgált időszakban 26 esetben következett be az apparátus által elkövetett va-
lamilyen hiba, de 22 esetben a miniszter nem mondott le. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy a hivatali felelősség a gyakorlatban nagyrészt nem eredményez 
lemondást. Ugyanez igaz a miniszter által elkövetett személyes hibákra is. Ennél 
35 elkövetett hibából 27 esetben nem mondott le a miniszter.29 Az egyéni felelős-
ség alkotmányos elve a gyakorlatban tehát nem mindig érvényesül, és valójában 
a hivatal által elkövetett hibákért a miniszterek csekély felelősséget vállalnak. Az 
egyéni felelősséget és a lemondást mint végső eszközt nem a hiba mértéke vagy 
jellege határozza meg, hanem a miniszter saját pártjának és a kormánynak a hoz-
záállása, és az iránta tanúsított bizalom megrendülése. 

29  Dowding: i. m. 159–161.
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4.2. Kollektív felelősség 

A  miniszterek kollektív felelősségének intézménye – hasonlóan az egyéni fele-
lősséghez– nem került kodifikálásra, pozitív jogként nem jelenik meg az angol 
jogrendszerben. A kollektív felelősség elve a 18. és 19. században kialakult olyan 
szokás, amely annak érdekében jött létre, hogy a kormány egésze mint testület 
elszámoltatható legyen a parlamentnek. A kollektív felelősség elve nemcsak a ka-
binetminiszterekre, hanem a miniszterekre és a parlamenti titkárokra is kiterjed. 
Geoffrey Marshall három csoportot határozott meg a kollektív miniszteri fele-
lősség részeként. Az első a bizalom elve, ami azt jelenti, hogy a kormány csak 
addig maradhat hivatalban, ameddig bírja a House of Commons bizalmát. Ha 
a parlament megvonja a bizalmat a kormánytól, akkor az egyúttal a miniszterek 
megbízatásának megszűnését jelenti, azaz a miniszterek megbízatása a kormány 
megbízatásáig tart. Másodszor, az egyhangúság elve azt jelenti, hogy a kabinet 
döntései valamennyi minisztert kötik, még akkor is, ha a döntés meghozatalá-
ban az érintett miniszter nem vett részt.30 Ez alól felmentést csak a miniszterel-
nök adhat, méghozzá abban az esetben, ha a kabinetnek az adott ügyben nincs 
hivatalos álláspontja. Egyéb esetekben a parlamentben minden kormánytag csak 
egységesen szólalhat fel, tehet politikai nyilatkozatokat, és szavazhat. A kormány-
tagokat mindemellett titoktartási elv is kötelezi, amely szoros kapcsolatban áll az 
egyhangúság elvével. A kormányzati politikával összefüggő ülések és ott elhang-
zó beszélgetések bizalmas jellegét a kormánytagok kötelesek tiszteletben tartani, 
és a döntések meghozatala után egységes véleményt képviselni. A fentiek alapján 
látható, hogy a kollektív miniszteri felelősség elve azt biztosítja, hogy a kormány 
egy egységként működjön, és hogy testületként is felelősségre vonható legyen a 
parlament előtt. A kollektív felelősség végső soron a kohéziót biztosítja a kabinet 
tagjai között. A rendszeresen megtartott, nem nyilvános kormányülések is azt a 
célt szolgálják, hogy megvitassák a kabinet kollektív álláspontját egy-egy ügy te-
kintetében, ezzel elkerüljék azt, hogy a kabinetminiszterek valamely kérdésben 
egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tegyenek.31 

A  brit történelemben több esetben is előfordult, hogy a kollektív felelősség 
alkotmányos elvét a brit miniszterelnök által kivételesen felfüggesztették.32 Így 
történt például az 1930-as években, amikor Nagy-Britanniában a nemzeti kor-
mány engedélyezte liberális tagjainak, hogy ne szavazzák meg a védelmi tarifák 
bevezetését. A másik fontos eset az Egyesült Királyság Európai Gazdasági Közös-
ségben való maradásához kapcsolódik, amikor Harold Wilson miniszterelnök 

30  Vö. a trónöröklési törvény 1701-ben elfogadott, majd visszavont záradékával, amely csak a 
döntéssel egyetértő vagy ahhoz a javaslatukkal hozzájáruló tanácsi tagokat kötelezte aláírásra. 

31  Chronowski: i. m. 191.
32  Chronowski: i. m. 180.
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megengedte, hogy a kabinet tagjai akár a közösségben való maradás mellett vagy 
ellen is kampányolhattak az 1975-ös népszavazás során. Úgy tűnt, hogy a kol-
lektív felelősség elve 2003-ban ismét felfüggesztésre került, amikor Tony Blair a 
miniszterelnökeként engedélyezte, hogy Clare Short nemzetközi fejlesztésért fele-
lős miniszter maradjon a kabinetben, annak ellenére, hogy nyilvánosan ellenezte 
és kritizálta a 2003-as iraki háborút és annak támogatását, mivel úgy vélte, hogy a 
háború megindításával az Egyesült Államok aláássa a nemzetközi jog alapelveit. 
Később azonban Short lemondott.33 Az alapelv ismételten részlegesen felfüggesz-
tésre került, amikor David Cameron konzervatív-liberális demokrata koalíciós 
kormányzása alatt a liberális demokrata miniszterek, mint például Vince Cable, a 
liberális demokraták vezetője, gyakran nyilvánosan kritizálták a konzervatív ka-
binetminiszterek tevékenységét.

Majd David Cameron miniszterelnök, Harold Wilson által teremtett precedens 
alapján szintén felfüggesztette a kabinet kollektív felelősségi doktrínáját a 2016. 
június 23-án tartott EU-népszavazási kampány során.34 

5. Árnyékkabinet, árnyékminiszterek 

Külön említésre méltó a mindenkori ellenzék prominens alsóházi képviselőiből 
álló ún. árnyékkabinet, amelynek tagjai a szakpolitikáért felelős árnyékminiszte-
rek, akik a pártjuk hatalomra kerülésekor az adott kabinetminiszteri pozíció vá-
rományosai lehetnek. A westminsteri rendszer hagyományain alapuló árnyékka-
binet és az árnyékminiszterek feladata, hogy folyamatos parlamenti ellenőrzés és 
politikai nyomás alatt tartsák a kormány kabinetminisztereit, és alternatív döntési 
javaslatokat fogalmazzanak meg. Az Egyesült Királyságban a legfőbb ellenzéki 
pártot – jelenleg a munkáspárt tölti be ezt a funkciót – Őfelsége hűséges ellenzé-
kének hívják. A „hűséges”elnevezésnek külön jelentősége van. Az ellenzék szerepe 
és közjogi felelőssége Őfelsége kormányának parlamenti ellenőrzése, a kormány-
zati intézkedések megkérdőjelezése, de az ellenzék nem vitathatja az uralkodó a 
szuverén jogát a trónra, és így a kormány legitimitását sem. Az árnyékkabinet 
felelőssége elsősorban a parlament felé, végső soron pedig az uralkodó és a válasz-
tópolgárok felé áll fenn. 

A kabinetülésekhez hasonlóan az árnyékkabinet is rendszeresen ülésezik. Nem 
minden ellenzéki képviselő tagja az árnyékkabinetnek, csupán az adott szakpoli-

33  Az erről megjelent cikket részletesen lásd: https://www.theguardian.com/politics/2003/
may/12/labour.voluntarysector (Budapest, 2019. január 30.) 

34  Az erről megjelent cikket részletesen lásd: https://www.theguardian.com/politics/2016/
feb/20/cameron-set-to-name-eu-referendum-date-after-cabinet-meeting (Budapest, 2019. ja-
nuár 30.) 
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tikában tekintélynek örvendő és elismert ellenzéki tagokból alakul meg, létszáma 
körülbelül húsz képviselőből áll. Rendszerint valamennyi kabinetminiszternek 
megvan az árnyékkabinetbeli „tükörképe”. Az árnyékkabinet közjogi funkciója, 
hogy valós választási lehetőséget kínál a választók számára, arra az esetre, ha a 
korábbi ellenzéki párt nyeri meg a választásokat. Megjegyzendő, hogy az árnyék-
miniszterek által ellátott feladatoknak komoly hagyományai vannak, és a betöltött 
pozíciót az árnyékminiszterek hivatalos önéletrajzaikban is feltüntetik. Emellett 
a képviselői megbízatásukon felül az árnyékkabinet egyes tagjai külön díjazásban 
részesülnek az árnyékkabinetben végzett munkájukért is (pl. ellenzéki frakcióve-
zető, frakcióvezető-helyettes stb.)35 

6. A kormányzati felelősséggel kapcsolatos 
reformtörekvések 

A  kormányzati felelősség növelésével kapcsolatos reformtörekvések már 1997-
ben a Blair-adminisztráció idején megjelentek, amikor az Alsóházban addig 
meghonosodott parlamenti gyakorlat és a parlamenti eljárások felülvizsgálata ér-
dekében felállították az ún. Modernizációs Bizottságot. A bizottságot az Alsóház 
elnöke vezette, aki egyúttal kabinetminiszteri pozíciót is betöltött, így a bizottság 
tevékenységét szinte azonnal kritika érte, hogy kizárólag olyan ajánlásokat tesz 
majd, amelyek a kormány támogatását élvezik, és annak működését nem érinti 
hátrányosan. Bár volt néhány olyan javaslat, amely az ellenzék és a kormánypártok 
elismerését is kivívták, 2002-ben a bizottság által megfogalmazott előterjesztést az 
Alsóház nem szavazta meg. Ennek ellenére számos ellenzéki képviselő továbbra is 
indokoltnak tartotta és igényelte volna azokat a változásokat, amelyek a kormány 
átláthatóságát és elszámoltathatóságát növelik. 

A Blair-kormány után a Gordon Brown-féle adminisztráció is nekifogott a par-
lamenti reformnak, és szintén létrehozott egy bizottságot, amelynek vezetésére 
Tony Wrightot kérte fel, aki szinte a bizottság védjegyévé vált, és a hivatalosan 
az alsóházi reformokért felelős bizottságot egyszerűen csak Wright-bizottságként 
emlegették. A bizottság felállítását nem elsősorban a kormány elszámoltatható-
sága iránti alkotmányos megközelítés vezérelte, sokkal inkább az a körülmény, 
hogy 2009 májusában az Alsóházat a képviselői juttatásokról szóló botránysorozat 
rázta meg, amely alapjaiban ingatta meg a közbizalmat az Alsóház működésével 
és a képviselők tevékenységével kapcsolatban. A parlamenti képviselők számára 
biztosított juttatásokkal és kiadásokkal összefüggésben széles körben elkövetett 
visszaélések kerültek nyilvánosságra, amely nagyszámú lemondást eredményezett 

35  https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/government-and-opposition1/oppo-
sition-holding/ (Budapest, 2019. január 12.) 
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a kiadások visszafizetésével együtt. Egyes képviselőket szabadságvesztés büntetés-
re ítéltek. A sajtóhoz kiszivárgott információk hetekig uralták a brit médiát.36 Eb-
ben a helyzetben előremenekülést jelentett a Reformbizottság felállítása, ugyanis 
ahogy Brown fogalmazott, sürgős intézkedések bevezetésére volt szükség, bele-
értve a választott bizottsági eljárások demokratikusabbá tételét, a nem tipikusan 
kormányzati ügyekre szánt idő növelését a parlamentben, és annak lehetővé téte-
lét, hogy a nyilvánosság közvetlenül is kezdeményezhesse bizonyos témák meg-
vitatását az Alsóházban.37

A miniszterelnöki nyilatkozatból kiindulva a Reformbizottság 2009 novembe-
rére meg is fogalmazta ajánlásait, amely az alábbiak szerint összegezhető.

 – A bizottságok elnökeit az Alsóháznak kell választania titkos szavazással, a 
bizottság tagjait pedig a frakciókon belül választják ki.38

 – A  lakosságot és a társadalmat közvetlenül érintő ügyekkel elsősorban a 
„Backbench”39 bizottság foglalkozzon, amely felelős minden olyan egyéb kér-
désért, amely nem köthető valamely minisztérium tevékenységéhez. Majd ez 
a bizottság csatlakozzon a Kormánypárti és Ellenzéki Ügyek Bizottságához, 
amelynek kötelezettsége egy hétre előre egy napirendtervezet megállapítása. 

36  A képviselők által elkövetett visszaéléseket a képviselői juttatásokért és kiváltságokért fe-
lelős bizottság is részletesen vizsgálta, és jelentésekben tárta fel a költségek megalapozottságát. 
https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmstnprv/316/9780215528964.
pdf, https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmstnprv/1044/1044.pdf, htt-
ps://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmstnprv/207/207.pdf (Budapest, 
2019. február 20.) 

37  https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmrefhoc/1117/111704.ht-
m#n2 (Budapest, 2019. február 20.) 

38  Itt jegyezzük meg, hogy a brit parlamenti modellben nemcsak az Alsóházban, de a Felső-
házban is vannak bizottságok. Míg az Alsóházban működő bizottságoknak a feladat- és hatás-
köre, illetve vizsgálódásuk spektruma a kormányzati szervekhez, minisztériumokhoz igazodik, 
addig a Felsőházban csak speciális kérdésekkel foglalkozó bizottságok vannak. Például Európai 
Uniós Ügyek Bizottsága, Tudományos és Technológiai Fejlesztésekkel Foglalkozó Bizottság, 
Alkotmányügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság. A miniszterelnök által megfogalmazott, az el-
nökök és tagok megválasztására vonatkozó követelmények elsősorban az Alsóházban működő 
bizottságokat érintették. 

39  A backbench kifejezés westminsteri parlamenti rendszerben azokat a képviselőket jelenti, 
akik nem viselnek minisztériumi pozíciót, és nem az ellenzék „szószólói”. A kifejezés onnan 
származik, hogy ezek a képviselők az Alsóházban a hátsó padsorokban ülnek fizikailag. Back-
bencher lehet például egy új parlamenti tag, aki még nem kaphat magas rangú közjogi tisztsé-
get, vagy aki bármilyen oknál fogva nem úgy dönt, hogy a minisztériumban vagy az ellenzéki 
árnyékügyi minisztériumban tölt be pozíciót, lemondtak, vagy kénytelenek voltak lemondani. 

A  legtöbb parlamenti rendszerben a backbencherek egyénileg nem rendelkeznek nagy 
hatalommal a kormányzati politika befolyásolására, ugyanakkor szerepet játszanak a válasz-
tók szolgáltatásainak nyújtásában, a választók véleményének és aggályainak közvetítésében. 
A  Wright-bizottsági reformoknak köszönhetően backbencherek nagyobb szerepet kaptak. 
A backbencherek jelentős befolyással bírnak, amikor a kormányzati többség kicsi.
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A napirendtervezetet az Alsóház elé kell terjeszteni, és arról az alsóházi kép-
viselők szavaznak. 

 – – Az Eljárási Bizottság feladat- és hatásköre egy próbaidőszakra bővüljön ki 
a panaszügyekkel is, ezáltal az elnevezése Eljárási és Panaszügyi Bizottságra 
módosulna. Ezzel egyidejűleg a panaszügyek kezelésére nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a parlamentben, amelynek része az elektronikus úton benyújtha-
tó panasz, petíció lehetőség bevezetésének mielőbbi megtárgyalása. 

A Reformbizottság a megfogalmazott ajánlásoktól a lakosság Alsóház iránti bi-
zalmának erősödését remélte, és az információhoz való hozzáférés révén nagyobb 
fokú társadalmi részvételt a közügyek megvitatásában. Az ajánlásokhoz kapcsoló-
dó házszabályi rendelkezések módosítását magában foglaló előterjesztést a mun-
káspárti kormány némi vonakodás után 2010 márciusában elfogadta, azonban a 
parlamenthez való benyújtás előtt a parlament 2010 áprilisában feloszlott.40 

Az új választásokat követően a konzervatív-liberális demokraták alakítottak 
kormányt, akik úgy döntöttek, hogy a Wright-bizottság ajánlásaiból megvaló-
sítanak néhányat. 2010-ben létrejött a „Backbench” ügyek bizottsága, amelynek 
elnökét és tagjait minden ülésszakban újraválasztják. A  bizottság minden ülés-
szakban limitált időkeretet (41–25 nap között) kap arra, hogy bizonyos javasla-
tokat megtárgyaljon. Ez a vita magában foglalhat bármely a nemzeti vagy helyi 
kampányokban felvetett témákat, egyes bizottságok és más csoportok jelentéseit 
és a választópolgárok által javasolt kérdéseket. A bizottsági vita kezdeményezé-
se érdekében a képviselőnek kapcsolatba kell lépnie a bizottsággal, egy forma-
nyomtatványt kitöltenie, és azt elektronikus úton el kell juttatnia a bizottságnak. 
A formanyomtatvány tartalmazza a vita címét, javasolt időkeretet, a vitában részt 
vevő személyeket és vita indokát. Fontos hangsúlyozni, hogy a képviselői kérelem 
a bizottságot nem köti, mivel a bizottság dönthet arról, hogy mely témákat tűzi 
napirendjére azok fontossága és időszerűsége alapján. A vitát javasló „backbench” 
képviselők részt vehetnek a bizottság hetente nyilvános ülésein, hogy megvitassák 
a témájukkal kapcsolatos kérdéseket. Az ülések nyilvánosak, és a parlamenti tévé-
csatornán is megtekinthetők.41

A „Backbench” ügyek bizottságával kapcsolatosan elmondható, hogy egy jelen-
leg is működő jogintézményről van szó, amely afféle további civil kontrollt gyako-
rolt a kormányzat felett azáltal, hogy az állampolgárok által felvetett, a társadalom 
szempontjából fontosnak ítélt kérdéseket is megtárgyalja. Hangsúlyozandó, hogy 

40  Horn, Alexander – Le Sueur, Andrew: Parliament, Legislation and Accountability. 
2016, Bloomsbury Publishing, Oxford, 141–143.

41  https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/back-
bench-business-committee/how-the-backbench-business-committee-works/ (Budapest, 2019. 
február 21.)



ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ  •  MAGYAR ZSÓKA  29

a brit házszabály alapján semmilyen jogi eszközzel nem rendelkezik a vitában el-
hangzott konklúziók, illetve a megfogalmazott jelentések kikényszerítésére, így a 
kormány tevékenységére érdemi befolyást nem gyakorolhat, legfeljebb a nyilvá-
nosság és a média által. 

Az e-petíciós rendszer tapasztalatai érdemben még nem vonhatóak le, ugyan-
is a benyújtásához szükséges százezer ajánló aláírás eddig még csak egy esetben 
gyűlt össze. Az Oktatási Bizottság kihasználva az új közösségi média által nyújtott 
felületeket, és az ötletet továbbfejlesztve a Twitteren biztosítja azt a lehetőséget, 
hogy ötezer online ajánlás esetén lehetőség van kérdezni az oktatásért felelős mi-
nisztertől a bizottságon keresztül. A miniszteri felelősség kérdését vizsgálva meg-
állapítható, hogy a fentebb részletezett reformok alkotmányjogi értelemben és 
közvetlenül nem emelték az elszámoltathatósági szintet a miniszterekkel szemben. 
Az intézkedések kétségkívül a társadalom szimpátiáját voltak hivatottak kivívni, 
és közelebb hozni az állampolgárokat a parlamenti ügyekhez. A Wright-jelentés 
nyomán megvalósuló új jogintézmények elsősorban nem a miniszter–parlament, 
hanem az állampolgár–parlament viszonyait helyezte új keretek közé. 

7. értékelő gondolatok

A westminsteri modell az Egyesült Királyságban egy horizontálisan aprólékosan 
felosztott feladat- és hatáskör szerinti miniszteri felelősséget alakított ki. Ez meg-
mutatkozik a minisztériumok és az egyéb kormányzati szervek nagy számában, 
és a parlamenti és kormányzati hatáskörök területi alapú (skót, walesi és északír) 
felosztásában. Szinte minden apró témának vagy részterületnek megvan az önálló 
minisztériuma, ügynöksége, sőt ezenfelül annak ellenzéki „árnyék” megfelelője is. 
Már önmagában ezek a jellemzők egy igen kiterjedt közigazgatási állományt felté-
teleznek. 2018. decemberi adatok szerint az Egyesült Királyság 32,5 milliós foglal-
koztatotti létszámához képest 5,3 millióan dolgoznak az állami szektorban, amely 
16,4%-ot jelent. Ezen belül is a szűkebb értelemben vett köztisztviselői kar 435 
ezer, amely az összes foglalkoztatotthoz képest 1,3%-ot képvisel.42 A 25 minisztéri-
um mellett működő, 20 nem minisztériumi jogállású szervnek és 401 ügynökség-
nek parlament általi elszámoltathatóságára nincs lehetőség. Megállapítható tehát, 
hogy a weberi bürokráciaelméleten alapuló, a parlament felé egy hierarchikusan 
megvalósuló végső miniszteri felelősségbe olvad bele az alárendelt szervezeti egy-
ségek és szervek vezetőinek felelőssége.43 Horizontális alapokon nyugvó közvetlen 
felelősségük nincs a parlament felé, kivéve azt, ha a Backbench-bizottság esetleg 
valamely nem kormányzati szerv vagy ügynökség által elkövetett anomáliát tűz 

42  https://civilservant.org.uk/information-numbers.html (Budapest, 2019. február 21.) 
43  dowding: i. m. 27–28.
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a napirendjére. Az elkövetett szakmai hibákért a köztisztviselők felelősek az őket 
irányító osztály vagy részleg vezetőjének, amely felelősségi lánc hierarchikus ala-
pon végső soron a miniszterig is elér. Jogsértések esetén a bíróságnak felelősek. 
Dowding szerint a weberi elméleten nyugvó felelősségi rendszer akként lehetne 
felülvizsgálható, ha a köztisztviselők parlament általi felelősségre vonása a válasz-
tott bizottságokon keresztül megvalósulna.44

A képviselői juttatásokkal való visszaélések nyilvánosságra kerülése után min-
denképpen megfontolandó volt az elszámoltathatóság előtérbe helyezése a parla-
menti eljárásokban. Az alkotmányjogi értelemben vett parlament iránti miniszteri 
felelősségen túl ma már nem elvitatható a társadalom és a média felé való felelős-
ségvállalás sem. Erre tekintettel pozitív változásként értékelhető a Backbench-bi-
zottság felállítása, és az e-petíciós rendszer létrehozása, továbbá az állampolgárok 
megszólítása és elérése a közösségimédia-felületeken keresztül. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy a bevezetett új jogintézményeknek a parlamenti tárgyaláson, 
napirendre kerülésen felül érdemi közjogi jogkövetkezménye vagy kikényszerít-
hető döntéshozatalra való felhatalmazása nincsen. 

A miniszteri felelősség régre visszanyúló közjogi hagyományokon alapszik, és 
elsősorban a parlamenti támogatottságon és a miniszterelnöki bizalmi attitűdön 
múlik, ennélfogva a közigazgatásban elkövetett hiba, vagyis az adminisztrációért 
vállalt felelősség és a politikai összefonódik. Ha a Dowding-féle reformelképze-
lések nyernének teret, akkor közvetlenül az adminisztráció és a politika közötti 
kapcsolat valósulna meg, és fennállna a veszélye annak, hogy az egyébként elő-
meneteli alapokon nyugvó, független tisztviselők egy kormányváltást követően 
politikai bizottsági döntés áldozatává válhatnának. A miniszter egyéni felelőssége 
a jelenlegi rendszerben minden egyes minisztériumi folyamatért való felelősséget 
jelent az alkotmányos elvek szintjén, ugyanakkor nem elvárható egy akár több 
száz fős intézmény minden egyes munkafolyamatának ismerete. A korábban ki-
fejtettek alapján ez az alkotmányos elv nem tudott meghatározó precedensekkel 
szolgálni. A kollektív felelősség érvényesülésének elve, ahogy ezt a 4.2. alcímben 
részleteztük, többször felfüggesztésre került, sőt esetenként ez alól maga a minisz-
terelnök ad felmentést, ezzel legalizálva a kormányból való „kiszavazást”.

 Összességében tehát megállapítható az, hogy bár egy régmúltban gyökerező 
alkotmányos alapelvről beszélhetünk, a gyakorlatban nem valósult meg ennek 
következetes alkalmazása. A kollektív felelősség esetében egy kivételekkel tarkí-
tott miniszteri felelősségről beszélhetünk, az egyéni felelősség esetében pedig a 
teljes közigazgatásért és az apparátus által elkövetett hibákért való felelősségvál-
lalás kivételesnek tűnik. A felelősség mindkét megnyilvánulási formáját tekintve 
elmondható, hogy nincsenek következetesen követendő magatartási szabályok, és 
legfőképpen a miniszterelnök, illetve a parlamenti többség támogatásán múlik a 

44  dowding: i. m. 173.
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felelősségvállalás végső eszköze, a lemondás. Az erős miniszterelnöki kézben tar-
tott kinevezési és ellenőrzési jogkörök adják a hatékony kormányzati, miniszteri 
munka alapját. 
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Ha bezárt, akkor kizárt – egyes bűncselekmények 
elkövetéséhez köthető természetes kizáró okok a 

nemzetközi gyakorlatban1
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Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet
e-mail: balazsagnes@windowslive.com

Absztrakt
Jelen tanulmányban egy, a választójoghoz mint alapjoghoz, azon belül a választójog 
általánosságához kapcsolódó kérdés, méghozzá egyes bűnelkövetők választójogból való 
kizárásának esetköre kerül vizsgálatra. Elsőként meghatározzuk a választójog fogal-
mát, és felvázoljuk a választójog mint alapjog megjelenését egyes kötelező és ajánlás 
jellegű nemzetközi dokumentumokban és az Alaptörvényben. Ezt követően megvizs-
gáljuk, hogy miként alakult a természetes kizáró okokra vonatkozó magyarországi sza-
bályozás a rendszerváltás óta. Végül rátérünk egyes bűnelkövetők választójogból való 
kizárásának kérdésére, felvázolva a vonatkozó nemzetközi követelményrendszert, a ki-
zárás különböző modelljeit, továbbá megvizsgáljuk a hatályos magyar szabályozást és 
az annak kapcsán felmerülő egyes dilemmákat.
Kulcsszavak: választójog, kizárás, alapjog-korlátozás, mellékbüntetés, közügyektől el-
tiltás

1. Bevezetés

A választójog kettős természete napjainkban általánosan elfogadott. Egyrészt – tá-
gabb értelemben – a képviseleti szervek tagjai megválasztására vonatkozó anyagi 
és eljárási szabályok összességét jelenti, másrészt – szűkebb értelemben – magát a 
választójogosultságot szokás érteni rajta.2 A szűkebb értelemben vett választójog 
a közhatalom gyakorlásában és az állami döntéshozatalban való részvétel lehető-

1  Az Emberi Erőfprrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-IV-NKE-28 kódszámú Új Nem-
zeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

2  Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk.): Beve-
zetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, 
átdolgozott kiadás, 2016, HVG-ORAC, Budapest, 198.
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ségét megteremtő politikai részvételi jogok körébe tartozik, s a népszuverenitáson 
alapul.3

A választójog mint alapjog fontos aspektusának tekinthető a választójog álta-
lánosságának és egyenlőségének anyagi jogi alapelve. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a választójog nem abszolút érvényű, korlátozhatatlan jog, így a választójog álta-
lánosságától és egyenlőségétől is el lehet térni. A választójog általánossága ennek 
megfelelően csupán annyit követel meg, hogy bizonyos nyomós indokok fennál-
lása esetének kivételével az állampolgárok lehető legszélesebb köre rendelkezzen 
választójoggal. Ilyen nyomós indokot jelentenek a természetes kizáró okok, ame-
lyek következtében a jogalkotónak lehetősége van a választójog belátási képesség 
mentén történő korlátozására, valamint egyes bűnelkövetők választójogból való 
kizárására is. Mindezeken túl az államhoz fűződő kötelék szorossága mentén is 
lehetőség van a választójog korlátozására.4 

Jelen tanulmányban egyes bűnelkövetők választójogból való kizárása kapcsán 
végzünk bővebb vizsgálatokat. Feltárásra kerül, hogy miként alakulnak a válasz-
tójogra mint alapjogra és annak korlátozására vonatkozó nemzetközi követelmé-
nyek. Azt is felvázoljuk továbbá, hogy a rendszerváltás óta miként alakult a ter-
mészetes kizáró okokra vonatkozó magyarországi szabályozás, különös hangsúlyt 
fektetve egyes bűnelkövetők kizárásának esetére. E kérdéskör kapcsán viszont 
nemzetközi kitekintést is teszünk. Mindezek során választ keresünk arra is, hogy 
milyen dilemmák merülnek fel napjainkban ezen kérdéssel kapcsolatban.

2. A választójog mint alapjog és korlátai

2.1. A választójog mint alapjog a nemzetközi jogban és  
a magyar Alaptörvényben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata értelmében a nép akaratának mint a 
közhatalom alapjának egyenlő és titkos választójog útján kell érvényre jutnia, 
vagy legalábbis a választások szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító módon, 
és bizonyos időszakonként rendezett tisztességes választások keretein belül.5 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya alapján pedig a ré-
szes államok „faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 

3  Papp Imre: A politikai részvételi jogok. In Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): 
Emberi jogok. 2003, Osiris Kiadó, Budapest, 737–739.

4  Papp: i. m. 750. A választójoghoz kapcsolódóan lásd még Halász Iván: Választójog. In 
Lamm Vanda (szerk.): Emberi jogi enciklopédia. 2018, HVG-ORAC, Budapest, 715–725.

5  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948. december 10.) 21. cikk (3)
Elérhető: http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/201, 2019. január 20.
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vagy társadalmi származás, vagyoni, születési, vagy egyéb helyzet szerinti különb-
ségétel nélkül”, továbbá bárminemű észszerűtlen korlátozástól mentesen kötelesek 
biztosítani az állampolgárok számára az általános, egyenlő és titkos választójogot, 
méghozzá úgy, hogy azzal valóban képesek legyenek szabad akaratuk kifejezésére.6 

A regionális egyezmények közül érdemes kiemelni az Emberi Jogok Európai 
Egyezményét, amely Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikke szól 
a szabad választójog biztosításának kötelezettségéről, amely titkos, és a nép vé-
leményének a törvényhozás összetételében való megjelenését biztosító választó-
jogot követel.7 Ezen megfogalmazás tehát jóval kevesebb követelményt határoz 
meg a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához képest, csupán 
a szavazás titkosságának alapelve, és a választók szabad akarata kifejeződésének 
követelménye fejeződik ki benne. Az előzőekben említett egyezmény viszont e 
kritériumokon túlmenően meghatározza a választójog általánossága és egyenlő-
sége követelményét is, ráadásul a választójog egyenlősége kapcsán kiemeli a jog-
szerűtlen megkülönböztetés különböző lehetséges módjait.

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének vonatkozó 
cikke kapcsán Grád András és Weller Mónika is arra hívják fel a figyelmet, hogy 
annak megfogalmazása igen szűkszavú. Kiemelik azt is, hogy a szabad választó-
jog alapvető volta miatt az Európa Tanács tagállamai ezt a követelményt általában 
nem szegik meg, e cikknek nem is alakult ki bőséges esetjoga, s az esetek jelentős 
része annak tisztázásáról szólt, hogy mi nem tartozik a cikk fogalmi körébe, tehát 
negatív jogértelmezés történt.8 Mivel az egyezmény nem határozza meg a válasz-
tójog korlátozásának jogszerű eseteit, az Emberi Jogok Európai Bírósága mindig 
az adott, egyedi ügy esetében vizsgálja meg a korlátozás legitimitásának kérdését.9 
A legitimitásról és arányosságról való döntés során legfőbb szempontok az egyéni 
körülmények, a helyi sajátosságok és az államok jogszabályaik értelmezésére vo-
natkozó döntő hatásköre.10

A bíróság joggyakorlatából megtudhatjuk, hogy az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 
3. cikke nem támaszt követelményt a tagállamokkal szemben egy bizonyos válasz-

6  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. és 25. cikk Kihirdette: 1976. 
évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán. 1966. december 
16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről

7  Emberi Jogok Európai Egyezménye Első Kiegészítő Jegyzőkönyve 3. cikk. Kihirdette: 
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában. 
1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirde-
téséről

8  Grád András – Weller Mónika: A Strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. Ne-
gyedik, javított kiadás, 2011, HVG-ORAC, Budapest, 743.

9  Starmer, Keir: European human rights law. 1999, Legal Action Group, London, 150–151. 
Hivatkozza: Bodnár Eszter: A választójog alapjogi tartalma és korlátai. 2014, HVG-ORAC, 
Budapest, 148.

10  Bodnár, 2014: i. m. 149.
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tási rendszer alkalmazására, s azok széles mérlegelési lehetőséggel rendelkeznek a 
kérdésben.11 A bíróság a választójog egyenlőségének megtestesülését az ún. „egy 
ember – egy szavazat” elv megvalósulása által látja biztosítottnak, s nem követe-
li meg, hogy azonos súlyúnak is kellene lennie minden szavazatnak a választás 
végeredményét tekintve. Fontos tudni, hogy a választójogot a bíróság sem tartja 
abszolút érvényűnek, korlátozhatatlannak, ám a korlátozás nem foszthatja meg a 
jogot annak lényegétől és teljességétől, legitim célon kell alapulnia, és e legitim cél-
hoz mérten arányos eszközzel kell megvalósítani.12 A választójogosultság feltételei 
által azonban nem támasztható olyan követelmény, amely gátolná a nép szabad 
véleménynyilvánítását a törvényhozó testület megválasztása során.13 Emellett igen 
fontos követelmény, hogy tekintetbe kell venni a kérelmező egyedi körülményeit 
is a jogkorlátozás megállapítása és bírálata során.14

A választójoghoz kapcsolódóan kiemelkedően fontos még megemlíteni a vá-
lasztási megfigyelést is végző Európai Biztonság és Együttműködés Szervezetét, 
annak kapcsán pedig a Koppenhágai Záróokmány által támasztott követelménye-
ket. A záróokmány a következőképpen fogalmaz: „az igazságosság azon elemeihez, 
amelyek a veleszületett méltóság és az ember egyenlő és elidegeníthetetlen jogai 
teljes körű kifejeződése szempontjából alapvető fontossággal bírnak, a következők 
tartoznak: 5.1. a szabad választások, amelyeket ésszerű időközönként tartanak tit-
kos szavazással, vagy egyenértékűen szabad szavazási eljárással olyan körülmé-
nyek között, amelyek a gyakorlatban biztosítják a választók véleményének szabad 
kifejeződését képviselőik kiválasztása terén. […]” E dokumentum tehát az Em-
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozatához hasonlóan fogalmaz, amikor a titkos sza-
vazás mellett ezzel egyenértékűen szabad eljárást is elegendőnek határozza meg a 
választójog érvényesülése terén. A választójog általánossága és egyenlősége nem 
kerül kiemelésre a záróokmányban, ugyanakkor megjelenik benne a választók vé-
leménye szabad kifejeződésének követelménye. A későbbiekben még visszatérünk 
a fentebb kifejtettekből az egyes bűnelkövetők kizárására vonatkozóan levezetett 
követelményekre, elsőként azonban a természetes kizáró okok rendszerváltás óta 
történt magyarországi alakulására vetünk egy pillantást.

A 2011. december 31-ig hatályos alkotmányunkban, azaz az 1949. évi XX. tör-
vényben már elfogadásakor is kinyilvánításra került az országgyűlési képviselők 
választását illetően az általános és egyenlő választójog, továbbá a titkos és közvet-

11  Etienne Tête v. France decision of 9 december 1987, no. 11123/84.
12  Russian Conservative Party of Enterpreneurs v. Russia, Judgment of 11 January 2007, no. 

55066/00., 55638/00.
13  Mathieu-Mohin and Cleyfayt v. Belgium, Judgment of 2 March 1987, no.9267/81.
Podkolzina v. Latvia, Judgment of 9 April 2002, no. 46726/99.
14  Zdanovka v. Latvia [GC], Judgment of 16 March 2006, no. 17707/02.
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len szavazás követelménye.15 A 2012. január 1-jétől hatályos Alaptörvény szintén 
meghatározza ugyanezt a követelményt, s a választás részleteinek meghatározását 
sarkalatos törvényre bízza.16 Az Alaptörvény ugyanis a következőképpen szól: „Az 
országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog 
alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését 
biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.”17 
Az Alaptörvény természetesen meghatározza a természetes kizáró okokat is, ame-
lyek kérdésére a következő pontban térünk rá.

2.2. A természetes kizáró okok mint a választójog korlátai  
a magyarországi szabályozásban

Bodnár Eszter egy írásában rávilágít, hogy a magyar szabályozásban az ún. termé-
szetes kizáró okok tekintetében is jelentős változások mentek végbe az Alaptörvény 
elfogadása révén. A korábbi Alkotmányban felsorolt négy kizárási ok fennállása 
automatikusan a választójogból való kizáráshoz vezetett, nem volt választójoga a 
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt állóknak. Megtudhat-
juk azt is, hogy míg a szabadságvesztés büntetésüket töltők automatikus kizárásán 
az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországot közvetlenül nem érintő ítélke-
zési gyakorlata miatt változtattak az Alaptörvény elfogadásakor, a gondnokság alá 
helyezettek választójoga kapcsán a bíróság a Kiss Alajos-ügyben éppen Magyaror-
szág ellen hozott elmarasztaló ítéletet.18 A korábbi alkotmány alapján ugyanis au-
tomatikusan kizárásra kerültek a jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet kor-
látozó vagy kizáró gondnokság alatt álló magyar állampolgárokon túl a közügyek 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt állók, továbbá a szabadságvesztés büntetésüket 
vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését töltők.19

Az Alaptörvényben lefektetett szabályozás ezzel szemben megköveteli azt, hogy 
a választójogból való kizárásról külön döntsön a bíróság. Így a cselekvőképesség 
korlátozása vagy a szabadságvesztés büntetésre ítélés, illetve kényszergyógykeze-
lés alá helyezés már nem vonhatja maga után a választójogból való automatikus 
kizárást. Az Alaptörvény ezzel kapcsolatban a következőképp fogalmaz: „Nem 

15  1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 62. § (1), 1989. évi XXXI. 
törvény Az alkotmány módosításáról 35. § (1). Mindehhez fontos hozzátenni, hogy valóban 
szabad választásokra ugyanakkor a már 1949-ben az Alkotmány szövegébe került deklaráció 
ellenére 1991-ben került sor ezt követően először.

16  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2. cikk (1)–(2)
17  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2. cikk (1)
18  Bodnár Eszter: Választójog és választási rendszer az Alaptörvényben. Magyar Közigaz-

gatás, 2011/3. 101–103.
19  1949. XX. törvénycikk a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70. § (5)
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rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.”20 Így a szabadság-
vesztés-büntetésüket, továbbá kényszergyógykezelésüket töltők főszabály szerint 
csak passzív választójoguktól kerülnek megfosztásra.21

Aktív választójoguktól pedig csak a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya 
alatt álló, szándékos bűncselekmény miatt jogerős, végrehajtandó szabadságvesz-
tésre ítéltek kerülnek megfosztásra,22 illetve azok, akiket a gondnokság alá helye-
zés iránti perben a bíróság kizárt a választójogból. A  választási eljárásról szóló 
törvény alapján, ahogyan azt fentebb is említettük, „a bíróságnak a cselekvőké-
pességet korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó, a cselekvőképességet ki-
záró gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alap-
ján hozott ítéletében rendelkeznie kell a választójogból való kizárás kérdéséről”.23 
Ezen döntését a bíróság annak mérlegelésére alapozza, hogy a gondnokság alá 
helyezendő személynek „a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége 
pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan 
vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy pszichés állapota 
vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik”-e.24

Az Alkotmánybíróság egyébként a választójogból való kizárás kapcsán a válasz-
tási regisztrációhoz fűződő 1/2013. (I. 7.) AB határozatában hivatkozott az Embe-
ri Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára, azon belül a Ždanoka-ügyre, melyben 
a bíróság kiemelte, hogy a lakosság vagy egyes csoportjainak választójogból való 
kizárásának összeegyezethetőnek kell lennie az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nye 1. kiegészítő jegyzőkönyve választójogra vonatkozó rendelkezéseivel.25

Az Alkotmánybíróság ugyanezen határozat meghozatala során a választók elő-
zetes regisztrációjához kötődően meghatározta az Alaptörvény által meghatáro-
zott kizáró feltételeket, a választójog belátási képesség mentén történő korlátozása, 
továbbá egyes bűnelkövetők választójogból való kizárásának esetein túlmenően 
idesorolva az Alaptörvény választójog vagy annak teljessége magyarországi la-
kóhelyhez kötését és a választhatóság további feltételekhez kötését lehetővé tévő 
rendelkezéseit. Ennek körében kijelentették, hogy az Alaptörvényben felsorolt 
okok zárt felsorolást jelentenek, melyeken túl a választójog gyakorlásának más 
feltételhez – így többek között választási regisztrációhoz – kötése nincs összhang-
ban az Alaptörvénnyel. Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság hivatkozott a kizá-
ró okok tekintetében a korábbi Alkotmány 70. §-ára, és annak alapján korábban 

20  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XIII. cikk (6)
21  2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról [Vjt.] 2. § (3)
22  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 61. § (1)–(2)
23  2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról [Ve.] 13/A. § (1)
24  Ve. 13/A. § (2)
25  1/2013. AB határozat, ABH 2013. 16. Indokolás, [41]
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meghozott döntéseire, így arra is, hogy a kizáró okokat a választójogra vonatkozó 
alkotmányos rendelkezések között kell meghatározni: „[63] Az Alkotmánybíró-
ság tehát a választójogból történő kizáró okok zárt alaptörvényi követelményét 
az Alaptörvény szövege, illetve a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat alapján is 
irányadónak tekinti.”26 A továbbiakban az egyes bűnelkövetők választójogból való 
kizárása kapcsán kialakított nemzetközi követelményrendszerre térünk rá, majd 
áttekintjük, hogy milyen modellek vázolhatók fel, ha az egyes országok vonatkozó 
szabályozását megvizsgáljuk. Mindezeket követően a magyarországi szabályozást 
vázoljuk fel és elemezzük.

3. Egyes bűnelkövetők választójogból való kizárása

3.1. Egyes bűnelkövetők választójogból történő kizárására  
vonatkozó nemzetközi standardok

A következőkben tehát áttérünk a választójog bűnelkövetés miatti korlátozható-
sága kapcsán kialakított nemzetközi követelményrendszerre. A fentiekben láthat-
tuk, hogy a választójogról rendelkező egyetemes nemzetközi egyezmények közül 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meg sem jelent az általános választó-
jog követelménye, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában 
viszont megjelent az általános választójog biztosításának kötelezettsége, ráadásul 
a választójog észszerűtlen korlátozásának tilalma is. Arról viszont már nem ta-
lálunk semmiféle információt az Egyezségokmányban, hogy mi tekinthető a vá-
lasztójog általánossága korlátjának, és mi az, ami már a választójog észszerűtlen 
korlátozásának minősül.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 25. általános kommentárjában azonban fog-
lalkozott a választójog korlátozásával és a választójogból való kizárás lehetőségé-
vel. Ennek során pedig nem csupán a cselekvőképesség és a választójog kapcsola-
tával foglalkoztak, hanem a választójog bűnelkövetés miatti korlátozhatóságával 
is. Ennek kapcsán azt az álláspontot fejtették ki, hogy a választójog bűnelkövetés 
miatti korlátozása megengedett, viszont mindenképp szükség van arra, hogy a 
kizárás időtartama egyaránt arányban álljon a választójogból kizárt személy által 
elkövetett bűncselekmény tárgyi súlyával és büntetési tételével.27

26  1/2013. AB határozat, ABH 2013. 16. Indokolás, [59]–[63.]; [86]
27  Kurunczi Gábor: Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő aktuális kihívások 

alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében. Doktori értekezés, a kézirat lezárásának 
dátuma: 2019. február 4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori 
Iskola, Budapest, 174.
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A kérdés kapcsán fontos visszatérnünk az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
gyakorlatára is. A bíróság Hirst-ügyben kifejtett gyakorlata szerint az államoknak 
joga van arra, hogy egyes bűnelkövetőket, akik a demokráciát és a jogállamiságot 
veszélyeztetik, kizárjanak a választójogból, de ez a kizárás nem történhet automa-
tikusan, és a bűncselekmény tárgyi súlyával arányban kell lenni a kizárás alkalma-
zásának.28 A Frodl-ügyben kimondásra került, hogy mindezeken felül csak egyedi 
bírósági döntésen alapulhat a bűnelkövetők választójogból való kizárása, a válasz-
tásokkal vagy a demokratikus intézmények működésével összefüggésben elköve-
tett bűncselekménnyel kapcsolatban kerülhet sor a kizárásra, továbbá a bűnel-
követő egyedi körülményeire is figyelemmel kell lenni.29 A bíróság gyakorlatában 
fordulópontot jelentett azonban az, amikor is visszalépett az esetről esetre történő 
bírói mérlegelés mércéjétől, és a Hirst-ügyben kifejtettek szerint nyitva hagyta az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye részes államai előtt, hogy a törvényhozó vagy 
a bíróság állapítsa meg a bűnelkövetők választójogból való kizárása arányosságá-
nak kérdését.30 Mindehhez azt fontos még hozzátenni, hogy a bíróság egyezmény-
sértőnek tartja azt, amennyiben nem csupán a végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítéltek tekintetében van lehetőség a kizárásra, hanem a feltételes szabadságra bo-
csátás, illetve a felfüggesztett szabadságvesztés esetében is.31

Szükséges továbbá felvázolni a szintén az Európa Tanácshoz tartozó Velencei 
Bizottság bűnelkövetők választójogból való kizárására vonatkozó álláspontját. 
A bizottság a következő, konjunktív feltételekkel tartja elfogadhatónak egyes vá-
lasztópolgárok választójogból való bűnelkövetés miatti kizárását. Az első feltétel 
a szabályozás szintjére vonatkozik, ugyanis a választójogból való kizárás csak tör-
vényen alapulhat a testület álláspontja szerint. A következő követelmény a bűn-
cselekmény tárgyi súlyára vonatkozik, miszerint csakis súlyos bűncselekmény 
elkövetése miatt lehetséges a választójogból való kizárás. Ezeken felül a kérdést el-
bíráló fórum jellegét is meghatározzák, ennek megfelelően bíróságnak kell dönte-
nie a kizárásról. További kritériumnak tekinthető az arányosság követelményének 
figyelembevétele, és az, hogy a kizárás nem lehet automatikus. Kiemelik továbbá 
annak jelentőségét, hogy mivel a jogerősen el nem ítélt, (előzetes) letartóztatásban 
lévő személyek tekintetében az ártatlanság vélelmének is érvényesülnie kell, szá-
mukra mindenképpen biztosítania kell az államnak a szavazás lehetőségét.32

28  Kurunczi: i. m. 175–176. L. Hirst v. the United Kingdom, Judgment of 6 October 2005, 
no. 74025/01.

29  Kurunczi: i. m. 176. L. Frodl. v. Austria, Judgment of 10 April 2010, no. 20201/04
30  Kurunczi: i. m. 176–177. L. Scoppola v. Italy (no. 3.), Judgment of 22 May 2012, no. 

126/05.
31  Kurunczi: i. m. 177. L. Söyler v. Turkey, Judgment of 17 September 2013, no. 29411/07.
32  Kurunczi: i. m. 174–175.
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3.2. A bűnelkövetők választójogból való kizárása egyes  
európai országokban

Kurunczi Gábor három fő modellbe sorolja az országokat a választójog bűnelkö-
vetéssel összefüggésben történő korlátozása tekintetében. Az első csoportba azok 
az országok tartoznak, amelyek egyáltalán nem korlátozzák az elítéltek válasz-
tójogát. Idetartozik Csehország (a parlamenti választások tekintetében), Dánia, 
Finnország, Lettország, Spanyolország és Svédország. A második csoportba azo-
kat az országokat sorolja, amelyekben a szabadságvesztésre ítéltek automatikusan 
megfosztásra kerülnek a választójogtól (Bulgária, Észtország, Egyesült Királyság). 
Végül, de nem utolsósorban felhívja a figyelmet, hogy ezeken a típusokon túl lé-
teznek differenciált rendszerek, amelyeken belül szintén többféle megoldás ismert 
a választójog bűnelkövetés miatti korlátozása kapcsán. Az első csoportot azok 
az országok képezik, ahol esetről esetre, bírói mérlegelés alapján dől el, hogy ki-
zárják-e az adott bűnelkövetőt a választójogból. Ilyen ország például Románia és 
Franciaország. Más országokban a jogalkotó határozza meg, hogy milyen bűncse-
lekmények elkövetése vonja maga után a választójogtól való megfosztást. Ezt egyes 
országok (például Olaszország és Lengyelország) a szabadságvesztés tartamához kö-
tik, míg más országok meghatározott büntetőjogi tényállások megvalósításához (pl. 
Norvégia egyes hazaárulási, illetve nemzetbiztonságot érintő bűncselekményekhez) 
kötik a választójogból való kizárást. A harmadik alcsoportba pedig azok az államok 
tartoznak, amelyekben bár a jogalkotó meghatározza a választójogból való kizárás 
alapjául szolgáló bűncselekmények körét, a bírói mérlegelés is teret kap.33

Bodnár Eszter szintén többféleképpen csoportosította a választójog bűncselek-
mény elkövetése miatti korlátozásának eseteit. Az időbeliség tekintetében megkü-
lönbözteti azt az esetet, amikor a büntetőeljárásra tekintettel, a büntetőeljárás alatt 
már korlátozható a választójog, ami – ahogyan fentebb is láthattuk – demokratikus 
államokban nem lehetséges. A következő – és egyben a leggyakrabban alkalma-
zott – változat az, amikor az elítéléshez fűződik a választójogból való kizárás, és az 
elítélés időtartamára szól. A következő típus esetén szintén az elítéléshez kötődik 
a választójogból való kizárás, ám annak tartama túlnyúlik a büntetés idején. Azt 
is megemlíti, hogy a választójogból elítéléshez fűződően történő kizárás leggyak-
rabban szabadságvesztés kiszabásához kötődik, egyes esetekben automatikusan 
maga után vonva a kizárást, más esetekben pedig az csupán mellékbüntetésként 
alkalmazható. Kivételes esetnek tekinti azt, amikor nem szabadságvesztés-bünte-
téshez, hanem valamely – meghatározott bűncselekményi kör miatti – egyéb el-
ítélés vonja maga után a választójogból való kizárást. A választójogból való kizárás 
eseteit a bíróság által betöltött szerepkör szerint is csoportosította. Ezek egyike, 
amikor a kizárás automatikus, a bíróságnak nincs mérlegelési jogköre, amikor a 

33  Kurunczi: i. m. 177–179.
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bíró mondja ki a kizárást, de a törvényi keretek által jelentősen behatárolt a moz-
gástere. Ezen eset alesetének tekinti azt, amikor a jogalkotó meghatározott bűn-
cselekmények elkövetéséhez vagy pedig meghatározott tartamú szabadságvesztés 
kiszabásához köti a választójogból való kizárást. A harmadik csoportba azokat a 
szabályozásokat sorolja, amelyek szerint a bíró szabadon dönthet, hogy kizárja-e 
az adott bűnelkövetőt a választójogból. Hangsúlyozza továbbá, hogy mindezen le-
hetőségek kombinációja révén számos más megoldás létezhet.34

A  továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy miként alakul Magyarországon a 
bűnelkövetők egyes csoportjainak választójogból való kizárása.

3.3. Egyes bűnelkövetők választójogból való kizárása Magyarországon

A  fentiekben láthattuk, hogy a cselekvőképesség korlátozása vagy a szabadság-
vesztés büntetésre ítélés, illetve kényszergyógykezelés alá helyezés már nem von-
hatja maga után a választójogból való automatikus kizárást. Az Alaptörvény ezzel 
kapcsolatban a következőképp fogalmaz: „Nem rendelkezik választójoggal az, 
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt 
a bíróság a választójogból kizárt.”35 Így a szabadságvesztés-büntetésüket, továbbá 
kényszergyógykezelésüket töltők főszabály szerint csak passzív választójoguktól 
kerülnek megfosztásra.36

Aktív választójoguktól pedig csak a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya 
alatt álló, szándékos bűncselekmény miatt jogerős, végrehajtandó szabadságvesz-
tésre ítéltek kerülnek megfosztásra,37 illetve azok, akiket a gondnokság alá helye-
zés iránti perben a bíróság kizárt a választójogból.

A  Büntető Törvénykönyv szabályozza a közügyektől eltiltás mellékbüntetést. 
A  hatályos büntetőjogi szabályozás szerint a közügyektől eltiltás kiszabásához 
több feltétel együttes teljesülésére van szükség. Csak olyan személyt lehet a köz-
ügyektől eltiltani, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt. 
Emellett szükség van arra, hogy a személy a közügyekben való részvételre méltat-
lannak bizonyuljon. A Btk. egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy a közügyektől el 
kell tiltani mindazokat, akik esetében ezek a feltételek fennállnak,38 és a bíró mér-
legelésnek ezen feltételek között annak eldöntésében nyílik tere, hogy a jogerős, 

34  Bodnár, 2014: i. m. 215–216.
35  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XIII. cikk (6)
36  Vjt. 2. § (3) Ennek kapcsán azonban szükséges megjegyezni, hogy a büntetés-végrehajtási 

intézetben fogva tartottak körében jóval alacsonyabb a választási részvétel, mint a teljes lakos-
ság körében. Lásd Bakó Zsolt: A 2014-es országgyűlési és európai parlamenti választás a bv. 
intézetekben. Börtönügyi Szemle, 2014/3. 69–70.

37  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről [Btk.] 61. § (1)–(2)
38  Btk. 61. § (1)
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végrehajtó szabadságvesztésre ítélt személy méltatlanná vált-e a közügyek gyakor-
lásában való részvételre. Ennek kapcsán viszont joggal merülhet fel bennünk az a 
felvetés, miszerint e méltatlanná válás tartalma nem tűnik kellőképp egyértelmű-
nek, ennek következtében érdemes egy pillantást vetni a bírói gyakorlatra is.

Kurunczi Gábor az Országos Bírói Hivatal 2012 és 2017 közötti statisztikai ada-
tainak vizsgálata kapcsán arra jutott, hogy a bíróságok a jogerős, végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélések átlag 83%-ában közügyektől eltiltást is alkalmaztak. 
Ezen arány kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a legalacsonyabb érték a 2016. év-
ben megfigyelhető 66% volt, a legmagasabbnak pedig a 2012 és 2014 közötti 92-
94%-os arányok tekinthetők. Mindezek alapján arra a következtetésre jut, hogy 
a végrehajtandó szabadságvesztés-büntetés kiszabása mellett a bíróságok kvázi 
automatikusan alkalmazzák a közügyektől eltiltást, méghozzá csekélyebb tárgyi 
súlyú, három évnél rövidebb tartamú végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása 
esetén is.39

A közügyektől eltiltás egyébként csak határozott tartamra szólhat, és egy év-
től tíz évig terjedhet.40 A mellékbüntetés kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy több 
szankcióelemből tevődik össze. Ennek megfelelően a közügyektől eltiltásnak csu-
pán egyik elemét képezi az, hogy a hatálya alatt álló személyválasztójoggal nem 
rendelkezik, továbbá népszavazásban és népi kezdeményezésben sem vehet részt. 
Ezen túl azonban hivatalos személy sem lehet; népképviseleti szerv testületének, 
bizottságának sem lehet tagja, s nem vehet részt azok munkájában; törvényben 
kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott szervezet közgyűlésébe, testületé-
be nem delegálható; katonai rendfokozatot sem érhet el; se belföldi kitüntetésben 
nem részesülhet, se külföldi kitüntetés elfogadására nem kaphat engedélyt; nem 
vehet részt védőként vagy jogi képviselőként semmiféle hatósági eljárásban; köz-
testületben és közalapítványban sem viselhet tisztséget; s civil szervezetnek sem 
lehet vezető tisztségviselője.41 Mindezek kapcsán tehát a későbbiekben nem csu-
pán azt lenne érdemes tovább vizsgálni, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés 
kiszabása esetén mely körülmények mérlegelésével döntik el a bírák azt, hogy 
egyúttal közügyektől eltiltás mellékbüntetést is kiszabnak, hanem azt is, hogy – 
mivel a fenti szankcióelemek nem tekinthetők egyenlő súlyúnak – nem volna-e 
szükség differenciáltabb szabályozásra, és annak vonatkozásában is mérlegelési 
jogkört biztosítani a bírónak, hogy a fenti szankcióelemek mindegyikét alkalmaz-
za, vagy pedig – a bűncselekmény jellegére és tárgyi súlyára figyelemmel csupán 
egyes elemeket.

Ezt a lehetőséget egyébként Kurunczi Gábor is felveti, mivel ő is aggályosnak 
tartja a jelenlegi szabályozást. A bíróság számára lehetővé tett differenciálás mel-

39  Kurunczi: i. m. 182–183.
40  Btk. 62. § (1)
41  Btk. 61. § (2)
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lett további lehetőségként vázolja fel, hogy törvényi szinten meghatározásra kerül-
jön a szabadságvesztés-büntetés tartama tekintetében egy minimum, amely alatt 
nem volna lehetséges a közügyektől eltiltás alkalmazása. További lehetőségként 
pedig azt veti fel, hogy érdemes lehetne a kérdés tekintetében jogegységi hatá-
rozatot kibocsátania a Kúriának, melynek segítségével a jogalkalmazói gyakorlat 
egységesebbé válna.42

Míg Kurunczi Gábor alapvetően létjogosultnak tartja egyes bűnelkövetők vá-
lasztójogból való kizárásának lehetőségét, és csupán a szabályozás finomítását, 
egyes aggályok kiküszöbölését és a joggyakorlat szabályozáshoz való igazítását 
tartja szükségesnek,43 addig Bodnár Eszter sokkal szeptikusabb a jogintézménnyel 
kapcsolatban. Kétségbe vonja, hogy a közügyektől eltiltás elrettentő erővel bírna, 
és arra az álláspontra helyezkedik, hogy a büntetések céljának, azaz a generális 
speciális prevenciónak nem elősegítője, ellenben hátráltatja a jogerős szabadság-
vesztés-büntetésre ítéltek társadalmi reintegrációját.44 Kurunczi Gábor egyébként 
egyetért abban, hogy a bűnelkövetők társadalmi reintegrációját, „jobb emberré 
válását” nem segíti elő a közügyektől való eltiltás, azonban – Bodnár Eszterrel el-
lentétes – álláspontja szerint annak célja nem is a büntetés,45 hanem „a társadalom 
többségének morális megbélyegzése, rosszallásának kifejezése”.46

A közügyektől eltiltás kapcsán fontos megemlíteni a választójoggal nem ren-
delkező választópolgárok Nemzeti Választási Iroda által vezetett nyilvántartását. 
E nyilvántartásban azok a nagykorú, illetve tizenhetedik életévüket betöltött kis-
korú polgárok szerepelnek, akiket az aktív és/vagy passzív választójogból kizár-
tak. Így e nyilvántartásban szerepelnek azok, akiket a bíróság a belátási képessége 
korlátozottsága miatt kizárt a választójogból, továbbá mindazok, akiket a bíróság 
közügyektől eltiltott, továbbá a csak passzív választójoguktól megfosztott, bünte-
tőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelésüket töltő és szabadságvesztés-bünte-
tésüket töltő választópolgároknak is szerepelnie kell e nyilvántartásban.47 E név-
jegyzék kapcsán arra fontos felhívni a figyelmet, hogy a választási igazgatásban 
– a választói névjegyzékkel együtt – olyan neuralgikus pontot jelentenek, ame-
lyek jelentősen hatással bírnak arra, hogy egy adott személy gyakorolni tudja-e 
a választójogát, ugyanakkor a választási igazgatás szervezetrendszerén kívülről, 
más állami szervek által vezetett nyilvántartásokból (személyiadat- és lakcímnyil-
vántartás, gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása, bűnügyi 
nyilvántartás) könnyen átemelődhetnek olyan hibák, amelyek orvoslására csak a 

42  Kurunczi: i. m. 184–185.
43  Kurunczi: i. m. 183–184.
44  Bodnár, 2014: i. m. 213–214.
45  Kurunczi: i. m. 170–171.
46  Uo. 171.
47  Ve. 98. § (1)
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választási igazgatás szervezetrendszerén kívül kerülhet sor, a választási eljárásról 
szóló törvényben meghatározott, a választási eljárásra szabott szabályoktól eltérő 
eljárásrend szerint.

A  választási eljáráshoz köthető további érdekes kérdés a fogvatartottak sza-
vazási módja. Mozgóurna iránti kérelmet ugyanis csupán olyan, a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be, aki „mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt”.48 Így tehát míg 
a fogvatartottak igényelhetnek mozgóurnát, az éppen szolgálatban lévő bünte-
tés-végrehajtási őrök nem.

4. Összegzés

A fentiekben tehát megvizsgáltunk egy, a választójoghoz mint alapjoghoz, azon 
belül a választójog általánosságához fűződő kérdést, méghozzá egyes bűnelkö-
vetők választójogból való kizárásának esetét vizsgáltuk meg. Ami a nemzetközi 
követelményrendszert illeti, azt láthatjuk, hogy az egyes vonatkozó nemzetközi 
egyezménynek nem szólnak explicite a kérdésről, legfeljebb a választójog általá-
nosságának elve és a választójog „ésszerűtlen korlátozástól mentes” biztosítása 
jelenik meg bennük. A bűnelkövetők kizárásához fűződő kérdések pedig csupán 
az ezen egyezményhez fűződő joggyakorlatban, továbbá egyes ajánlás-jellegű do-
kumentumokban jelennek meg. Mindezek kapcsán azt is láthattuk, hogy az egyes 
bűnelkövetők választójogból való kizárására vonatkozó szabályozás tekintetében 
a megoldások széles skálája ismert, és ezen megoldások széles köre a vonatkozó 
nemzetközi egyezményekkel és az ezekhez kapcsolódóan a vonatkozó nemzetkö-
zi fórumok által kifejtett gyakorlattal is összhangban van. A magyarországi sza-
bályozás tekintetében pedig láthattuk, hogy az Alaptörvény jelentős mértékben 
megváltozott szabályozást tartalmaz a korábbi Alkotmányhoz képest, hiszen a 
választójogból való kizárás minden esetben egyedi bírói döntésen alapul, és a sza-
badságvesztés-büntetésüket töltők, továbbá a kényszergyógykezelés hatálya alatt 
állók sem kerülnek automatikusan megfosztásra aktív választójoguktól. Kurunczi 
Gábor elemzése kapcsán azonban arra is fény derült, hogy a gyakorlatban – an-
nak ellenére, hogy a szabályozás Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége-
inek megfelelően módosításra került – az esetek többségében a bíróság jogerős, 
végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén automatikusan alkalmazza a 
közügyektől eltiltást is. Egyetérthetünk Kurunczi Gáborral abban, hogy ennek 
kapcsán érdemes lenne a Kúriának kibocsátania egy jogegységi határozatot. To-
vábbi megfontolandó kérdés lenne a közügyektől eltiltás egyes szankcióelemeinek 
külön-külön mérlegelését és alkalmazását lehetővé tenni a bíróság számára. Lát-

48  Ve. 103. § (1)
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hattuk még azt is, hogy a kérdéshez köthetően további problémát jelenthetnek 
bizonyos, a nem szavazó választópolgárok nyilvántartásába átemelt, a választási 
igazgatás szervezetrendszerén kívül felmerült hibák, problémák, amelyek orvos-
lására csak a választási igazgatáson kívül, a választási eljárás speciális szabályaitól 
eltérő szabályozás mellett kerülhet sor. Felvillantottuk továbbá annak visszásságát, 
hogy míg a közügyektől el nem tiltott fogvatartottaknak lehetőségük van moz-
góurna igénylésére a választások során, addig a választás ideje alatt közfeladatot 
ellátó vagy éppen a szavazás ideje alatt végig dolgozó személyeknek nincs, így a 
büntetés-végrehajtási őr sem tudja leadni mozgóurnás szavazással a szavazatát, 
annak ellenére, hogy a fogvatartottak számára kiviszik a mozgóurnát a szolgálata 
teljesítésének ideje alatt.
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Absztrakt
A jogállam az alkotmányos berendezkedés egyik legfontosabb követelménye. A jogál-
lam a jog uralmát jelenti, melynek alapfeltétele a demokratikus berendezkedés, az, 
hogy a közhatalom önkényesen, jogi szabályozásban megjelenő alap nélkül ne csele-
kedjék. Az állam intézményei révén közhatalmat gyakorol, mely megnyilvánul a jog-
alkotásban is. A jogalkotó szervek a jogalkotással beavatkoznak a társadalmi-gazda-
sági folyamatokba, befolyással vannak az emberek mindennapjaira. A magyar közjogi 
rendszerben a törvényalkotási alkotmányos garanciák feletti őrködés a köztársasági 
elnök és az Alkotmánybíróság feladata. Az elmúlt években mindkét jogintézmény jelen-
tős változáson ment keresztül. A köztársasági elnök törvényhozásban betöltött szerepé-
ben az Alaptörvény hatálybalépése hozott változásokat, az Alkotmánybíróság feladat- 
és hatáskörét az Alaptörvény és az új, az Alkotmánybíróságról szóló törvény alakította, 
reformálta át. Tanulmányomban ezeket a hatásköri változásokat kívánom bemutatni. 
Kulcsszavak: Alkotmánybíróság, jogállamiság, jogalkotás, köztársasági elnök, tör-
vényalkotási garanciák, vétó

1. Bevezetés – a jogalkotás 

A  jogállam, a jogállamiság az alkotmányos berendezkedés egyik legfontosabb 
követelménye. A  jogállam a legáltalánosabb értelemben a jog uralmát jelen-
ti,1 melynek alapfeltétele a demokratikus berendezkedés: az, hogy a közhatalom 
önkényesen, jogi szabályozásban megjelenő alap nélkül ne cselekedjék. Már az 
1789. augusztus 26. napján elfogadott francia Ember és Polgár Jogainak Nyilatko-
zatában lefektetésre került ez az alapkövetelmény, hogy a közhatalom cselekvési 
lehetőségeit, a közhatalom szerveit a jogszabályok határozzák meg. Az általános 
jogállami követelmény, hogy a jogrendszer minden egyes része, a jogszabályok, a 

1  Smuk Péter: Alkotmányjog I. Alkotmányos fogalmak és eljárások. 2014, Universitas-Győr 
Nonprofit Kft., 58. 



48 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

jogi rendelkezések közjogilag érvényesek legyenek, vagyis „a jogszabályok meg-
hozatalára, elfogadására, kihirdetésére, a jogrendszerbe való beépülésre vonatko-
zó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartsák a jogalkotás során”.2

Az állam intézményei révén közhatalmat gyakorol. A közhatalom gyakorlása 
azt jelenti, hogy az intézmények, szervezetek vagy mindenkire, vagy egy-egy cso-
portra, személyre kötelező döntést hozhatnak (jogot alkothatnak, illetve egyedi 
döntéseket hozhatnak), és e döntéseket az emberek, illetve szervezeteik kötelesek 
betartani, annak megfelelően cselekedni. 

A közhatalom gyakorlása megnyilvánul a jogalkotásban is. „A jogalkotás egy 
tudatos szabályozó tevékenység, mivel tervezett célok elérés érdekében, általá-
ban jövőre irányulóan, lehetséges elképzelt esetekre megfogalmazottan előre, és 
az érvényesítés igényével szabályoz bizonyos társadalmi magatartásokat, illetve 
az ezeket befolyásoló körülményeket.”3 A  jogalkotás tervszerűen, tudományos 
módszerek alkalmazásával juttatja kifejezésre a hatalom gyakorlójának politikai 
szándékait és törekvéseit. A jogszabályokban ezek a törekvések, általánosságban 
– hiszen a jogszabályok a társadalom minden tagjára nézve kötelezőek – tartós, 
rögzített formában, kötelező normaként kerülnek kifejezésre.4

A jogalkotó szervek a jogalkotással a beavatkoznak a társadalmi-gazdasági fo-
lyamatokba, kihatással, befolyással vannak az emberek mindennapjaira. A jogal-
kotó szervek beavatkozásra irányuló joga azonban nem lehet korlátlan. A  jog-
alkotók nem tehetik meg, hogy a „tényleges viszonyokat figyelmen kívül hagyva, 
tetszés szerinti szabályozást végezzenek, tekintet nélkül arra, hogy a kellően át 
nem gondolt szabályozás kiket és milyen mértékben sújt joghátránnyal”.5 Minden 
állami aktus, beleértve a jogalkotást is, ami az állampolgári szabadságot érinti, 
igazolásra szorul. A demokratikus gyakorlat és a törvényhozás intézményrend-
szerének kialakítása, a hatalmi ágak megosztása, a fékek és ellensúlyok rendszere 
meghatározza az állami beavatkozás mértékét, továbbá kijelöli a jogalkotás cse-
lekvési terét.6

A jogalkotás tehát „a társadalmi kötelezés igényével lép fel”,7 azzal a céllal, hogy 
emberi magatartásokat irányítson, szabályozzon, és a szabályozás által egy elő-
re meghatározott társadalmi rendet, emberi magatartást realizáljon. „A jogalko-
tással tehát szabályoznak, vagyis a társadalmi magatartás előre rögzített minták 
szerinti átalakítását végzik el: a minta önálló formát hordoz és e formaiságban 
megragadhatóvá válik.”8

2  Uo. 59.
3  Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. 2004, Dialóg Campus Kiadó, 75.
4  Uo. 76. 
5  Drinóczi: i. m. 74. 
6  Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. 2010, Atlantisz Kiadó, 296. 
7  Drinóczi: i. m. 75. 
8  Uo.
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2. A törvényalkotás

Az egyes jogalkotási eljárások közül – alkotmányjogi és politikai – jelentőségénél 
fogva a törvényalkotási eljárás emelkedik ki. „A törvényhozás a politikai akarat-
képzés meghatározó, önálló és jogilag megragadható megjelenési formája.”9 A tör-
vényhozási eljárás során „jogalkotás-taktikai tekintetben markánsan jelenik meg 
a parlamenti politikai erőknek a vélemény- és akaratképzésben megnyilvánuló 
különbsége, és mindvégig érvényesül a nyilvánosság, amelyek döntő hatást gya-
korolnak a törvényi tartalom keletkezésére.”10

A  törvényhozás fogalmát többféleképpen meghatározhatjuk. A  törvényho-
zás egyrészt jogalkotás – azaz jogi normák létrejöttének egyik módja és formája, 
amely absztrakt-általános magatartásszabályok formájában megfogalmazódó jogi 
normák létrehozására irányul. Egy olyan tudatos szabályozási tevékenység, amely 
a jövőre irányultan, eshetőlegesen bekövetkező esetekre tartalmaz előírásokat, és 
az érvényesítés igényével szabályoz bizonyos társadalmi magatartásokat. 

A törvény keletkezését, megalkotását szabályzó döntéshozatali folyamat szabá-
lyozása és stabilizálása kiemelkedően fontos, hiszen csak így lehet világos, kiszá-
mítható, követhető törvényeket alkotni. „A politikai célok elérése érdekében ho-
zott döntések a törvényi formán keresztül éppen ezért kapnak sajátos, eljárás általi 
legitimációt.”11 A törvényhozó hatalomnak közjogi értelemben vannak korlátai, a 
korlátok közös jellemzője, hogy az alkotmány határozza meg őket.12 A törvényho-
zó szervek tehát kötve vannak az alkotmányhoz, a törvényalkotás az alkotmány ál-
tal konstituált hatalomgyakorlás. „A törvényhozó szerv és a törvényhozási eljárás 
alkotmányhoz kötöttsége következtében a törvények nem lehetnek ellentétesek az 
alkotmánnyal, ennyiben tehát a törvényhozói akarat nem lehet korlátlan.”13 

A  törvények kiemelkedő és a fent vázolt, társadalmi-gazdasági befolyásoló, 
meghatározó szerepének szem előtt tartásával az alaptörvényben garanciákat ala-
kítanak ki a törvények dominanciájának biztosítására. A  legfontosabb garancia, 
hogy a törvényt az előírt jogrendben szükséges megalkotni. A törvényalkotási el-
járásra vonatkozó szabályok egy részét az Alaptörvény, más részét a jogalkotásról 
szóló törvény, illetve a parlament belső szabályzatai, ügyrendje, továbbá a törvény 
előkészítésben közreműködő egyéb szereplők (pl. minisztériumok) ügyrendjei 
tartalmazzák. Az adott állam alkotmánybírósága, illetve alkotmánya további elve-
ket, értékeket határozhat meg. 

9  Drinóczi: i. m. 77. 
10  Drinóczi: i. m. 204. 
11  Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában. 

1997, PTE Egyetemi könyvtár, 62.
12  Szente: i. m. 296. 
13  Petrétei: i. m. 68. 
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3. A törvényalkotási eljárás alkotmányos garanciái

A magyar közjogi rendszerben a fent vázolt törvényalkotási alkotmányos garanci-
ák feletti őrködés a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság feladata. Az elmúlt 
években mindkét jogintézmény jelentős változáson ment keresztül. A köztársa-
sági elnök törvényhozásban betöltött szerepében az Alaptörvény hatálybalépése 
hozott változásokat, az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörét az Alaptörvény, 
és az azzal azonos időpontban, 2012. január 1. napján hatályba lépett új, az Alkot-
mánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) alakította át. 

3.1. Az Alkotmánybíróság törvényalkotásban betöltött  
szerepének változásai

Az alkotmánybíráskodás funkciója nem vezethető le konkrétan a hatalmi ágak 
megosztásának elvéből, hiszen az intézmény mindhárom hatalmi ággal össze-
függésbe hozható, továbbá egyes nézetek szerint inkább negyedik hatalmi ágként 
funkcionál. „Az Alkotmánybíróság egyrészt a Kelsen által meghatározott negatív 
jogalkotóként, másrészt a Petrétei által negatív kormányzásnak nevezett funkciót 
is betölti.”14 Továbbá az Alkotmánybíróság jogállásának lényegi eleme a független-
ség. „Az alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás után a jogállamiság legfon-
tosabb garanciája, amely biztosítja, hogy független bíróság (vagy hasonló szerv) 
őrködjön az alkotmányosság megtartása fölött.”15 Az Alkotmánybíróság legfon-
tosabb feladata az alkotmány (jelenleg Alaptörvény) védelme. „Az Alaptörvény 
védelmének elsősorban úgy tesz eleget, hogy az alkotmányellenes jogforrások 
megsemmisítésével gondoskodik arról, hogy lehetőleg ne legyen a jogrendszer-
ben olyan norma, amely formáját vagy tartalmát tekintve nem felel meg az Alap-
törvénynek.”16

Az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat korábban az Alkotmány és az 
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény szabályozta. 2012. január 
1-től azonban az Alaptörvény és az új Abtv. az Alkotmánybíróság hatáskörében 
jelentős változásokat hozott. „A 2010-ben megalakult Országgyűlés még az Alap-
törvény hatályba lépését megelőzően is számos alkalommal módosította az Alkot-
mányt, amely módosítások egy része az alkotmánybíráskodás hatáskörének csök-

14  Szalbot Balázs: Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekinteté-
ben. 2012, Arsboni.hu, 3. 

15  Kukorelli István – Papp Imre – Takács Imre: Az Alkotmánybíróság. In Kukorelli 
István: Alkotmánytan I. 2007, Osiris, Budapest, 441. 

16  Kukorelli István – Erdős Csaba: Az Alkotmánybíróság. In Smuk Péter (szerk.): Al-
kotmányjog II. Államszervezet. 2014, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 89. 
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kentésére irányult, a gazdasági-pénzügyi alkotmányosság területére bevezetett 
»tiltott tárgyköröknek« köszönhetően. […] Az Országgyűlés az Alaptörvénybe is 
változatlan tartalommal emelte be az Alkotmánybíróság hatásköreinek pénzügyi 
területen való korlátozását, egyúttal azonban az alkotmánybíráskodás jellegét is 
megváltoztatta.”17 

A továbbiakban ismertetem az Alkotmánybíróság megváltozott hatásköreit, a 
régi és az új szabályok vonatkozásában. 

3.1.1. Az előzetes normakontroll

Az Alkotmánybíróság egyik legfontosabb hatásköre az előzetes normakontroll, 
azon belül is az elfogadott, de ki nem hirdetett törvények vizsgálata. Az előze-
tes normakontroll célja, hogy az Alkotmánybíróság még a törvény kihirdetése 
előtt kiszűrje az alkotmányellenes törvényeket, ezáltal megakadályozva, hogy 
azok ne válhassanak a jogrendszer részévé. A korábbi szabályozásban az előze-
tes normakontrollt a köztársasági elnök kezdeményezhette, az új szabályozásban 
azonban a köztársasági elnök mellett az Országgyűlés is jogosulttá vált az eljárás 
kezdeményezésére (korábban csak a Házszabály és a nemzetközi szerződések fe-
lülvizsgálatát kérhette). „A Velencei Bizottság a 2011. március 25–26-án tartott 
ülésén megfogalmazott véleménye szerint az Alkotmánybíróság átpolitizálódását 
eredményezné az előzetes alkotmányossági felülvizsgálat kiterjesztése az Országy-
gyűlésre. A Bizottság véleménye szerint az Alkotmánybíróság így az egymással 
versengő politikai csoportok közötti döntőbíró szerepét töltené be, ami jelentősen 
rontana a testület hitelességén.”18 A jelenlegi statisztikák szerint 2012-től 2018 első 
feléig tartó időszakban, összesen hét esetben nyújtottak be előzetes normakont-
rollt, és mind a hét esetben a köztársasági elnök volt az indítványozó, azaz az Or-
szággyűlés még nem élt az eljárás kezdeményezésére irányuló jogával. 

Az Alaptörvény szerint az Országgyűlés elnöke akkor küldheti tovább az elfo-
gadott törvényt a köztársasági elnöknek, ha az Országgyűlés kezdeményezésére 
lefolytatott eljárásban az Alkotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-el-
lenességet. Az eljárás megindításához a törvény kezdeményezője, a Kormány 
vagy az Országgyűlés elnöke által beadott indítványnak az Abtv. 52. § (1) be-
kezdése szerint egy „határozott kérelmet kell tartalmaznia”, azaz meg kell jelöl-
nie a konkrét törvényi rendelkezést és a konkrét alkotmányossági kérdést. Ezen 
túlmenően fontos kiemelni, hogy az Országgyűlés a törvényt azonban csak az 

17  Erdős Csaba: Az Alkotmánybíróság kontrollmechanizmusának változásai. In Kecskés 
Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2013. 2013, SZE Állam-és Jogtudományi Doktori 
Iskola, Győr, 133. 

18  Szalbot: i. m. 6. 
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egyszerű többségi határozat meghozatala után – lényegében tehát a kormány-
többség akarata alapján – küldheti meg az Alkotmánybíróságnak. Ezzel érdekes 
szabályozás alakult ki, mely több kérdést is felvet. A köztársasági elnök mellett 
tehát az Országgyűlés elnöke, a kormány, és a törvény előterjesztője is kezdemé-
nyezheti az eljárást, a gyakorlatban azonban nehéz elképzelni, hogy a rendsze-
rint a kormány által előterjesztett, a kormánypártiak által elfogadott törvények 
esetében, maga a kormány vagy a törvény előterjesztője, vagy a kormánytöbbség 
támogatását élvező házelnök kérné az Alkotmánybíróság eljárásának megindí-
tását.19 A kormány tagjai ezt a döntést az alábbiakkal indokolták: „Igaz, hogy 
az indítványt a képviselők többségének kell támogatnia, de a kezdeményezés 
lehetősége így is fontos politikai eszköz az ellenzék kezében.”20 A gyakorlatban 
azonban úgy tűnik, hogy az ellenzék nem fog tudni élni ezzel a jogával, az in-
tézmény inkább azt a célt szolgálja, hogy „a mindenkori kormánytöbbség szá-
mára megteremti azt a lehetőséget, hogy egy általános alkotmányossági vizsgá-
lat keretében, gyorsított eljárással megkérdezze az Alkotmánybíróságot, hogy a 
jogszabály legalább elvi alapon megfelel-e az Alaptörvénynek”.21 Tehát ezzel a 
törvény kezdeményezője, mintegy „láttamozza” az Alkotmánybírósággal a tör-
vényjavaslatot. Éppen ezt a veszélyt kívánta volna a jogalkotó elkerülni azzal, 
hogy az Abtv. 52. § (1) bekezdésében rögzítésre került, hogy az indítványnak 
egy határozott kérelmet kell tartalmaznia, azonban ezzel az Alkotmánybíróság 
keze még inkább kötve van, mert abban az esetben, ha egy adott törvénytervezet 
esetében a felülvizsgálni kívánt rendelkezés ugyan megfelel az alkotmányosság-
nak, de a törvény más rendelkezéseit azonban alaptörvény-ellenesnek találja, 
tehetetlen marad. Igaz, az alkotmányosságot kizárólag a felülvizsgálni kért ren-
delkezésre mondja ki, de attól az még a köztudatba úgy épülhet be, mint az egész 
törvényre vonatkozó megállapítás.22 Véleményem szerint azzal, hogy a törvény 
előterjesztője és a kormány is kezdeményezheti az eljárást, a kormánypártiak 
az általuk alkotott törvény létjogosultságát erősítik meg. Azzal, hogy joguk van 
az Alkotmánybírósághoz fordulni egy előzetes „rábólintásért”, elkerülhetik az 
esetlegesen felmerülő alkotmányossági kérdéseket, valamint elébe mehetnek az 
olyan vádaknak, mint például, hogy alkotmányellenes a törvény szövege, így 
erről az oldalról a törvény már nem is támadható, nem érheti őket olyan a vád, 
hogy alkotmányellenes lenne a törvény. Továbbá ezzel a jogalkotásért viselt po-
litikai felelősség is megoszlik az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés között, 

19  Somody Bernadette – Szabó Máté Dániel – Vissy Beatrix – Hegyi Szabolcs – 
Tóth Balázs: Az Alkotmánybíróságról szóló új szabályozás elemzése. Beszélő folyóirat, 2011. 
december, 16. évfolyam, 12. szám, 6. 

20  Ablonczy Bálint: Az Alkotmány nyomában. 2011, Elektromédia Kft., 134. 
21  Uo. 135. 
22  Somody–Szabó–Vissy–Hegyi–Tóth: i. m. 6. 
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hiszen így az Országgyűlés egy esetlegesen felmerülő probléma esetén az Al-
kotmánybíróságra (is) háríthatná a problémát, mivel a testület is olvasta, „jóvá-
hagyta” a törvényt.

3.1.2. Az utólagos normakontroll

Az eljárás során az Alkotmánybíróság azokat a jogszabályokat vizsgálja, amelyek 
már kihirdetésre kerültek, az utólagos normakontroll így a törvényhozó hatalom-
mal szembeni alkotmányvédő tevékenység egyik kiemelkedő eszköze. Két fajtáját 
különböztetjük meg: konkrét és absztrakt utólagos normakontroll. Az absztrakt 
utólagos normakontrollt érte jelentős változás, így azt ismertetem.

Az absztrakt utólagos normakontroll eljárásban jelentős változásokat hozott az 
Alaptörvény és az új Abtv. Az eljárás megindítása nem kapcsolódott egy konkrét 
ügyhöz, hanem azt bárki – természetes személy, jogi személy, valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet – kezdeményezhette személyes érintettség 
nélkül. Ez volt az actio popularis intézménye, amely a legnagyobb számban for-
dult elő az Alkotmánybíróság előtt, és az ilyen eljárások során született határoza-
taiban értelmezte az Alkotmány rendelkezéseit. Az Alaptörvény hatálybalépésével 
azonban a vizsgálatot kezdeményezők köre és a vizsgálható normák is módosul-
tak, lényegében megszűnt az acito popularis intézménye. Az Alaptörvény 24. cikk 
(2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy utólagos normakontrollt csak a Kormány, 
az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a Közigazgatási Felső-
bíróság elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezhet 
az Alkotmánybíróságnál, az állampolgárok nem. Az acito popularis megszünteté-
sének indoka az alábbi volt: „Egyrészt a testület olyan üggyel foglalkozott, amivel 
akart. Ugyan az actio popularis révén bárki az Alkotmánybírósághoz fordulhatott, 
de az ügyek nagy száma miatt kialakult szelekció révén a fórum maga döntötte 
el, miről határoz három hónap alatt, és miről sohanapján kiskedden (…) Viszont 
szinte korlátlan megsemmisítési hatalmat adott az Alkotmánybíróságnak, aminek 
kapcsán igenis fölvetődik: ez a jogkör szükséghelyzetben semmiképp sem indo-
kolt mértékben korlátozza a törvényhozó hatalmát.”23 A törvényhozó további in-
dokolása, hogy „az Alkotmánybíróság olyan új jogköröket kapott, amelyek nem-
csak a testületet erősítik, hanem a jogkereső állampolgárok számára is előnyösek 
(…) eddig az igazi jogbizonytalanságot éppen az jelentette, hogy mivel bárki 
»hobbibeadványozóként« jogi érdek nélkül is megtámadhatott egy jogszabályt, 
előfordult, hogy az Alkotmánybíróság tíz évig sem bírálta el az indítványt. Ez az, 
ami az Alkotmánybíróság által fogalmilag szépen kimunkált és sokszor hivatko-

23  Ablonczy: i. m. 132–133. 
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zott jogbiztonságot a leginkább sérti.”24 Az Alkotmánybírósághoz az elmúlt húsz 
évben valóban nagy számban érkeztek a beadványok, tehát az Alkotmánybíróság 
túlterheltsége és az ügyterhek számának csökkentése valós indok, azonban nem 
mindegy, hogy az ügyszámok csökkentését milyen módszerrel éri el a jogalkotó. 
Az ügyek számának csökkentését el lehetett volna érni az indítványozók körének 
vagy a beadványok tárgyában megjelölt jogszabályok szűkítésével is, de úgy, hogy 
a jogalanyok kezdeményező lehetősége megmaradjon. Ezzel szemben az Alaptör-
vényben kezdeményezőként a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, 
a Kúria elnöke, a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alap-
vető jogok biztosa szerepel, az állampolgárok nem. „A Kormány indítványozóvá 
tétele első pillantásra feleslegesnek tűnik, hiszen így a törvényhozó hatalommal 
szembeni legfontosabb alkotmánybírósági hatáskör kezdeményezésének joga a 
parlamenti többséget (tehát a törvényhozó hatalmat) maga mögött tudó Kormány 
kezébe kerül.”25 A törvényhozó nemcsak az ügyterhet kívánta ezzel csökkenteni, 
hanem egyszerűen a jövőre nézve láthatóan meg kívánta szüntetni a polgároknak 
azon lehetőségét, hogy bevonásra kerüljenek az alkotmányellenes normák felül-
vizsgálatába. „Az eddig civil alkotmányvédelmi eszközként ismert utólagos nor-
makontrollt a jogalkotó politikai eszközzé alakítja át, hiszen ez az eljárás a jövőben 
az alkotmányosság ügyét szolgáló civilek helyett az ellenzék, illetve a kormány 
fegyvere lesz: előbbi a kormánytöbbséggel szemben, utóbbi a leváltott kormány-
nyal szemben használhatja majd a politikai motivációjának megfelelően.”26 Ez a 
jogintézmény kiüresedéséhez vezet, hiszen a polgár csak akkor támadhatja meg 
az alaptörvény-ellenes jogszabályokat, ha vele szemben bírósági eljárásban már 
alkalmazták. 

Összességében megállapítható, hogy az új szabályozás a konkrét esetekben 
történő, alapjogi bíráskodást helyezi előtérbe, a korábban húsz évig megvalósu-
ló közösségi bíráskodással szemben. Fontos azonban kiemelni, hogy az absztrakt 
utólagos normakontrollt kezdeményezők körének szűkítése egy jogállamban ön-
magában nem lehet megfelelő indok sem az ügyteher, sem az Alkotmánybíróság 
„túlhatalmának” csökkentésére. 

24  Ablonczy: i. m. 133.
25  Szalbot: i. m. 13. 
26  Somody–Szabó–Vissy–Hegyi–Tóth: i. m. 7.
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3.1.3. Alkotmányjogi panasz

Alkotmányjogi panasz intézménye is jelentős változásokon ment keresztül az 
Alaptörvény és az új Abtv. hatálybalépésével. „Az új konstrukció célja a norma-
kontroll-hangsúlyos magyar alkotmánybíráskodás elmozdítása az egyéni jogvé-
delem irányába.”27 

Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében az Alkotmány-
bíróság alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját. Az Alaptörvény 24. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja értelmében alkotmányjogi panasz alapján az Alkotmány-
bíróság a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját is felülvizsgálja. Az 
Alaptörvényben foglalt szabályokat lebontva az alkotmánybíróságról szóló tör-
vény az alkotmányjogi panasz három kategóriáját alakította ki.

Az első kategóriát az Abtv. 26. § (1) bekezdése határozza meg, mely szerint az 
Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszra azokat a jogsérelmeket vizsgálja meg, 
amelyek az ügy érdemében hozott döntés, vagy a bírósági eljárást befejező egyéb 
döntés, vagy amelyek az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán követ-
keztek be, és a jogsérelmet szenvedett a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, vagy 
más jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.28 

A második kategória; az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezde-
ményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása 
vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be az in-
dítványozót ért jogsérelem, és nincs e jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati 
eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó kimerítette.29

Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontjában megjelölt harmadik kategó-
ria, amikor alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett 
személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybíróság-
hoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb 
döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó 
a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs szá-
mára biztosítva.30 Ezt a bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatára irányuló 
hatáskört szokták a szakzsargonban „valódi” alkotmányjogi panasznak nevezni.31

A  korábbi időszakban, az alkotmányjogi panasszal indítványozott eljárások 
száma meglehetősen alacsony volt, mely arra vezethető vissza, hogy az indítvá-

27  Chronowski Nóra: Az alkotmánybíráskodás sarkalatos átalakítása. MTA Law Working 
Papers, 2014/8. 5. 

28  Abtv. 26. § (1) bekezdés
29  Abtv. 26. § (2) bekezdés
30  Abtv. 27. §
31  Gárdos-Orosz Fruzsina: Az Alkotmánybíróság 2010–2015. In Jakab András – Gaj-

duschek György (szerk.): A magyar jogrendszer állapota. 2016, MTA TK JTI, Budapest, 455.
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nyozók inkább a bárki kezdeményezésre megindítható actio popularist választot-
ták, mivel annak előterjesztése nem volt feltételekhez kötött. Az új szabályozás 
az „indítványozást érintettséghez és bírósági eljáráshoz köti, azonban a normatív 
panasz kivételes esetével bírói döntés hiányában is lehetőség van normakontroll 
kezdeményezésére, ha a jogsérelem az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása 
vagy hatályosulása folytán közvetlenül következett be. Ez utóbbi alkalmas lehet(-
ne) az actio popularis indítványozás megszűnésének kompenzálására, a jogorvos-
lati funkcióból adódó előnnyel kombinálva.”32 „Az egyéni jogvédelem fókuszú 
eljárásokban azonban törvényszerűen magas befogadási, elfogadási (standing) 
követelményeket állapítanak meg az eljárásjogok. Az alkotmányjogi panasztípu-
sok elsődleges célja a jogsérelem orvoslása a bírósági döntés és az alkotmányelle-
nes norma megsemmisítésével.”33

„Az alkotmányjogi panaszok befogadhatóságának vizsgálata új intézmény az 
Alkotmánybíróság eljárásában, az indítvány érdemi tárgyalhatóságának elbírálá-
sára irányuló formai és tartalmi vizsgálat. (…) a befogadási eljárás során az Alkot-
mánybíróság kizárólag az Abtv.-ben megfogalmazott, egyedi ügyre vonatkoztatott 
formai és tartalmi kritériumok érvényesülését vizsgálja, egyéb szempontokat elvi-
leg nem mérlegelhet.”34 Az Abtv. 29. §-ában meghatározott „Az Alkotmánybíróság 
az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-elle-
nesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be” sza-
bállyal lényegében mérlegelési lehetőséget adnak az Alkotmánybíróság kezébe, 
hogy eldöntse, befogadja-e az ügyet vagy sem, az ügy tárgyi súlya elég „komoly-e” 
ahhoz, hogy azzal foglalkozzanak. 

Az akadémiai szféra szerint a kormány vélhetően az actio popularis eltörlése 
miatt erősítette meg az individuális jogvédelem ezen eszközét. „Az alkotmányjogi 
panasz szabályozása pedig eldönt egy hosszú ideje fennálló vitát a rendes bírói 
szervezet és az Alkotmánybíróság között, amely elsősorban a jogegységi határo-
zatok alkotmánybírósági felülvizsgálatában testesült meg, mivel a Legfelsőbb Bí-
róság vitatta, hogy az Alkotmánybíróság jogosult lenne befolyásolni az ítélkezési 
gyakorlatot. Ehhez képest az alkotmányozó most egyértelműen az Alkotmány-
bíróság feladatává tette, hogy az alaptörvény érvényesülését a bírói ítélkezési gya-
korlat során is vizsgálja.”35 A régi szabályozás szerint az Alkotmánybíróság csak 
az alkalmazott normát vizsgálta és mondott ki alkalmazási tilalmat, azonban a 
vizsgált döntéshez nem nyúlt. Az új szabályozás szerint az Alkotmánybíróság meg 

32  Chronowski: i. m. 5. 
33  Gárdos-Orosz: i. m. 456.
34  Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor – Ződi Zsolt: Egy új alkotmányjogi pana-

szeljárás (Abtv. 27. §.) jelentőségének mérhetősége a bírósági és az alkotmánybírósági alapjog-
védelem rendszerében. MTA Law Working Papers, 2017/23. 5. 

35  Ablonczy: i. m. 134. 
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is semmisíti a vizsgált döntést, majd az Abtv. 43. § (3) bekezdése alapján bírói 
szervezeten belül szükség szerint önkorrekció valósul meg, a döntés visszakerül 
a bírói szervezetbe, ahol az Alkotmánybíróság határozata alapján kell eljárniuk. 

3.2. A köztársasági elnök hatáskörének változásai

„A  törvényhozás menetének befolyásolása szempontjából az államfő legfonto-
sabb rendelkezésre álló eszköze, a törvény alkotmányossági, illetve politikai vé-
tója”,36 melyekkel ha korlátozott mértékben is, de befolyásolhatja a törvényhozás 
menetét. A köztársasági elnök vétójogát a korábbi Alkotmány hozta létre, és az 
Alaptörvényben is megmaradt, ugyan némileg átalakításra került. Az államfői vé-
tójog kialakítása az államfő kormányzati, illetve a hatalommegosztás rendszeré-
ben betöltött szerepének a függvénye, az mindig az adott alkotmányos berendez-
kedéshez igazodik.37 A vétójog az elnök olyan önállóan gyakorolható hatásköre, 
amelynek célja, hogyha az elnök a parlament által elfogadott törvénnyel nem ért 
egyet, legyen lehetősége egyet nem értését kifejezni azáltal, hogy az adott törvény 
életbelépését egy időre elhalasztja, így a parlamentet a törvény újragondolására 
kényszeríti, bár a végső döntést nem az államfő hozza meg majd. Jogi hatásán túl 
fontos kiemelni, hogy „a vétó alkalmazásának jelzés értéke is lehet a politikai ve-
zetők felé. (…) Az államfő végső soron aktuálpolitikai kérdésekben foglal állást a 
vétó alkalmazásával, és mivel a legmagasabb közjogi méltóság teszi ezt, a politikai 
erők számára releváns, mely politikai állásponttal egyezik az elnök véleménye.”38 
A köztársasági elnök politikai vétóval akkor élhet, ha a vonatkozó alkotmányszö-
veg alapján nem ért egyet valamely elfogadott törvénnyel, tehát a visszaküldés 
jogalapja bármi lehet, kivéve az alaptörvénysértést, mert akkor az Alkotmánybí-
rósághoz kell fordulnia.39

Az elnöki vétók alkalmazása az elmúlt években változatos képet mutat. „Volt 
olyan köztársasági elnök, aki nem tartotta politikai szerepfelfogása részének a vétó 
gyakorlását, míg mások az Alkotmánybíróság előtti nyílt sisakos csatát is vállalva 
küzdöttek azért, hogy vétójuk politikai súlya erősödjön.”40 Az Alkotmány a kö-
vetkezőképpen szabályozta az elnöki vétót: „Ha a köztársasági elnök a törvénnyel 
vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás előtt az (1) be-

36  Szomszéd Orsolya: Államfői jogkörök alkalmazása a gyakorlatban. Politikatudományi 
Szemle, 2005/3–4. szám. 133. 

37  Petrétei József: A köztársasági elnök alkotmányozási és törvényhozási eljárással kap-
csolatos feladat- és hatáskörei II. Kodifikáció, 2015/1. 7. 

38  Szomszéd: i. m. 146. 
39  Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdés
40  Orbán Balázs: A köztársasági elnök mozgástere. Magyar Nemzet, 2013. július 15. htt-

ps://mno.hu/velemeny/a-koztarsasagi-elnok-mozgastere-1172723
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kezdésben említett határidőn belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével 
visszaküldheti az Országgyűlésnek.”41 Továbbá „a köztársasági elnök a törvényt 
aláírás előtt az (1) bekezdésben említett határidőn belül véleményezésre megküldi 
az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenes-
nek tartja”.42 2003-ban Sólyom László mind az alkotmányossági, mind a politikai 
vétóval egyszerre kívánt élni, így merült fel az az értelmezési probléma, hogy az 
államfő emelhet-e egy törvénnyel szemben alkotmányossági és politikai vétót is? 
Ennek értelmezésére az Alkotmánybíróság a 62/2003. (XII. 15.) számú AB hatá-
rozatában kimondta, hogy az Alkotmány 26. § (1)–(4) bekezdésének együttes ér-
telmezése alapján a köztársasági elnök ugyanazon törvénnyel szemben, az Alkot-
mányban meghatározott határidőn belül csak egy intézkedést kezdeményezhet, 
egy vétót alkalmazhat: a törvény újratárgyalásának kezdeményezését vagy a tör-
vény alkotmányellenességének előzetes alkotmánybírósági vizsgálatát. Továbbá az 
Alkotmány azt is egyértelműen kimondta, hogy az államfőnek alkotmányellenes-
ség észlelése esetén mindenképpen az Alkotmánybírósághoz kell fordulnia. Ez azt 
a problémát vetette fel a gyakorlatban, hogyha az elnök politikai vétót alkalma-
zott, akkor ebben a beadványában alkotmányossági hibákra nem hivatkozhatott, 
hiszen csak akkor fordulhatott az Országgyűléshez, amikor nem alkotmányossági 
probléma vetődött fel. Az imént említett 62/2003. (XII. 15.) Alkotmánybírósági 
határozat alapján pedig további lehetőségei nem is adódtak, újabb vétóval nem 
élhetett.”43

Az Alaptörvényben megjelenő új szabályozás változtatott a rendszeren, mind-
két vétó lehetőségét továbbra is meghagyta, de egyfelől puhult a szabályozás, 
másrészt azonban csorbult a köztársasági elnök indítványozási lehetősége. Az 
Alaptörvényben is szabályozásra került, hogyha az államfő az elfogadott törvényt 
alaptörvény-ellenesnek tartja, akkor az Alkotmánybíróságnak küldi meg az Alap-
törvénnyel való összhang vizsgálata céljából, ez az alkotmányossági vétó.44 Abban 
az esetben, amikor a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamely rendel-
kezésével nem ért egyet – és nem élt az alkotmányossági vétóval –, a törvényt az 
aláírás előtt észrevételeinek közlésével egy alkalommal megfontolásra visszaküld-
heti az Országgyűlésnek.45 A bevett – bár pontatlan – szóhasználatnak megfele-
lően ezt az eljárását a továbbiakban politikai vétónak nevezem.

Annyiban puhult a szabályozás, hogyha a köztársasági elnök által benyújtott 
politikai vétó alapján az Országgyűlés módosítja a visszaküldött törvényt, akkor 
a módosított rendelkezések tekintetében a köztársasági elnök kérheti, hogy a tör-

41  Alkotmány 26. § (2) bekezdés
42  Alkotmány 26. § (4) bekezdés
43  Orbán: i. m.
44  Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdés
45  Alaptörvény 6. cikk (5) bekezdés
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vény megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények 
teljesülését az Alkotmánybíróság vizsgálja felül. Továbbá, hogyha az Országgyűlés 
kvázi elutasítja az államfő politikai vétóját, és változatlan szöveggel fogadja el a 
törvényt, a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat, de csak a tör-
vény megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények 
nem teljesülésére tekintettel kérheti az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatát 
az Alkotmánybíróságtól.46

Ahogy fentebb írtam, az előzetes normakontrollt a korábbi szabályozás alap-
ján csak a köztársasági elnök kezdeményezhette, az Alaptörvénybe azonban kez-
deményezőként az Országgyűlés is bekerült, mely a fentebb vázolt problémák, 
kérdések mellett a köztársasági elnök alkotmányossági vétójával kapcsolatban is 
felvet egy problémát. Az Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdésben szabályozott alkot-
mányossági vétójával a köztársasági elnök csak akkor élhet, ha az Országgyűlés 
nem küldi meg a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az 
Alkotmánybíróságnak.47 Ha az Országgyűlés él ezzel a jogával, kvázi „láttamoz-
za” az Alkotmánybírósággal az általa előterjesztett törvényt, a köztársasági elnök 
már nem élhet az alkotmányossági vétóval, már nem kérheti az Alkotmánybíróság 
vizsgálatát, az Országgyűlés elveszi az államfőtől ezt a jogot. Az Országgyűlés ál-
tal kezdeményezett előzetes normakontroll indítványozása kizárja a köztársasági 
elnök alkotmányossági vétóját. Az Országgyűlés a saját kezdeményezésével meg-
akadályozza, kiüresíti az államfői alkotmányossági vétó gyakorlását. A gyakorlat-
ban még nem volt arra példa, hogy az Országgyűlés előzetes normakontrollt kez-
deményezett volna. 

4. Összegzés

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy 
ugyan „szám szerint” az Alkotmánybíróság kezében lévő feladat- és hatáskörök 
nem változtak, de az egyes feladatok tartalmát illetően jelentős átalakításon estek 
át, mondhatni csökkentett hatáskörrel működnek. 

Az előzetes normakontroll esetében az indítványozók köre bővült a korábbi 
szabályozáshoz képest, mégis az intézkedés tartalmilag egy visszaigazolás, lehető-
ség a kormány részére, abban a tekintetben, hogy egy törvénytervezetet előzetesen 
„láttamozzon” az Alkotmánybírósággal, így megelőzve annak a problémáját, hogy 
azt később alaptörvény-ellenes jelzővel illessék. 

Az utólagos normakontroll megszüntetésével azt a lehetőséget vették el az 
állampolgároktól, hogy az őket ért sérelmekkel közvetlenül az Alkotmánybíró-
sághoz fordulhassanak. Az új szabályozás indoklása (az Alkotmánybíróság túl-

46  Alaptörvény 6. cikk (9) bekezdés
47  Alaptörvény 6. cikk (2) és (4) bekezdés
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terheltsége, jelentős ügyteher stb.) valós indokok, viszont ezek orvoslására kevés-
bé drasztikus megoldást is választhattak volna, például az indítványozók körének 
meghatározását. 

Az alkotmányjogi panasz intézményével próbálják az individuális jogvédelmet 
pótolni, a megszüntetett actio popularis helyett, azonban a szűkebb indítványozói 
kör, továbbá a beadvány szigorú feltételekhez kötése miatt, az actio popularis kez-
deményezői aktivitását nem fogja pótolni. 

A  köztársasági elnök kezében rendelkezésre álló eszközök tára nem bővült 
(maradt az elnöki vétó két fajtája), a szabályozás kicsit puhult abban a tekintet-
ben, hogy egy elutasított politikai vétót követően a köztársasági elnök kérheti a 
törvény megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmé-
nyek nem teljesülésére tekintettel az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatát az 
Alkotmánybíróságtól. Viszont problémát jelenthet az Országgyűlés előzetes nor-
makontroll kezdeményezői lehetősége, mert abban az esetben, ha az Országgyűlés 
él ezzel a jogával, és a törvényt megküldi az Alkotmánybíróságnak Alaptörvénnyel 
való összhang vizsgálatára, a köztársasági elnök a törvényt már nem küldheti meg 
az Alkotmánybíróságnak, alkotmányossági vétóval már nem élhet. Az Ország-
gyűlés a saját kezdeményezésével megakadályozza, kiüresíti az államfői alkotmá-
nyossági vétó gyakorlását. 
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Absztrakt
Az Egyesült Királyság jogrendszerének fejlődése során számos területen relatíve önálló 
utat járt be az európai kontinens legtöbb államához képest, s nem volt ez másképp az 
emberi jogok védelme kapcsán sem. A protekcionizmus szellemiségével áthatott brit 
politikában az európai integráció kezdetétől fogva jelen volt egy sajátos függetlenségi 
gondolat, mely a – máig nem rendezett – brexitben csúcsosodott ki. A 20. század má-
sodik felétől kezdődően hasonló szemléletmód van jelen mind a mai napig az emberi 
jogok kapcsán is a brit jogtudományban. Meglepő módon azonban az adatvédelem 
területén az Egyesült Királyság egyre nagyobb mértékben veszi alapul a regionális do-
kumentumokat szabályozásának alakítása során. Tanulmányomban e kettőséget is fi-
gyelembe véve kívánom bemutatni, hogy miként fejlődött az Egyesült Királyságban a 
magánélethez való jog mint alapvető emberi jog, illetve az e jogon alapuló adatvédelmi 
szabályozás.
Kulcsszavak: adatvédelem, alapvető jogok, Egyesült Királyság, magánélethez való jog

1. Bevezetés 

Az Egyesült Királysággal kapcsolatban talán nem is kell hangsúlyozni, de – mint 
oly sok más területen is – az alapvető jogok védelmének kérdéskörében is relatíve 
önálló utat járt be az európai kontinens legtöbb államához képest. Ez a gyakorlati 
megoldás valószínűsíthetően az angolszász jogrendszernek, az Európa egyéb ré-
szein uralkodó kontinentális jogrendszerhez viszonyított eltérő sajátosságaira ve-
zethető vissza. Az emberi jogok védelme kapcsán ez a jelenség leginkább abban ölt 
testet, hogy az Egyesült Királyságban, ezen belül is különösen a brit politikában az 
emberi jogok modern értelemben vett védelmének kezdetétől fogva jelen volt egy 

1  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült.
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„különutas” szemlélete. Ez még úgy is igaz, hogy az Európai Közösséggel szem-
ben (melynek alapítói Franciaország, Olaszország, az NSZK, valamint a Benelux 
államok voltak), az Emberi Jogok Európai Egyezségokmánya (EJEE vagy ECHR)2 
kezdeti aláírói köre a fenti államokon túl felölelte még Dániát, Görögországot, Ír-
országot, Izlandot, Norvégiát, Svédországot, Törökországot és az Egyesült Király-
ságot is, továbbá az akkoriban még vitatott helyzetű (francia protektorátus alatt 
álló), azonban az 1956. október 27-i szerződés erejénél fogva 1957. január 1. napja 
óta véglegesen NSZK-hoz tartozó Saar-vidéket is.3

Az euroszkepticizmus hangsúlyosan végigkísérte az Egyesült Királyság európai 
integrációs folyamatát, mely végül a 2016 júniusában megtartott, ’brexit’ néven 
elhíresült, az Európai Unióból való kilépési szavazásban csúcsosodott ki. Az Eu-
rópai Unióról szóló Lisszaboni Szerződés 50. cikke alapján 2017. március 29-én 
Theresa May miniszterelnök vezetésével indult meg4 az azóta is húzódó kilépési 
folyamat részleteiről szóló tárgyalássorozat, melynek kimenetele még 2019 már-
ciusában is kétséges. 

A  tanulmányom témájának kibontása előtt szükségesnek tartom kiemelni, 
hogy az Európai Unió részeként működő Európai Tanácsot nem szabad össze-
keverni az Európa Tanáccsal, mivel két, egymástól függetlenül létrejött, azonban 
az európai integráció folyamatában külön-külön is kiemelkedő jelentőséggel bíró 
önálló szervezetről van szó. Az Európai Tanács feladat- és hatáskörében eljárva 
meghatározza az EU politikai prioritásait és tevékenységének általános irányvo-
nalát (azonban jogalkotással nem foglalkozik); megvitatja azokat az „összetett, il-
letve kényes kérdéseket, melyeket nem lehet megoldani a kormányközi együttmű-
ködés alacsonyabb szintjein”; kialakítja az EU közös kül- és biztonságpolitikáját, 
valamint jelöltet állít és nevez ki egyes magas szintű uniós tisztségek betöltésére, 
például az Európai Központi Bank és a Bizottság esetében.5 A fentieken túl az Eu-
rópai Tanács hatáskörébe tartozik még, hogy az ülésein felmerülő egyes kérdések-
kel kapcsolatban felkérheti az Európai Bizottságot megoldási javaslatok kidolgo-
zására, illetve úgy határozhat, hogy az Európai Unió Tanácsa (azaz a Miniszterek 
Tanácsa) elé utalja az ügyet.6

2  A European Convention on Human Rights elnevezést a dokumentum csak a kihirdetését 
követően, a gyakorlati alkalmazás során kapta meg, eredeti címe: Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4.XI.1950). A dokumentum eredeti nyel-
ven elérhető: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (2018. október 10.)

3  Duranti, Marco: The Conservative Human Rights Revolution – European Identity, Trans-
national Politics, and the Origins of the European Convention. 2017, Oxford University Press, 
New York (USA), 2. 

4  https://www.bbc.com/news/uk-politics-39325561 (2018. október 10.)
5  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_hu 

(2018. október 10.)
6  Uo.
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Az Európa Tanács ezzel szemben mint az első integratív jellegű európai szer-
vezet képviseli az emberi jogi értékeket kontinensünkön. Azaz eloszlatva oly sok 
téves álláspontot, az EJEE, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az 
Európai Uniótól függetlenül, bár azzal jelentős összhangban álló intézmények. 
Létrejöttük az Európa Tanács fent említett, kezdetleges integrációs törekvéseinek 
képviseletére és megvalósítására vezethető vissza: 1949-ben egy távlati terv, az Eu-
rópai Egyesült Államok – mára már idealisztikusnak és utópisztikusnak ható – 
megvalósításához kapcsolódó egyik első intézményként került megalkotásra az 
Emberi Jogok Európai Egyezségokmánya, mely dokumentum a 19–51. cikkelyeit 
felölelő 2. részében saját maga hozta létre az Emberi Jogok Európai Bíróságát (Sec-
tion II – European Court of Human Rights). Fontos kiegészítés, hogy – bár az 
egyezmény 1953-ban hatályba lépett – az eredeti bíróság egészen 1959-ig nem lett 
ténylegesen megalapítva, mivel ahhoz nyolc ország ratifikációja volt szükséges. 
Megalapítását követően az első ügyet, az ún. „Lawless” Case-t7 a bíróság 1960-
ban tárgyalta, majd rögtön ugyanebben az évben még egy ügyben, a „De Becker” 
Case-ben8 is megindította eljárását. Ezt követően azonban több mint öt évig nem 
indult újabb eljárás (Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Lan-
guages in Education in Belgium9).10

Az Európai Közösség, majd az EU létrejöttével mind az Európa Tanács, mind 
pedig az EJEB feladat- és hatásköre megváltozott: a tanács „missziójává” az embe-
ri jogok védelme és képviselete vált, azaz egy nagyon jelentős hangsúlyeltolódás 
következett be ebbe az irányba. Gyakori tévedés, hogy az EJEB-et összekeverik az 
Európai Unió részeként működő, luxemburgi székhelyű bírósággal, az Európai 
Unió Bíróságával (European Court of Justice), melynek célja az uniós jog betartá-
sának ellenőrzése, illetve betartatása, hatásköre érdemben nem terjed ki az EJEE 
rendelkezéseire.

2. Az emberi jogok története az angol jogrendszerben

A fentiekben bevezetett, az „eurokratákkal” szembeni bizalmatlanság és a szkep-
ticizmus nemcsak Brüsszellel szemben volt meg mindig is az angol politikai elit 
tagjaiban, hanem egyúttal Strasbourggal, azaz az Emberi Jogok Európai Bíróságá-
val (EJEB), illetve az általuk képviselt és védett, az EJEE-ben rögzített értékekkel 

7  „Lawless” Case, Judgement of July 1. 1961 (Merits) In 4 Yearbook of the European Con-
vention of Human Rights [Y.B.] 438 (1961)

8  „De Becker” Case, Judgement of Mar. 27. 1962, 5 Y.B. 321 (1962)
9  Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgi-

um, Judgement of July 23. 1968 (Merits). 11 Y.B. 833 (1968)
10  Shelton, Dinah L. – Carozza, Paolo G.: Regional Protection of Human Rights. 2013, 

Oxford University Press, New York (USA).
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szemben is.11 Ennek a szembenállásnak a gyökere arra a – Nagy-Britanniában ál-
talánosan elterjedt – nézetre vezethető vissza, hogy vitatják azt a gyakorlatot, mely 
szerint egyiküknek (ti. az Európai Uniónak vagy az Európa Tanácsnak) sincs valós 
jogalapja arra, hogy felülírja a brit parlamenti többség által meghozott döntéseket, 
vagy éppen korlátozza a brit nemzeti szuverenitást. Ezt a nézetet, az euroszkepti-
kusok szemszögébe helyezkedve azzal lehet alátámasztani, hogy a brit demokrácia 
és parlamentarizmus, valamint nem utolsósorban a függetlenség olyan értékek, 
melyért rendkívül sok hazafi vérét ontották ki, s mint ilyet, ameddig csak lehet, 
őrizni és védeni kell.12

Mindezért Nagy-Britannia politikusainak jelentős része azon a véleményen 
van, hogy nincsen szükségük külföldi bírókra ahhoz, hogy iránymutatást adjanak 
az emberi jogok betartásához és érvényesüléséhez, mivel az angol történelmi ha-
gyományok és múlt biztosítja a megalapozott döntéseket. E szemléletmódra ala-
pozva, és a brexitpártiak (utólag már a lakosság által is kétségbe vont) sikere által 
átjárt közegben mind népesebb azon hangadók száma, akik az EJEE ratifikációját 
is visszavonnák, és egy új „National Bill of Rigths”-szal helyettesítenék.13 

A különutas politika jegyében és a fentiekkel összhangban Anglia és Wales te-
rületére kiterjedő hatállyal 1998-ban megalkotásra került a Human Rights Act, 
azaz szabad magyar fordításban lényegében az „emberi jogi törvény”.

Rögtön az elején le kell szögeznünk: habár az egyének joga valójában esszenciá-
lis részét képezi az angol common law rendszernek és a demokratikus fejlődésnek, 
ez az intézmény (ti. az egyének joga) nem vehető érdemben a modern értelemben 
vett emberi jogok vizsgálata során figyelembe. A  korai angol alkotmányjogban 
ugyan az egyén lényegében a Korona egy része, valamiféle államalkotó tényező 
volt, de e minősége szimplán a maga „tárgyi jellegében” jelent meg, nem mint a 
jogok hordozója, azaz ténylegesen nem minősült jogalanynak.14 

A 18. században kezdett meghatározóvá válni az a gondolat az angol jogtudo-
mányban, hogy már nem járulékos tényezőként kellene a közemberekre tekinte-
ni, hanem egyre inkább a szó mai jelentéséhez közelítő formájában, jogalanynak 
ismerjék el őket, s mint ilyenek, alapvető jogokkal is rendelkezzenek/rendelkez-
hessenek. Ezt a paradigmaváltást alapul véve Blackstone – a mai szemmel kezdet-
legesnek tűnő, azonban a korszellemhez képest kifejezetten felvilágosult módon 
– meghatározta a személyek „természet és értelem adta abszolút jogait” (absolute 
rights of persons ’founded nature and reason’): 1. személyes biztonság, azaz a vé-
delemhez való jog, valamint kezdeti sérthetetlenségi és ártatlansági vélelemmel 

11  Duranti: i. m. 2.
12  Duranti: i. m. 2.
13  Uo.
14  Clayton, Richards – Tomlinson, Hugh: The Law of Human Rights. 2000, Oxford Uni-

versity Press, New York (USA), 1.



66 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

összefüggő jogosítvány; 2. személyes szabadság, vagyis a rabszolgaság elleni véde-
lem és a kényszerítés-mentes élet; valamint 3. a tulajdonhoz való jog, a tulajdon 
szabadsága és védelme.15 E szellemiség mindjobban áthatotta a brit jogtudományt, 
s egyre inkább jellemzővé vált az egyént mint jogalanyt előtérbe helyező gondol-
kodásmód. 

A fenti folyamat által kiváltott változásokat jól szemléltetik Arthur Venn Dicey 
1915-ben kiadott Introduction to the Study of the Law of the Constitution című 
művében leírtak: „The »rule of law,« lastly, may be used as a formula for expressing 
the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries 
naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence 
of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts; that. short, the 
principles of private law have with us been by the action of the Courts and Parlia-
ment so extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus 
the constitution is the result of the ordinary law of the land.”16 Az idézet jelentését 
összefoglalóan talán úgy lehetne a legjobban megadni, hogy Dicey kimondta: az 
alkotmányt felépítő, mai szóhasználattal élve alkotmányos jogosítványok nem az 
alkotmányból fakadnak, hanem épp ellenkezőleg, az alkotmány rendelkezései az 
egyének bíróságok által rögzített és kikényszerített jogainak eredménye, követ-
kezménye.

Ezt követően az alapvető emberi jogok védelme és fejlesztése terén a jogtudo-
mány megtorpant. E jelenség azonban nem brit sajátosság, hiszen az első világ-
háború pusztításai, az azt követő újraépítési folyamatok, az 1929–32-es gazdasági 
világválság („Great Depression”), végül az ismételten háborúba forduló európai 
történelem nem kedveztek az emberi jogok fejlődésének, mondhatni a 20. század 
első fele ölelte fel az emberiség történelmének egyik legsötétebb időszakát. Emiatt 
bír valójában különös jelentőséggel az 1948-as EJENY, valamint az 1950-es EJEE a 
jogfejlődés, illetve átfogóan az egész emberiség történelme szempontjából.

3. A Human Rights területén végbement fejlődés

A fenti történelmi előzmények alapján az alkotmányos hagyományokon, a parla-
ment szuverenitásán, valamint a common law és statútumok részeként kialakult 
és működőképes védelem az emberi jogok kapcsán kialakult rendszer, sokáig el-

15  Blackstone, William: Commentaries on the Laws of England (1st ed.: Oxford. 1765) 
Chap 1. [Facsimile Edition, University of Chicago Press, Chicago (USA) 1979.]. Hivatkozza: 
Richards–Hugh: i. m. 2.

16  Dicey, Arthur Venn: Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Reprint. 
1982, Liberty Classic (Liberty Fund), Indiana (USA), Originally published: 8th ed. 1915, 
Macmillan, London, 121. http://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf (2018. október 10.)
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nyomta az új Bill of Rights megalkotására irányuló törekvéseket, mi több, valójá-
ban nem is volt érdemi törekvés az emberi jogok védelmének belső jogi szabályo-
zására. Ezt igazolja, hogy az első civil szabadsággal foglalkozó (jelentős amerikai 
hatással íródott) mű 1963-ban jelent meg először Anglia és Wales területén. Ez a 
mű Harry Street Freedom, the Individual and the Law (Szabadság, az egyén és a 
jog) címmel jelent meg.17 

Az 1970-es évek végére azonban egyre erősödtek a szabályozás megteremtését 
követelő hangok, s megindultak az emberi jogok mind hangsúlyosabb védelmét 
célzó mozgalmak, melyek első – vagy adott esetben egyetlen – lépésként az EJEE 
belső jogba történő „inkorporálását” tűzték ki célul. Az évek haladtával fokoza-
tosan nőtt a támogató szervezetek száma. Véleményük szerint az íratlan alkot-
mányban rögzített azon alapvető tétel, mely szerint az egyén szabadsága azt jelen-
ti, hogy „mindent lehet, amelyet nem tilt a törvény”, nem biztosít kellő védelmet 
az állam, vagy egyéb szervek cselekedeteivel vagy mulasztásaival okozott emberi 
jogi sérelmekkel szemben.18 

Ebben az időszakban került sor az angol bíráskodás megváltozására is: az egyé-
nek személyiségi jogait, alapvető emberi jogait sértő ügyekben lefolytatott peres 
eljárásokat lezáró ítéletekben mind többször19 kerültek elő olyan kifejezések, mint 
a „right to freedom of expression”, vagy akár a „constitutional right to freedom of 
expression”, azaz a véleménynyilvánítás, az önkifejezés szabadsága, mely lényegé-
ben a személyiség szabadságát is szimbolizálja. Szintén a fejlődést igazolja, hogy a 
bíróságok döntéseikben nemzetközi emberi jogi egyezményekre (különösen ter-
mészetesen az EJEE-re) is elkezdtek hivatkozni. E folyamatban jelentős szerepet 
játszott az a körülmény is, hogy az Egyezségokmány 10. cikkének (a vélemény-
nyilvánítás szabadsága) megsértését állapította meg az EJEB a Sunday Times v. UK 
ügyben, amely eloszlatta mindazokat a téves eszméket, mely szerint az Egyesült 
Királyságnak, mint a világ egyik legfejlettebb demokráciájának, nincs miért „ag-
gódnia”, és alig van tennivalója az EJEE elfogadásával és hatálybalépésével ösz-
szefüggésben.20 Megjegyezném azonban, hogy a fent hivatkozott eset nem a leg-
első ilyen jellegű döntéssel záruló eljárás során született meg, ugyanis az EJEB 
1975-ben már egyszer megállapította az állam jogsértését a Golder v. UK ügyben. 

17  Street, Harry: Freedom, the Individual and the Law. 1963, Penguin Books, Middlesex 
(UK).

18  Ewing, Keith D.: The Futility of the Human Rights Act. Public Law, Sweet and Maxwell, 
London, winter 2004. (829–852), 829.

19  Lásd pl. Cassell & Co v Broome [1972] 2 WLR 645 per Lord Kilbrandon at 726; Harman 
v Secretary of State for the Home Department [1982] 2 WLR 338 per Lort Scarman at 351; Sec-
retary of State for Defence v Guardian Newspapers Ltd [1984] 3 WLR 986 per Lord Fraser at 
1001. Hivatkozza: Amos, Merris: Human Rights Law. 2014, Second Edition, Hart Publishing 
Ltd., Oxford, UK., 5.

20  Merris: i. m. 5.
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A Sunday Times v. UK csak az első olyan, az Egyesült Királyságot elmarasztaló 
nemzetközi döntés volt, amely kifejezetten nagy visszhangot kapott a társadalom 
körében.21

Mindezek ellenére a jogtudomány még mindig nem foglalkozott érdemben az 
emberi jogok belső jogi szabályozásának szükségességével, a témakörben ugyan-
is a következő kiemelkedő jelentőségű mű22 csupán 1983-ban jelent meg. Ez a 
munka az akkoriban hatályban lévő, emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jogi 
egyezmények és szerződések rendelkezéseinek megsértésével összefüggésben in-
dult bírósági eljárások összefoglalását tartalmazta. Azonban a mű lényegében csak 
fantomszerűen volt jelen a brit joggyakorlatban, annak érdemi jelentőséget nem 
tulajdonítottak.23

Az áttörést az 1997-es év hozta meg, amikor is Angliában kiadták az első, köz-
pontilag az emberi jogok angol jogban betöltött helyzetével foglalkozó tanulmányt 
(Hunt: Using Human Rights Law in English Courts24). Itt meg kell jegyezni, hogy 
négy évvel korábban, 1993-ban jelent meg Feldman Civil Liberties and Human 
Rights in England and Wales című tanulmánya,25 azonban ez elsődlegesen nem az 
általános értelemben vett „emberi jogokat”, hanem a polgári, civil jogokat kutat-
ta, így nem foglalkozott olyan kérdésekkel, mint például a tisztességes eljáráshoz 
való jog. Ezért – fő témakörére tekintettel – nem tekinthető a legelső központilag 
emberi jogi témájú műnek.26 

Még ugyanebben az évben a Halsbury’s Laws of England nevű, kifejezetten híres 
kötetsorozat kiadott egy olyan – később önálló formában is megjelent – számot, 
melyet 571 oldalon keresztül kizárólagosan az angol alkotmányosság, alkotmány-
jog és az emberi jogok viszonyrendszere vizsgálatának szenteltek.27

A  fenti előzmények birtokában az évtized utolsó éveiben jelentősen megnőtt 
Egyesült Királyság-szerte mind az emberi jogok kérdésével foglalkozó kiadvá-
nyok, mind pedig a nemzetközi dokumentumok iránti érdeklődés és figyelem a 
gyakorló ügyvédek és bírák körében,28 majd ebben a megváltozott közegben 1998-
ban megalkotásra került az ún. Human Rights Act.

21  Golder v UK (1975) 1 EHRR 524.
22  Sieghart, Paul: The International Law of Human Rights. 1983, Clarendon Press, Oxford 

(UK).
23  Clayton–Tomlinson: i. m. 3.
24  Hunt, Murray: Using Human Rights Law in English Courts. 1997–1998, Hart Publishing, 

Oxford (UK).
25  Feldman, David: Civil Liberties and Human Rights in England and Wales. 1993, Oxford 

University Press, Oxford (UK).
26  Clayton–Tomlinson: i. m. 3.
27  Halsbury’s Laws of England: Constitutional Law and Human Rights, vol. 8(2). 1997., But-

terworths, London (UK) Önálló mű formájában: Lord Lester of Herne Hill QC – Oliver, 
Dawn (eds.): Constitutional Law and Human Rights. 1997, Butterworths, London (UK). 

28  Clayton–Tomlinson: i. m. 3.
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4. A Human Rights Act

A Human Rights Act a különutas brit politika és jogtudomány egyik mintapél-
dája, mely a meglévő nemzetközi jogforrásokban (különösen az EJEE-ben) nem 
bízva, több évtizedes lemaradást bepótolni igyekvő törvényként lépett hatályba. 
Sajátossága különösen abban áll, hogy a kontinentális jogrendszerekkel szem-
ben – mivel az írott alkotmány általában a kontinentális jogrendszerek sajátja – a 
legalapvetőbb emberi jogok nem alkotmányos szinten, hanem egy, a mi jogfor-
rási hierarchia-fogalmunkat alapul véve, alacsonyabb rendű jogforrásban kerülnek 
rögzítésre. Egy szemléletes példával élve ez olyan, mintha Magyarországon lenne 
egy „Emberi jogi törvény” vagy „Alapvető jogok törvénye”, mely katalógusszerűen 
rögzítené az egyébként alapvetően alkotmányi szinten szabályozott jogosultságokat.

A Human Rights Act (a továbbiakban: HRA) 2000. október 2-án lépett hatály-
ba. Megalkotásának konkrét előzménye a brit Munkáspárt 1993 márciusában el-
fogadott politikai programjára vezethető vissza, melyben az EJEE „inkorporálása” 
mellett döntöttek. Ez alapján 1996 decemberében tették közzé „Bringing Rights 
Home”, 29 azaz lényegében a „Hozzuk haza a jogokat” elnevezésű programjukat, 
melynek leglényegesebb törekvéseit úgy lehet összefoglalni, hogy bár az EJEE bi-
zonyos jogosultságokat biztosít a jogalanyoknak, így a brit embereknek is, azon-
ban – mivel az egyezmény rendelkezései nem lettek átültetve a belső jogba – e jo-
gok nem érvényesíthetők a nemzeti bíróságok előtt. Vagyis az Egyesült Királyság 
polgárai alapvető emberi jogaik megsértése esetén kizárólag az EJEB-hez tudnak 
fordulni jogorvoslatért, s mivel az ország ratifikálta az EJEE-t, az abból eredő kö-
telezettségek ugyanúgy terhelik, azonban a bíróságoknak csak korlátozottan van 
lehetőségük e kötelezettségeket be is tartatni, tehát az egyezményből származó 
jogoknak érvényt szerezni.

Többek között a fenti programnak is köszönhetően a Munkáspárt megnyer-
te az 1997. májusi parlamenti választásokat, melynek következtében, ígéretüket 
megtartva, 1997 októberében publikálták a Rights Brought Home, azaz „a Jogok 
hazakerültek” elnevezésű White Papert30, melyhez egy törvénytervezetet is kap-
csoltak. Ebben a tervezetben azt hangsúlyozták, hogy már önmagában az sérti a 
brit polgárok jogos érdekeit, hogy emberi jogaik érvényesítésére csak egy átlago-
san öt évig elhúzódó, s nagyságrendileg 30 000 fontot felemésztő eljárás formájá-
ban van lehetőségük, méghozzá minderre Franciaországba, egészen Strasbourgig 

29  Boateng, Paul – Straw, Jack: Bringing Rights Home: Labour’s plans to incorporate the 
European Convention on Human Rights into UK law. European Human Rights Law Review, 
1997, Sweet and Maxwell, London (UK), 71–80.

30  Rights Brought Home: The Human Rights Bill, https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263526/rights.pdf (2018. október 
11.)
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kell utazniuk. Ezen túlmenően a „hazatérő jogokkal” sokkal nagyobb mértékben 
fognak a bíróságok ítéleteik során ezekre az előírásokra támaszkodni Nagy-Bri-
tannia-szerte, továbbá így a brit jogtudomány és bíráskodás érdemi hatást tud 
kifejteni az emberi jogok európai fejlődésére, annak iránymutatást tud adni.31

A  fenti előzmények birtokában, komoly parlamenti vitát követően 1998. no-
vember 9-én a Human Rights Act megkapta a szükséges „royal assent”-et, mely 
megnyitotta a 2000. október 2-i hatálybalépéshez vezető utat. A kor brit jogtudo-
mányában általánosan üdvözölt eredményről beszélhetünk, melyet jól szemlél-
tetnek a Richard Clayton és Hugh Tomlinson által, a hatálybalépést megelőzően 
írtak is: „It will, for the first time, make human rights issues justiciable in the English 
courts. It will be unlawful for public authorities to act in a way which is incompatible 
with Convention rights. English judges will, for the first time, be required to consider 
»rights issues« in the full range of their-decision making.”32 A fentiek értelmében te-
hát a HRA-val kerül sor először a történelemben arra, hogy az angol bíróságok ér-
demben el tudják bírálni az emberi jogi kérdéseket, az ilyen ügyeket ítéletükkel le 
tudják zárni, s mindez azt is eredményezi, hogy jogellenessé válik a közszerveknek 
az egyezményben foglaltakkal ellentétes, azt sértő eljárása. 

Érdekes megjegyezni, hogy egyes szerzők szerint a HRA hatálybalépése hosz-
szú távon (tehát az elmúlt közel két évtized során), mégsem változtatta meg 
lényegesen az angol esetjogot, a common law az emberi jogok védelme szem-
pontjából továbbra is meglehetősen statikus maradt.33 Mindezt azonban árnyal-
ja, hogy az utóbbi bő egy évtizedben az EU emberi jogi joggyakorlata szemmel 
láthatóan erősödött, s egyre gyakrabban születnek elvi jelentőségű döntések a 
témakörben.34 Ennek egy szemléletes példája az ún. Rugby Football Union ügy,35 
melyben az indítványozó sérelmezte, hogy a hatóságok azonosították azokat a 
személyeket, akik meghatározott mérkőzésekre szóló jegyeket hirdettek vagy ér-
tékesítettek. Keresetében a felperes arra hivatkozott, hogy ez az eljárás sérti EU 
Charta 8. cikkét, nevezetesen a személyes adatok védelmére vonatkozó rendel-
kezéseket. Az eljáró bíróságnak erre vonatkozóan azt kellett vizsgálnia, hogy 
vajon van-e lehetőség e jogforrás rendelkezéseinek alkalmazására, hiszen az EU 
alapjogi Chartáját szintén nem „inkorporálták” a brit jogrendbe. A Legfelsőbb 
Bíróság megállapította, hogy a Data Protection Act 1998 (lásd 6.2. pont) ren-
delkezései, melyek végső soron lehetővé teszik az Uniós adatvédelmi irányelv 
(95/46/EK irányelv) előírásainak alkalmazását, közvetett módon érvényesíthe-

31  Rights Brought Home [1.14]
32  Clayton–Tomlinson: i. m. 5.
33  Merris: i. m. 4.
34  Uo.
35  The Rugby Football Union v Consolidated Information Services Limited [2012] UKSC 55 

[2012] 1 WLR 3333.
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tővé teszi az EU Charta személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazását. 
Azonban az ügyben mindezek ellenére sem állapította meg a Legfelsőbb Bíróság 
a Charta 8. cikkének sérelmét.36 

5. A magánélethez való jog a Human Rights Act tükrében

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért volt jelentősége az adatvédelmi szabá-
lyozás szempontjából a HRA-nek, ha egyébként már rendelkezésre állt a – fent 
említett – Data Protection Act (DPA), hiszen Nagy-Britanniában egészen 1984-re 
nyúlik vissza az adatvédelmi törvényalkotás.

A választ egy intézményi szintű elhatárolásból kaphatjuk meg. A mindenko-
ri DPA kizárólag adatvédelmi kérdésekkel foglalkozik, tehát – a fentiekre utalva 
– a Charta 8. cikkében rögzített személyes adatok védelmét megvalósító, tételes 
részletszabályokat tartalmazza. Ennek megfelelően az adatkezelési, adattovábbí-
tási, illetve a személyes adatok sérelmével kapcsolatos szabályokat a DPA rögzíti. 
A HRA jelentősége tehát a témakörben leginkább abban lelhető fel, hogy ezáltal 
a magánélet védelme az alapvető emberi jogok (s itt egyben a kvázi alkotmányos 
jogok) körébe lett sorolva, s a mindenkori DPA-hoz csatlakozó, kiegészítő védel-
met biztosít. 

A HRA 8. cikke a következőket rögzíti: Article 8 – Right to respect for private and 
family life, vagyis a családi és magánélethez való jog

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and 
his correspondence, vagyis mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és 
családi életét, otthonát és levelezését tiszteletben tartsák.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this 
right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democ-
ratic society in the interests of national security, public safety or the economic 
well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the pro-
tection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others. A fenti rendelkezés értelmében a magán- és családi élethez való jo-
got nem sértheti semmilyen hatóság, kivéve azokat az eseteket, amikor azt 
jogszabály ezt kifejezetten lehetővé teszi, és a korlátozás egy demokratikus 
társadalom nemzetbiztonsági, közbiztonsági, gazdasági, bűnmegelőzési, er-
kölcs- és egészségvédelmi érdeke szempontjából, vagy mások jogainak, illet-
ve szabadságának védelme érdekében szükséges.

36  Hasonló esetek még: R (S) v Secretary of State for the Home Department [2010] EWHC 705 
(Admin); R (Zagorski) v Secretary of State for Business, Innovation & Skills [2010] EWHC 3110 
(Admin), [2011] HRLR 6; Harrison (Jamaica) v Secretary of State for the Home Depatrtment 
[2012] EWCA Civ 1736, [2013] 2 CMLR 23.
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A fentiekből látható, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való jog Nagy-Bri-
tanniában sem minősül abszolút jognak, a 2. pont konkretizálja azokat a jelen-
tősebb érdekeket, melyek előtt a magánélethez való jognak „meg kell hajolnia”. 
Azonban még így is felismerésre került az a megállapítás, hogy a magánélet meg-
felelő mértékű védelme szükséges az egyén jóllétéhez és fejlődéséhez, az állam 
magánéletbe történő beavatkozási lehetőségének korlátozása pedig egy demokra-
tikus állam lényegét képezi.37

6. Az adatvédelmi törvény, azaz a Data Protection Act

Az önálló adatvédelmi jog írott jogforrások tekintetében több mint 30 éves múltra 
nyúlik vissza az Egyesült Királyságban. Az első ilyen jellegű dokumentum ugyanis 
az 1984-es Data Protection Act (a továbbiakban: DPA 1984) volt. Az adatvédelem 
területére koncentrálva azonban már nem lehet kategorikusan kijelenteni az angol 
szabályozás szembenállását a kontinentális, ezen belül is különösen az uniós meg-
oldásokkal, hiszen valamennyi Data Protection Act, azaz adatvédelmi törvény 
egyre nagyobb mértékben merített a regionális jogforrásokból. 

6.1. A DPA 198438

A DPA 1984 már maga is alátámasztja, hogy az adatvédelmi jog terén a brit po-
litikusok nem olyan szkeptikusak a kontinens regionális megoldásaival, mint azt 
teszik például a fent kifejtett módon az emberi jogok terén. A  törvény ugyanis 
szellemiségében és egyes részletszabályaiban is az Európa Tanács 1981-es Data 
Protection Convention39 elnevezésű 108. számú kötelező egyezményére épült. 

„Az információs technológia 1960-as évekbeli fejlődésével egyre szükségeseb-
bé vált az egyének (személyes) adatainak védelmére vonatkozó részletes szabályok 
megállapítása. Az 1970-es évek közepéig az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
az EJEE 8. cikkére való hivatkozással számos határozatot fogadott el a személyes 
adatok védelmével kapcsolatban.”40 A GDPR rendeleti jellegű szabályozásától el-

37  Campbell v MGN Ltd House of Lords [2004] UKHL 22, [2004] 2 AC 457, per Lord Nicholls 
at [12]. Hivatkozza: Merris: i. m. 409.

38  Data Protection Act 1984 (12th July 1984), http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/35/
pdfs/ukpga_19840035_en.pdf (Letöltés: 2018. december 11.)

39  Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data (European Treaty Series – No. 108.) Strasbourg, 28.I.1981. https://rm.coe.
int/1680078b37 (Letöltés: 2018. december 11.)

40  Európai Adatvédelmi Jogi Kézikönyv (Handbook on European Data Protection Law), 
2014-es kiadás. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014; Európa Tanács, 2014. 15. htt-
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tekintve pedig a 108. egyezmény mind a mai napig az egyetlen jogilag kötelező 
erejű regionális nemzetközi eszköz az adatvédelem területén.41

A 108. egyezmény többek között megvédi az egyént a személyes adatok gyűj-
tésével és feldolgozásával összefüggő visszaélésektől, ugyanakkor törekszik a ha-
tárokon átnyúló személyesadat-áramlás szabályozására. Szintén találkozhatunk a 
személyes adatok különleges kategóriáival (pl. faji eredetre, politikai véleményre, 
vallásos vagy más meggyőződésre és az egészségre, a szexuális életre vonatkozó, 
valamint a büntetőítéletekkel kapcsolatos személyes adatok), melyek pontosítá-
suktól és körük tágításától eltekintve mind a mai napig az adatvédelmi jog alap-
intézményei.

Az egyezmény az egyén azon jogáról is rendelkezik, hogy tudomást szerezhes-
sen a róla tárolt adatokról, továbbá szükség esetén helyesbíttethesse azokat. Az 
egyezményben megállapított jogok korlátozása csak jelentősebb érdekek, például 
a közbiztonsági vagy alapjogvédelmi célok megvalósítása érdekében lehetséges.

Valamennyi európai uniós tagállam ratifikálta a 108. egyezményt, melyet 1999-
ben úgy módosítottak, hogy speciális jogállású jogalanyként az EU is szerződő fél 
lehessen. Az egyezményhez két évvel később, 2001-ben fűzött kiegészítés a tör-
ténelemben először szabályozási körébe vonta az egyezmény nem részes felei, az 
úgynevezett harmadik országok irányába történő, országhatárokat átlépő adat-
áramlást, továbbá az adatvédelem technikai fejlődés következtében mind nagyobb 
jelentőségét szem előtt tartva a szerződő államok kötelezettségévé tette a nemzeti 
adatvédelmi hatóságok létrehozását is. 

A DPA 1984 preambuluma a következőket fogalmazza meg: „An Act to regulate 
the use of automatically processed information relating to individuals and the pro-
vision of services in respect of such information.” Azaz a brit törvényhozás szerint a 
jogszabály célja a magánszemélyekkel összefüggő, automatikusan feldolgozott in-
formációk (mai terminológiával: automatizált adatkezelés) felhasználásának, va-
lamint az ilyen információkkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtásnak a szabályozása.

A mai szemmel ugyan kezdetleges, azonban a korához képest naprakész sza-
bályozási és fogalomrendszer jellemzi a dokumentumot. Beszédes körülmény az 
adatvédelmi jog kiforratlan jellege vonatkozásában, hogy a DPA 1984 az adat fo-
galmán kizárólag olyan, egyedi formában rögzített információkat értett, amelye-
ket feldolgozni (kezelni) csak az e célra adott utasítások alapján automatikusan 
működő berendezésekkel lehet. Tehát mai fogalomhasználatunkkal élve csupán a 
digitalizált adatok tartoztak a jogszabály adatfogalma alá. Azonban már e doku-
mentumban is megtalálhatók voltak olyan, mind a mai napig használt alapfogal-

ps://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_HUN.pdf (Letöltés: 2018. 
október 14.)

41  Európai Adatvédelmi Jogi Kézikönyv 16. oldal.
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mak, mint a personal data, vagyis a személyes adat42, a data subject, amely szabad 
fordításban adatalanyt jelent, magyarul pedig érintettként használjuk, vagy meg-
említhetjük a processing fogalmát is, mely elsődlegesen ugyan feldolgozást jelent, 
azonban mai magyar szakterminológiával élve ez az adatkezelést jelenti. Az adat-
kezelő vagy adatfeldolgozó helyett azonban a sokkal egyszerűbb data user, azaz 
lényegében „adathasználó” elnevezést alkalmaztak. Az adatkezelés definíciója 
maga is illeszkedik az „adat” fogalmának korlátozott tartalmához: adatkezelésen 
a DPA 1984 az adatok módosítását, kiegészítését, törlését vagy átrendezését, vagy 
az adatokat képező információk kivonását, valamint személyes adatok esetén az 
előbbieknek a természetes személlyel összefüggésbe hozható elvégzését értette.

A DPA 1984 elsődlegesen az állami kontrollra helyezte a hangsúlyt. Azaz – te-
kintettel a számítástechnika fejletlen voltára, illetve az automatizált adatkezelési 
tevékenységet végző berendezések alacsony elterjedtségére – könnyebb volt biz-
tosítani a relatíve hatékony állami felügyeletet e tevékenységek felett. Azonban a 
szabályozás újdonságára tekintettel nem volt előzményi intézményrendszere az 
adatvédelemnek, így azt az alapoktól kellett felépíteni. Erre vonatkozó rendelkezé-
seket tartalmaz a jogszabály második, „Registration and supervision of data users 
and computer bureaux” elnevezésű része, mely létrehozta az adatkezelők és az ún. 
computer bureaux-k43 nyilvántartását, valamint azok felügyeletének alapvető sza-
bályait. 

Nem meglepő módon az érintettek jogai vonatkozásában is kiforratlan (sőt, a 
mai megoldásokhoz képest kifejezetten elnagyolt) a megalkotott szabályrendszer, 
azonban a jogszabály adat-fogalmával összefüggésbe állítva, nem tekinthető alul-
szabályozottnak a kérdéskör. A DPA 1984 3. része (Part III) tartalmazza az érintett 
jogaira vonatkozó rendelkezéseket. Így az érintett legalapvetőbb jogai a követke-
zők voltak: az érintett jogosult a tájékoztatásra annak vonatkozásában, hogy az 
adatkezelő által kezelt bármely információ tartalmaz-e rá vonatkozó személyes 
adatokat, valamint szintén jogában áll, hogy másolatot kérjen az ilyen személyes 
adatokat tartalmazó információkról. Ezenfelül, amennyiben ez szükséges, meg-
felelő magyarázatot is kell csatolni e másolatokhoz.44 A DPA 1984 kompenzáci-
ós igényt biztosít az érintett részére, amennyiben a róla kezelt személyes adatok 
pontatlanok, s emiatt őt kár vagy egyéb hátrány éri. Hasonló alapokon az érin-
tett kártérítésre jogosult az adatvesztés, engedély nélküli adatmegsemmisítés vagy 

42  Személyes adat alatt röviden összefoglalva a DPA 1984 minden olyan információt értett, 
amely egy, az adatokból beazonosítható természetes személlyel hozhatók összefüggésbe.

43  A computer bureau lényegében egy összefoglaló elnevezés volt azokra a személyekre, akik 
(tipikusan vállalkozás keretein belül, erre utal a bureaux, vagyis iroda kifejezés) adatok keze-
lését megvalósító szolgáltatást nyújtottak, vagy más személyek érdekében személyes adatokat 
birtokoltak, illetve a birtokában lévő, adatok kezelésére alkalmas berendezést, e célból mások 
rendelkezésére bocsátottak.

44  DPA 1984 Part III. 21. pont (1) bek.
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éppen az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalával, illetve az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáféréssel összefüggésben bekövetkezett károk esetén is. Végül a 
jogalkotó azt is lehetővé tette, hogy, amennyiben az érintett megalapozottan for-
dult az adatok pontatlanságára vonatkozó panasszal bírósághoz, a bíróság jogosult 
helyesbíteni vagy törölni a kifogásolt információt lényegében bármely, az adatke-
zelő által kezelt adatok köréből.

A modern adatvédelmi jogforrásokhoz hasonlóan a DPA 1984 is tartalmazott 
adatvédelmi alapelveket, melyek a következők voltak:

1. A személyes adatot tartalmazó információ csak tisztességesen és törvénye-
sen szerezhető be és kezelhető.

2. A személyes adatokat csak egy vagy több, konkrétan meghatározott és törvé-
nyes célból lehet tárolni.

3. A meghatározott célból tárolt személyes adatokat nem lehet e célokkal össze-
egyeztethetetlen célra vagy okból felhasználni vagy nyilvánosságra hozni.

4. A kezelt személyes adatnak a célnak megfelelőnek, relevánsnak kell lennie, 
és a kezelt adatok köre nem haladhatja meg a cél megvalósításához szükséges 
mértéket.

5. A kezelt személyes adatok mindig legyenek pontosak és – amennyiben ez az 
adatkezelés természetéből kifolyólag szükséges – naprakészek.

6. A személyes adatok csak a célnak/céloknak megfelelő ideig tárolhatók.
7. Az érintett észszerű időközönként jogosult arra, hogy 

a. indokolatlan késedelem és költségek nélkül 
i. tájékoztatást kapjon az őt érintő személyes adatok kezelőjétől, és 
ii. a kezelt adatokhoz való hozzáférjen; illetve
b. ahol ez lehetséges, az adatok pontosítását vagy törlését kérje.

8. A  fentieken túl megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni a személyes 
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy megváltoztatás, felfedés vagy 
megsemmisítés, valamint a személyes adatok véletlen elvesztése vagy meg-
semmisülése ellen.

A fenti elvek nyilvánvalóan a 108. sz. egyezményen alapulnak, a személyes adatok 
gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó alapelvei az egyezménynek ugyanis a kö-
vetkezők: az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad gyűjteni és feldol-
gozni, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól el-
térő módon nem szabad felhasználni, továbbá azokat csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig szabad tárolni.45 Mindezen felül az adatminőség elvét is lefekteti, 
azaz a kezelt adatoknak megfelelőnek, relevánsnak kell lenniük, és nem haladhat-
ják meg a feldolgozás célját (arányosság), továbbá pontosaknak is kell lenniük.46

45  Európai Adatvédelmi Jogi Kézikönyv 16. oldal.
46  Uo.
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Az adatkezelés jogalapjával kapcsolatban – a jogalapok részletes ismerteté-
se nélkül – azt lehet megállapítani, hogy a jogalkotó mai szemmel nézve nem 
megfelelő megoldást választott, ugyanis meghatározott esetekre konkretizálta a 
DPA 1984-ben megjelenő számos jogalapot. Így az adatkezelés jogalapja lehet pél-
dául a javadalmazás vagy nyugdíj fizetéséhez, illetve közterhek levonásához szük-
séges kezelése a béradatoknak; kereskedelmi nyilvántartások vezetése, de már 
megjelent a hozzájárulás, illetve beleegyezés mint jogalap is.

A  DPA  1984 saját korában és jogi környezetében egy kifejezetten naprakész 
jogforrás volt. Azonban a 80-as, 90-es évek során a számítástechnika fejlődése, va-
lamint egyre gyorsuló ütemű elterjedése hamar meghaladottá tette e jogszabályt. 
Az ezredforduló közeledtével a digitalizáció, valamint az internet elterjedése ha-
sonló jelentőségű változást eredményezett a társadalmi viszonyokban, mint ami-
lyet az okostelefonok és a közösségi média térhódítása váltott ki a 2010-es évektől 
kezdődően. E közegben került elfogadásra az 1984-es dokumentum helyébe lépő 
Data Protection Act 1998 (a továbbiakban: DPA 1998).

6.2. A DPA 199847

Valójában a DPA 1998-volt az első olyan dokumentum, amely teljes mértékben 
igazolta azt a korábbi állítást, mely szerint az adatvédelmi jogban nem érvényesül 
az alapvető jogok védelme körében az egyébként a brit jogfejlődésre és jogtudo-
mányra jellemző EU-szkepticizmus. E jogforrás ugyanis szinte teljes egészében az 
EU 95/46/EK sz. adatvédelmi irányelvén48 alapul. 

A DPA 1998 már jelentősen kibővíti alkalmazási körét, ugyanis – felismerve 
azt a tényt, hogy nem csak elektronikus formában értelmezhető az adat fogalma – 
tárgyi hatályában már felölelte a manuális formában (így különösen papír alapon) 
kezelt személyes adatokat is. A technikai és jogtudományi fejlődés következtében 
azonban nemcsak a tárgyi kör kiszélesítése, hanem a szabályozás felülvizsgála-
ta is szükségessé vált. Ez a változás már a konkrét, tételes jogszabályi előírások 
vizsgálata nélkül is felismerhető, hiszen a brit jogtudomány revízió alá vonta a 
DPA 1984 (és ezzel összefüggésben a 108. sz. egyezmény) által felvázolt, az adat-
kezeléssel kapcsolatos elveket is.

47  Data Protection Act 1998 (1998 Chapter 29). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/ 
29/pdfs/ukpga_19980029_en.pdf (Letöltés dátuma: 2018. december 11.)

48  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes ada-
tok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
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Az új törvény elvei így a következők voltak: 
1. A személyes adat a jogszabályban meghatározott bármely feltétel hiányában 

nem kezelhető, illetve bármely feltétel fennállása esetén is csak tisztességes és 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatkezelés engedélyezett. 

2. A személyes adatok megszerzése, illetve gyűjtése csak meghatározott, egy-
értelmű és törvényes célból történhet, és további feldolgozása nem végezhető 
e célokkal összeférhetetlen módon.

3. A kezelt személyes adat legyen pontos, releváns és a kezelt adatok köre nem 
haladhatja meg a cél megvalósításához szükséges mértéket.

4. A személyes adatok mindig legyenek pontosak és – amennyiben ez szüksé-
ges – naprakészek.

5. A  bármely célból, célokból kezelt személyes adat csak e célnak, céloknak 
megvalósításához szükséges ideig tárolhatók.

6. Az adatok kezelését minden esetben az érintettek DPA 1998 által biztosított 
és védett jogaival összhangban kell megvalósítani.

7. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell tenni a személyes ada-
tok jogosulatlan kezelése, valamint a személyes adatok véletlen elvesztése, 
sérülése vagy megsemmisülése ellen.

8. Személyes adat nem továbbítható az Európai Gazdasági Térségen kívülre, ki-
véve, ha a célterület vagy célország az adatkezeléssel összefüggésben megfe-
lelően biztosítja az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és szabadságait.

A DPA 1998 elveit vizsgálva megállapítható, hogy revolúció helyett evolúcióról 
beszélhetünk, mely nemcsak a brit törvényhozás esetében minősül igaznak, ha-
nem az uniós jogalkotásnál is, hiszen a 95/46/EK irányelv újításai több esetben 
a fentieknél is elhanyagolhatóbbak és általánosabbak. Mindezt azonban a szabá-
lyozás természete is indokolja, hiszen irányelvként funkciója a tagállami jogalko-
tás orientálása és célok meghatározása, így az általa felállított jogszabályi keretek 
tényleges tartalommal (értsd: tételes jogszabályi rendelkezésekkel) történő kitöl-
tése a tagállamok feladata.

Hasonló evolúciós folyamat zajlott az adatkezelő felelősségének meghatározá-
sakor is: míg a DPA 1984 esetében az volt a „data user”, aki ezeket a személyes 
adatokat ténylegesen tárolta (tipikusan egy vállalat), addig a ’98-as szabályozás 
már mai fogalomhasználattal és definíciórendszerrel élt. Megjelent az adatkezelő 
és az adatfeldolgozó mai viszonyrendszerben értelmezhető elhatárolása, valamint 
lényeges változás, hogy az adatkezelés szabályainak megtartásáért a személyzet 
minden tagja, illetve bármely egyéb személy, aki hozzáfér vagy kezeli a személyes 
adatokat, felelősséggel tartozik.
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Jelentősebb változás állt be az adatkezelés jogalapjával összefüggésben, ugyanis a 
jogalapok már a mai megoldásokhoz hasonló előírásokkal találkozhatunk.49 Rö-
viden összefoglalva,50 az adatkezelés a DPA 1998 alapján jogszerűnek minősül, ha

1. az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta; vagy
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

az egyik fél; vagy
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez 

szükséges; vagy
4. adatok kezelése az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges; vagy
5. az adatkezelés közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges; vagy
6. az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személyek jogszerű érdekének 

érvényesítéséhez szükséges.

6.3. A DPA 201851

2018. május 25-én hosszú folyamat eredményeként az Európai Parlament és Ta-
nács elfogadta a 2016/679 sz. rendeletét, mely az Általános Adatvédelmi Rendelet 
(General Data Protection Regulation, röviden GDPR) elnevezésen52 vált ismertté. 
Ez a dokumentum – mint a 95/46/EK irányelv helyébe lépő jogforrás – mind az 
Európai Unió, mind pedig az EGT tagállamaira általánosan kötelező, közvetlenül 
alkalmazandó jogforrás. Ennek következtében minden államra irányadó szabá-
lyokat rögzít, s – bár a tagállamokat egyéb jogszabályi kötelezettségeik vonatkozá-
sában összehangolási kötelezettség terheli – a GDPR rendelkezéseire közvetlenül 
is lehet hivatkozni a tagállami hatóságok és bíróságok előtt.

Tehát a GDPR valamennyi uniós, valamint egy árnyalatnyit igazított szövege-
zéssel (ún. EGT-vonatkozású szöveg) az EGT-tagállamokra (Izland, Liechtenstein 
és Norvégia) is kötelező erővel bíró dokumentum. Ebből kifolyólag az Egyesült 
Királyságra, mivel 2018. május 25-én még nem fejeződtek be a brexit keretén belül 
az Európai Unióból történő kilépésről szóló tárgyalások (vagyis a GDPR hatályba-
lépésekor az Egyesült Királyság a kilépési tárgyalások ellenére is az EU tagja volt), 
erre az államra ugyanúgy irányadók az általános adatvédelmi rendelet előírásai. 

49  DPA 1998 Schedule 2 és Schedule 3
50  http://www.st-annes.ox.ac.uk/fileadmin/documents/HR_Documents/Data_Protection_

policy.pdf (Letöltés dátuma: 2019. december 10.)
51  Data Protection Act 2018. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukp-

ga_20180012_en.pdf (Letöltés dátuma: 2018. december 10.)
52  Hivatalos megnevezése: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
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Tekintettel arra, hogy az európai térségben ezzel egységessé (vagy legalábbis egy-
ségesebbé) válnak az adatvédelem alapvető szabályai, az Egyesült Királyságnak 
célszerű volt a brexit utáni időkre is e rendelkezésekkel összhangban álló adat-
védelmi gyakorlatot és rendszert kialakítania.

Ezt a helyzetet a londoni parlament egy rendkívül praktikus és célszerű megol-
dással hidalta át: mivel az unióból való kilépés bekövetkeztetét követően nem lett 
volna rá irányadó a GDPR (ezáltal pedig a „GDPR előtti” szabályok lettek volna 
újra kötelezők), a parlament 2018. május 23-án elfogadta a Data Protection Act 
2018-as változatát (DPA 2018). A dokumentum kimondja a következőket: „Most 
processing of personal data is subject to the GDPR. Part 2 supplements the GDPR 
and applies a broadly equivalent regime to certain types of processing to which the 
GDPR does not apply.”53 Vagyis a DPA 2018-cal szinte teljes egészében eltűnt az 
önálló brit jogalkotás az adatvédelem területéről, mely így mégis egységes marad 
az EU utáni időkben is a kontinens legtöbb államával.
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Absztrakt
Az Európai Unió hatásköreinek gyakorlását a szubszidiaritás elve és az arányosság elve 
szabályozza. Azokon a területeken, amelyeken az Európai Unió nem rendelkezik kizá-
rólagos hatáskörrel, a szubszidiaritás elve egyrészt a tagállamok döntési és cselekvési 
képességét védelmezi, másrészt lehetővé teszi az uniós szintű cselekvést, amennyiben 
a „tervezett intézkedés terjedelme és hatásai miatt” a cselekvés célkitűzései tagállami 
szinten nem valósíthatók meg megfelelő módon. Az európai szerződésekbe való be-
vonásának célja ezáltal az, hogy a hatáskörök gyakorlása a polgárokhoz legközelebb 
eső szinten történjen, az EUSZ 10. cikkének (3) bekezdésében meghatározott közelség 
elvének megfelelően.
Kulcsszavak: Better Law-making, EUSZ, EUMSZ, Európai Unió jogrendszere, Lisz-
szaboni Szerződés, Minőségi jogalkotás, Szubszidiaritás, B/6622. számú jelentés, 
604/2013/EU rendelet,

1. Bevezetés

Az Európai Unió jogrendszere több nézőpontból is egyéni jogvédelmet valósít 
meg, így biztosítja a joghoz, a jogvédelemhez és az igazságszolgáltatáshoz történő 
hatékony hozzáférést a tagállamai és polgárai, az egyének számára is. Az autonóm 
uniós jogrend olyan evolúción ment keresztül, amely a jog és a jogvédelmi fel-
adatok megerősödését, minőségi jogalkotást eredményezett. Ennek kiteljesedése 
a Lisszaboni Szerződésnek köszönhető, melyben többek között kiemelt szerepet 
tulajdonítanak a szubszidiaritás és arányosság elvének, valamint a bírói jogvé-
delemnek.1 Ez már a 90-es évektől alkalmazott Better Law-making módszernek 
köszönhető, amely részeként mind két elvet tartalmazza, és az Egységes Európai 
Okmányban már említésre kerültek.

1  Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után. 2012, Complex 
Kiadó, Budapest.
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Az európai integráció történetének rövid – a teljesség igénye nélküli – áttekin-
tése során említést kell tenni az 1996-os Európai Unió tagállamai által összehívott 
kormányközi konferenciáról, amely a Maastrichti Szerződés felülvizsgálata miatt 
vált szükségessé. A konferencián az unió intézményrendszerének hatékonyságát 
és demokratikus működését gondolták újra. Ennek eredménye volt az 1997-ben 
aláírt Amszterdami Szerződés, amely meghatározza azokat a jogköröket, ame-
lyek fölött az uniónak közösségi rendelkezési joga van. Ezek közé tartozik az 
úgynevezett közös politikák, a mezőgazdaság, kereskedelem, szállítás, verseny-
jog, valamint a közös kül- és biztonságpolitika. Az Amszterdami Szerződés azt 
is tartalmazza többek között, hogy ezeknek a szabályozására egységes lojalitás és 
a kölcsönös szolidaritás jegyében, tevékenyen és fenntartások nélkül támogatják 
a tagországok az uniót. Vagyis tartózkodnak minden olyan cselekvéstől, amely 
ellentétes az unió érdekeivel, illetve ronthatja az unió mint kohéziós erő eredmé-
nyességét a nemzetközi kapcsolatokban.2 Ezen passzus a dolgozat szempontjából 
azért jelentős, mivel egyes tagállamok nem tartják be ezeket az előírásokat, és úgy 
vélik, hogy a szubszidiaritás vagy az arányosság elvének alkalmazásával megvál-
toztathatják az egységes uniós normákat minden esetben, amikor az rájuk nézve 
nem kedvező rendelkezést tartalmaz.

A  szabályozás vonatkozásában kiemelkedő mérföldkőnek tekinthető a 2009. 
december 1-én hatályba lépett Lisszaboni Szerződés, amelyben már konkrét ha-
tásköri kérdéseket is megfogalmaztak. A  hatáskör tekintetében ugyanis koráb-
ban átfedések voltak megfigyelhetők, mivel az Európai Közösség esetében a jog-
alkotási eljárásával összhangban fogadtak el jogi aktusokat, addig a közös kül- és 
biztonságpolitika, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazság-
ügyi együttműködés vonatkozásában a tagállamok közötti kormányközi együtt-
működés alapján került szabályozásra.3 Ezt a Lisszaboni Szerződés egyértelműen 
rendezte, hiszen az unió jogi személyiséget kapott, így szerződéseket köthet, és 
jogalkotási eljárásokat folytathat a hatáskörébe tartozó területek vonatkozásában. 
Ugyanakkor a hatáskörök gyakorlásának korlátozására a korábban megfogalma-
zott szubszidiaritás és az arányosság elvét alkalmazzák, amely az unió jogalkotási 
folyamatának minőségi fejlődéseként is értelmezhető. A tanulmány egy konkrét 
– mondhatni tipikus – magyarországi példán keresztül kívánja bemutatni a Better 
Law-making alkalmazásának a jogalkotásra gyakorolt hatását.

2  Amszterdami Szerződés 1. cikk 10. pont. 11. pont
3  Raska Nikoletta: Szubszidiaritás elve az Európai Unió jogában. 2013, Miskolc, 12.
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1.1. Minőségi jogalkotás

A minőségi jogalkotás rendeltetése az Európai Unióban az, hogy a szakpolitikák 
és az uniós szabályok átláthatóvá tétele mellett, megfelelő tényekkel alátámasztott, 
a polgárok saját életterületükhöz kapcsolódó véleményük figyelembevételével 
kerüljön megalkotásra a lehető legkevesebb beavatkozást igényelve, célzottan az 
adott területre korlátozva azt. Ez nemcsak költséghatékonyságot eredményez, de 
előnyöket is biztosít az uniós társadalom és az érintettek számára. Fontos, hogy 
egy uniós joganyag megszületésekor figyelembe vegyék a polgárok és az érdekel-
tek (például a vállalkozások vagy az adott területen lévő közigazgatási intézmé-
nyek struktúráját), hiszen nélkülük nem születhet minőségi joganyag.

A minőségi jogalkotásról pontos célkitűzések kerültek meghatározásra az aláb-
biak szerint:

• a jogalkotás és a szakpolitikai döntéshozatal nyitott és átlátható legyen;
• a polgárok és az érdekelt felek a jogalkotási, illetve a szakpolitikai döntésho-

zatali folyamatban mindvégig közre tudjanak működni;
• az Európai Unió a vonatkozó tények alapján és a várható hatásokat felmérve 

hozza meg intézkedéseit;
• a vállalkozásokra, a polgárokra és a közigazgatási intézményekre a lehető 

legkevesebb teher nehezedjen a szabályozásból következően.4

Ezen pontok figyelembevételével a minőségi jogalkotásra irányuló intézményközi 
megállapodást írtak alá 2016 áprilisában Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról címmel az Európai Unió működéséről szóló (a továbbiak-
ban: EUMSZ) szerződés 295. cikke alapján.5

Az unió tagállamai közötti direktíva kapcsolatrendszerét a hatáskörmegosztás-
ban kell keresni, és annak alkotmányos szabályozásában. Az uniós jog kapcsolata 
a nemzeti jogokkal részben az alapító szerződésekben meghatározott szabályok, 
részben az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata során alkalmazott elvek ha-
tározzák meg. Az EGK szerződés 235. cikkében bevezetett és a Lisszaboni Szer-
ződésben található módosítások lehetővé teszik, hogy az unió az EUMSZ 352. 
cikkében foglalt felhatalmazás alapján magához vonja egyes kérdések szabályozási 
jogát.6 Ezzel szemben azonban a szubszidiaritás és az arányosság lehetősége már 

4  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/bet-
ter-regulation-why-and-how_hu (2018. február 10.)

5  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/T XT/PDF/?uri=CELEX:32016 
Q0512(01)&from=HU (2018. január 23.)

6  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés EUMSZ 352. cikkében foglalt, úgyneve-
zett „rugalmassági rendelkezés”. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ro-
le-flexibility-clause_hu.pdf (2019. június 30.)



88 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

határt szab az uniónak, hogy a tagállamok részére lehetőséget biztosít az uniós jog 
úgynevezett felülvizsgálatára. Ha mégis előfordulna, hogy az unió olyan hatáskört 
is magához von, amit a nemzeti parlament (vagy parlamentek) döntésébe tartoz-
na, akkor az érintett tagállam (vagy tagállamok) az Európai Unió Bíróságához for-
dulhatnak, aki az eljárási kérdéseket rendezi ugyan, de tartalmát tekintve a szabá-
lyozás értelmezéséhez nem adhat útmutatást. A jogszabályok minőségi kialakítása 
a már elfogadott szabályok esetén is deregulációs folyamatként kell kiértékelni, és 
szükség szerint módosítani, vagy változtatásra javaslatot tenni a bizottság részé-
re. Ennek kapcsán született meg az a megállapodás, amely az úgynevezett Better 
Law-makinget (magyarul: jobb szabályozást, pontosabban minőségi jogalkotást) 
szolgálja.7

A Better Law-making érdekében számos kísérő dokumentumot is közzé tettek 
ezzel is segítve az érintettek részvételét a szabályok megalkotásában, annak értel-
mezésében. Ennek segítségével minden tagállamban kialakították a bizottság elő-
készítő munkájának nyomon követési módszertanát, vagyis figyelemmel kísérik 
a tervezett kezdeményezéseket, bevezető hatásvizsgálatokat végeznek, és az ered-
mények alapján döntenek arról, hogy a szabály megalkotása során alkalmazzák az 
úgynevezett szubszidiaritás elvét, vagy kizárólagos hatáskör alá esik a jogi aktus.

Szintén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével vált érvényessé a szubszidiari-
tás alkalmazásának lehetősége a tagállamok nemzeti parlamentjei számára. A ha-
táskör tekintetében az EUMSZ 2. cikke úgy rendelkezik, hogy „Ha egy meghatáro-
zott területen a Szerződések kizárólagos hatáskört ruháznak az Unióra, e területen 
kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust, a tagállamok 
pedig csak annyiban, amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak 
célja az Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása”. Ezzel szemben a szubszi-
diaritás elve azt jelenti, hogy a döntéseket mindig a lehető legalacsonyabb szinten 
hozzák meg, így a megosztott hatáskörök esetében van jelentősége a szubszidia-
ritás elvének. Bár itt ellentét figyelhető meg, mégis ez arra vezethető vissza, hogy 
az érintettek kezébe kerüljön a saját sorsuk, viszont bizonyos kérdésekben az unió 
fenntartja magának a kizárólagos hatáskör gyakorlásának a lehetőségét a meg-
osztott hatáskörök esetében is. Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiak-
ban: EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdése alapján „azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor 
és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regio-

7  Better Law-making jelentése: A  minőségi jogalkotási program rendeltetése az, hogy az 
uniós szakpolitikák és az uniós jogszabályok megtervezése és kiértékelése átláthatóan, té-
nyek alapján, a polgárok és az érdekelt felek véleményének figyelembevételével menjen végbe. 
A program a szakpolitikai területek mindegyikére kiterjed, és arra irányul, hogy eléri a kitűzött 
célokat, és előnyöket biztosítson a társadalom számára.

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/bet-
ter-regulation-why-and-how_hu (2018.április 12.)
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nális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók”.8

Tehát mind az EUSZ, mind az EUMSZ felhatalmazást ad az uniónak bizonyos 
hatáskörök esetén a jogalkotásra, sőt az EUSZ az említett 5. cikk alapján magához 
is vonhat szabályozási jogokat.

A hatáskörelvonás ellentételezéseként a tagállamoknak lehetőségük van a szub-
szidiaritás elvének érvényesítésére. A szubszidiaritás alkalmazása során lehetőség 
van úgynevezett előzetes (ex-ante) és utólagos (ex-post) ellenőrzési kérelmet be-
nyújtani. Az előzetes ellenőrzési kérelem benyújtására a tervezett jogalkotási aktus 
kapcsán van lehetőség arra, hogy még a szabály kodifikációja előtt elfogadásra 
kerüljön a kezdeményező tagország – vagy tagországok, mivel jellemzően több 
tagország együttes támogatásával kerülnek benyújtásra – javaslata. Az utólagos 
kérelem a már megalkotott joganyaggal szemben történő változtatási vagy módo-
sítási kérelem elfogadtatását jelenti. Mindkét esetben a nemzeti parlamenteknek 
viszonylag rövid idő (nyolc hét vagy két hónap) áll rendelkezésre a szubszidiari-
tásra. Az uniós döntéshozatalra érdemi befolyást az jelenti, ha a kezdeményező 
tagország – az adott uniós jogalkotási eljárástól függően – nemzeti parlament-
jének egynegyede, egyharmada vagy többsége állapította meg a szubszidiaritás 
elvének sérelmét. A Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyvének 7. cikke alapján a 
nemzeti parlamentek a kibocsátó intézményt a tervezet felülvizsgálatára kötelez-
hetik, amennyiben a számukra megállapított szavazatok alapján legalább egyhar-
maduk (vagyis jelenleg 19 szavazat) megállapítja a szubszidiaritás elvének sérel-
mét ugyanazon javaslat esetében. Ezt nevezik sárga lapos eljárásnak. 

Meg kell említeni még az úgynevezett narancssárgalapos eljárást is, ami a tag-
állami parlamentek többségével (jelenleg 29 szavazattal) állapítja meg a szubszi-
diaritás elvének sérelmét ugyanazon javaslat vonatkozásában. Ez azonban csak 
rendes jogalkotási eljárás esetében alkalmazható, amelynek első eleme szintén a 
felülvizsgálat.

Magyarország már a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt részt vett az uni-
ós tagállamok nemzeti parlamentjei európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak 
tanácskozásán annak érdekében, hogy 2004 és 2009 között mondhatni próba-
üzemben tudjon kezdeményezni szubszidiaritási vizsgálatokat. Az úgynevezett 
próbaidőszakot követően, hazánkban megalkotásra került az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény, mely alapján az egyes házszabályi rendelkezé-
sekről szóló 10/2014. (II. 24.) számú Országgyűlési Határozatban mondta ki az 
Országgyűlésben létrehozott Európai Ügyek Bizottságának az unió jogalkotási 
folyamatai során ellátandó feladatait a szubszidiaritás ellenőrzéséhez kapcsoló-
dóan, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezetének 

8  EUMSZ 5. cikk (3) bekezdés. http://europaialkotmanyjog.eu/?p=404 (2018. január 23.)
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8. pontjában megállapított jogszabálytervezetek egyeztetésére az Európai Unió in-
tézményeivel és tagállamaival történő előírásokra.9

Hazánk vonatkozásában, a gyakorlatban ez úgy történik, hogy ha egy uniós 
jogalkotási aktus tervezete sérti a szubszidiaritás elvét, akkor a nyolchetes határ-
idő betartásával az Európai Ügyek Bizottsága jelentést nyújt be az országgyűlés-
nek, amely 15 napon belül határozatot hoz, és a döntését továbbítja az Európai 
Bizottság, a Tanács vagy az Európai Parlament elnökének, mellyel egyidejűleg tá-
jékoztatja a kormányt is. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cik-
ke alapján, amennyiben egy hatályba lépő jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, 
akkor az Európai Ügyek Bizottságának jelentését egy hónapon belül kell megkül-
deni a parlamentnek. A  kérelem elutasítása esetén úgynevezett szubszidiaritás-
keresettel lehet fordulni az Európai Unió Bíróságához. Természetesen a kereset 
benyújtása előtt az Európai Ügyek Bizottsága és a kormány között egyeztetésre is 
sor kerülhet. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta összesen hat alkalommal fogadott el 
a Magyar Országgyűlés indokolt véleményt uniós joganyaggal kapcsolatban. Az 
egyik jelentés 2015. november 3-án került elfogadásra mely az áthelyezési válság-
mechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár 
vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vo-
natkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 
604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet [COM (2015) 450; 2015/0208 (COD)] ellen 
történt.10

Az Európai Ügyek Bizottsága B/6622. számon nyújtott be jelentést az Ország-
gyűlésnek, mely alapján vélelmezték a szubszidiaritás elvének megsértését. Az 
55/2015. (XI. 6.) számú határozattal az Országgyűlés elfogadta a jelentést, és fel-
kérte a Ház elnökét, hogy tájékoztassa az Európai Bizottságot a szubszidiaritási 
vizsgálat kezdeményezésről. A  Magyarország által benyújtott kezdeményezéssel 
több uniós ország is egyetértett, így csatlakozott hozzá a Szlovák Parlament, a 
Cseh Képviselőház és Szenátus, valamint a Román Képviselőház is, amelyek szin-
tén indokolt véleményt fogadtak el a témával kapcsolatban. Az eredeti szabályozás 
értelmében az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése szerint szükséghelyzeti reagáló 
rendszer alapján, az Európai Tanács ideiglenes és rendkívüli áthelyezési mecha-
nizmust hozott létre az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek 
Olaszországból és Görögországból való, két éven át tartó, más tagállamokban tör-
ténő áthelyezésére vonatkozóan. 

9  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000130.TV (2018. január 23.)
10  http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/APP20130255/huors.do (2018. február 10.)
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Az Európai Tanács konzultációt kezdeményezett egyéb uniós intézményekkel, 
valamint érdekelt felekkel annak érdekében, hogy tisztázódjon a módosítási javas-
lat bevezetésének lehetősége. 2015. április 23-án kiadott nyilatkozatában a tanács 
kötelezettséget vállalt arra, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségekkel rendelkez-
nek a tagállamok a sürgősségi áthelyezések önerőből történő megszervezésére. 
A migrációs stratégia megalkotása érdekében az Európai Parlament és az Európai 
Tanács véleményt cserélt az áthelyezési mechanizmus bevezetésével kapcsolato-
san. A vélemény eredményeképpen megszületett az Európai Parlament LIBE-bi-
zottságának jelentése, amelyben felkérte az Európai Bizottságot, hogy terjesszen 
elő egy állandó áthelyezési programra vonatkozó javaslatot, amelyet a Parlament 
rendes jogalkotási eljárásában fogad el.11 Ennek értelmében a 604/2013/EU rende-
let módosítását látták szükségesnek, mert a menekültügy terén felmerült válság-
helyzetek strukturált kezelése tagországi szinten nem oldható meg csak egységes 
erőkkel és arányos elosztással, továbbá ez a rendelet szabályozza az áthelyezési 
válságmechanizmust is. Mivel több tagállamban is válság állt fenn, ezért szükség 
volt előhívni az EUMSZ 290. cikkét, amely alapján jogi aktusokat lehetett elfogad-
ni a mechanizmus alkalmazásának kiváltásához. A bizottság információkat kért 
be elsősorban az EASO (European Asylum Support Office, vagyis az Európai Me-
nekültügyi Támogató Hivatal) és a Frontex szervezetektől, hogy megállapítsák a 
válsághelyzet által okozott nyomás mértékét, amelyet harmadik országbeli állam-
polgárok vagy hontalan személyek nagymértékű és aránytalan, a vizsgált orszá-
gok menekültügyi rendszerét jelentősen megterhelő beáramlása okoz. Megállapí-
tották, hogy a vizsgált országok (Olaszország és Görögország) esetében, amelyek 
nem voltak felkészülve az ilyen nagymértékű menekülthullámra, de még ha fel is 
készültek volna rá, olyan nagyságrendűvé vált a beáramlás, hogy az egy előre jól 
felkészült és jól működő menekültügyi rendszert is rendkívüli nyomásnak tenné 
ki. A bizottság az aránytalan migrációs teher miatt felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kezdeményezett az áthelyezési mechanizmus alkalmazására. 

A jogi aktus alkalmazása előtt több szempont szerinti vizsgálatot folytatott le a 
bizottság, és az alábbi megállapításokra jutott:

• megállapítja, hogy az áthelyezési program kedvezményezett tagállamban 
válsághelyzet áll fenn;

• meghatározza az érintett tagállamból áthelyezendő személyek számát;
• az elosztási kulcsra vonatkozó képlet alkalmazásával meghatározza a szemé-

lyek tagállamok közötti elosztását; valamint
• megállapítja az áthelyezési válságmechanizmus alkalmazásának időszakát.12

11  Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfoga-
dott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról. Ál-
lampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsági jegyzőkönyv: A8-0245/2015.

12  Az Európai Parlament és Tanács 2015/0208 (COD) számú rendelete (pp. 9.)
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A migrációs hullám erőteljesebbé válása miatt a bizottság úgy vélte, hogy a nyu-
gat-balkáni térségbe, így Magyarországra is áttevődött a menekültválság meg-
oldásának kérdése. Ennek kapcsán bejelentették, hogy 2015 végéig jogalkotási 
javaslatot fog előterjeszteni a bizottság egy válsághelyzetekben aktivizálandó ál-
landó áthelyezési rendszerre vonatkozóan, amely alapján hatékonyan végezhető 
el a menekültügy terén felmerülő válsághelyzetek strukturált kezelése – Magyar-
ország vonatkozásában is –, figyelemmel az adott országok területének méretére. 

Az áthelyezési mechanizmus célja egyrészt az, hogy az egyértelműen nemzet-
közi védelemre szoruló bevándorlók tekintetében az uniós országok felelőssége 
arányosan elosztásra kerüljön, másrészt pedig az, hogy a védelem iránti kérelmet 
benyújtók teljes körű védelme biztosítva legyen minden tagállam területén a dubli-
ni eljárási rendszer alkalmazása alapján.13

Az áthelyezési válságmechanizmust létrehozó javaslat különbözik azoktól a ja-
vaslatoktól, amelyeket a bizottság az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján 
elfogadott egyes olyan tagállamok érdekében, amelyek területére hirtelen nagy 
számban harmadik országbeli állampolgárok áramlanak be. Bár a bizottság által 
javasolt intézkedések átmenetiek voltak, az áthelyezési válságmechanizmust lét-
rehozó javaslat bevezet egy annak meghatározására szolgáló módszert, hogy vál-
sághelyzetekben, egy átmeneti időszakban melyik tagállam feladata legyen, hogy 
megvizsgálja a válsághelyzettel érintett tagállamban benyújtott, nemzetközi véde-
lem iránti kérelmet. Ez azt a célt szolgálja, hogy ilyen helyzetekben a kérelmezők 
igazságosabban kerüljenek elosztásra a tagállamok között, és így még válságok 
idején is könnyebben működhessen a dublini eljárási rendszer. Ez alapjában véve 
az arányosság elvének történő megfelelést is szolgálja.

A  javaslat külön fejezetként állapítja meg az eljárás során figyelembe vehető 
szempontokat, az alábbiak szerint.

13  A dublini eljárás lényege, hogy a menekülés során szétszakadt családtagok esetében, akik 
különböző európai államokban nyújtottak be menedékkérelmet, családegyesítésre kerülhet 
sor, és a családtagok menekültkérelme együtt kerül elbírálásra. Ez abban a tagországban ke-
rül lefolytatásra, amelyben valamely családtag menekülteljárása már folyamatban van, vagy 
ahol családtagja jogszerűen tartózkodik, vagy menekültstátusszal rendelkezik. Kísérő nélküli 
kiskorúak esetében az a tagállam vizsgálja meg a menedékjogi kérelmet, ahol a kiskorú család-
tagja jogszerűen tartózkodik. A tagállamok területén családtaggal vagy hozzátartozóval nem 
rendelkező, kísérő nélküli kiskorúak esetében – az Európai Unió Bíróságának C-648/11. számú 
ügyben hozott döntése alapján kell eljárni külön eljárás rend alapján. http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=424&Itemid=467&lang=hu#dubli-
ni_eljrs (2018. február 10.)
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1.2. Jogalap

Ez a javaslat a 604/2013/EU rendeletet módosítja, ezért a kizárólagos hatáskör 
miatt ugyanazon jogalap szerint kell elfogadni, nevezetesen az EUMSZ 78. cikke 
(2) bekezdésének e) pontja alapján, vagyis a rendes jogalkotási eljárásnak megfe-
lelően. A javaslat jól körül határolt válságkörülmények esetén kötelező elosztási 
kulcsot állapít meg arra vonatkozóan, hogy mely tagállam felelős a kérelem vizs-
gálatáért és a kérelmező továbbjuttatásáért.

1.3. Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az EUMSZ a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről 
szóló V. címe bizonyos esetekben kizárólagos hatáskörökkel ruházza fel az Euró-
pai Uniót. Ezeket a hatásköröket az EUSZ 5. cikkével összhangban kell gyakorol-
ni, vagyis csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés 
céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Európai Unió szintjén biztosabban 
megvalósíthatók. A javaslat célja tehát az, hogy biztosítsa a dublini rendszer he-
lyes alkalmazását válságok esetén is, valamint hogy kezelje a harmadik országbeli 
állampolgárok, tagállamok közötti másodlagos migrációs mozgását, amely nem-
zetek feletti problémamegoldást kívánnak. Mivel az egyes tagállamok intézkedé-
sei nem képesek önállóan kezelni kielégítő módon azokat a közös kihívásokat, 
amelyekkel ezen a területen valamennyi tagállam szembesül, ezért a szolidaritás 
és a közös felelősség elve elengedhetetlenné teszik az uniós fellépést ezen a téren. 
Ezzel gyakorlatilag aktivizálták az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdésében előírt 
szükséghelyzeti reagáló rendszert, így a tanács ideiglenes és rendkívüli áthelyezési 
mechanizmust hozott létre az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló sze-
mélyek Olaszországból és Görögországból való, két éven át tartó, más tagállamba 
történő áthelyezésének a lebonyolítására. Ezért a menekültügyi nyomás enyhíté-
sének kidolgozására minden tagállam vonatkozásában – így Magyarország eseté-
ben is – arányos elosztási intézkedést dolgoztak ki.

1.4. Arányosság

A 604/2013/EU rendelet nem biztosított olyan eszközöket, amelyek lehetővé tet-
ték volna a tagállamok menekültügyi rendszerére nehezedő rendkívüli nyomással 
járó helyzetekre való megfelelő reagálást. Az Európai Bizottság és az EASO ren-
delkezésére álló, a több tagállam menekültügyi rendszerének támogatását szolgá-
ló különféle pénzügyi és operatív intézkedések elégtelennek bizonyultak ahhoz, 
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hogy önmagukban kezeljék a válsághelyzeteket. Annak érdekében, hogy megfe-
lelő pénzügyi keret álljon rendelkezésre a menekültügy terén felmerülő sürgős 
és súlyos helyzetek megoldására, a megvalósuló további uniós fellépés választása 
nem lépheti túl a helyzet hatékony kezeléséhez szükséges mértéket.

1.5. Alapvető jogok

Az áthelyezési válságmechanizmus bevezetése következtében garantáltak lesznek 
az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezőknek az Európai Unió 
Alapjogi Charta (a továbbiakban: Charta) 18. és 19. cikkében biztosított alapvető 
jogai, így a menedékjog is. Ez garanciát jelenthet a Charta 7. cikkével összhangban 
a család egyesítésének gyorsabb biztosítására, valamint a Charta 24. cikkével össz-
hangban védelmezett gyermekek jogainak betartására.14

A  felsorolt szempontokon túl a javaslat számolt a költségekkel, konzultációt 
biztosított az érintettek részére, a kérelmezők vonatkozásában kategóriákat állított 
fel, képletet határozott meg az elosztási kulcs kiszámításához, példákkal bemutat-
va azt, valamint tartalmazza az áthelyezési válságmechanizmus részletszabályait 
és fogalommeghatározásait is.

14  18. cikk: A menedékjog – A menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i genfi egyez-
mény és az 1967. január 31-i jegyzőkönyv rendelkezéseivel, valamint az Európai Unióról szóló 
szerződéssel és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: a Szerződé-
sek) összhangban a menedékjogot biztosítani kell.

19. cikk: Védelem a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szemben
(1) Tilos a kollektív kiutasítás.
(2) Senki sem toloncolható ki vagy utasítható ki olyan államba, vagy adható ki olyan állam-

nak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen 
bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá.

7. cikk: A magán- és a családi élet tiszteletben tartása
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását 

tiszteletben tartsák.
24. cikk: A gyermekek jogai
(1)  A  gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

A  gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket 
életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni.

(2) A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyer-
mek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.

(3) Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és 
közvetlen kapcsolatot tartson fenn kivéve, ha ez az érdekeivel ellentétes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT (2018. 
április 20.)



NEMZETKÖZI JOGI ÉS UNIÓS JOGI SZEKCIÓ   •  BARÁTKI LÁSZLÓ ATTILA  95

Ezen javaslat ellen a már említett országok támogatásával nyújtott be a Ma-
gyar Országgyűlés szubszidiaritásvizsgálati kérelmet, melyre az Európai Bizottság 
2016. február 23-án küldte meg a részletesen indokolt válaszát.15

A válaszban a bizottság sajnálatát fejezte ki, amiért nem értett egyet a Magyar 
Országgyűlés a javaslattal, azonban a kérelmet elutasította, megfelelő indokokkal 
alátámasztva az elutasítás okát. A bizottság kifejtette, hogy a Magyar Országgyű-
lés által megfogalmazott hasznos véleményeket figyelembe fogják venni a dubli-
ni eljárási rendszer reformjának munkálatai során, azonban az aggodalmakat és 
az indokolt véleményben megfogalmazott következtetésekkel nem értett egyet. 
Nevezetesen azzal, hogy a bizottság javaslatai ne lennének kellő jogalappal alá-
támasztottak, és ez alapján szükség lenne a szubszidiaritás és az arányosság elvét 
alkalmaznia a szabály kibocsájtását megelőzően. A levél mellékletében részletezi 
a bizottság a jogalap alátámasztását igazoló érvelését, a szubszidiaritás alkalma-
zásának, valamint az arányosság elutasításának indokát, és felajánlotta a Magyar 
Országgyűlés számára a szükséges technikai részletekről történő egyeztetés lehe-
tőségét.

A jogalap alátámasztása érdekében a bizottság az alábbi érvelést fejtette ki:
Mivel jelen ügyben a 604/2013/EU rendelet módosításáról van szó, ezért az 

EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdésének e) pontja alapján rendes jogalkotási el-
járást kellett lefolytatni.16 Így a jogalap ez esetben nem az EUMSZ 352. cikkét 
kell tekinteni, amelyre a Magyar Országgyűlés hivatkozott, hanem a korábban 
említett felhatalmazó rendelkezést, amely szerint a közös európai menekültügyi 
rendszerekhez kapcsolódó intézkedések meghozatalával, ideértve a menedékjog 
iránti kérelmek elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériu-
mokat és mechanizmusokat is az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján kell 
jogalapként tekinteni. Hozzáteszi azonban a bizottság, hogy ez csak akkor érvé-
nyesül, ha az állandó válságkezelési mechanizmus alkalmazásának feltételei nem 
teljesülnek, és a kialakult helyzet szélesebb migrációs támogatást igényel, amit a 
tagországok egyedül nem képesek ellátni. Mivel jelen esetben ezt korábbi vizsgá-
latok is alátámasztották, így bebizonyosodott, hogy a migrációs válság megoldását 
a tagországok egyedül nem képesek megoldani segítség nélkül. A bizottság továb-
bi érvelése szerint az EUMSZ 290. cikke értelmében a jogalkotó felhatalmazást 
adott a bizottság részére általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadásához. 
Jelen esetben is ezt érvényesítve olyan általános intézkedések elfogadásáról van 
szó, amelyek módosítják vagy kiegészítik az alapvető normatívát, valamint jogi 
aktusként egyértelmű célkitűzés elérését szolgáló felhatalmazáson alapuló döntést 
fogadott el a bizottság. Vagyis a jogalkotási felhatalmazás érdemi része alapján ez 

15  http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150208/huors.do (2018. április 20.)
16  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT-

&from=HU (2018. február 10.)
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a javaslat összhangban van az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás céljával, tartalmával, hatályával és időtartamával. A bizottság indoklá-
sában azt is megemlíti, hogy a javaslat kidolgozása során széles körben folytattak 
az érintett szakterületekkel konzultációt, mely során a szakértői vélemények is be-
építésre kerültek a jogi aktusba.17

A szubszidiaritás és arányosság kérdésében a bizottság az alábbi indokok szerint 
utasította el a benyújtott kezdeményezést:

A bizottság az EUMSZ 4. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal kezdi érvelé-
sét, miszerint a tagállamok között megosztott hatáskörök alkalmazásának a sza-
badságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló megfelelő szabályozás a 
mérvadó. Ezért az EUMSZ V. címe alá tartozó hatásköröket az EUSZ a szubszi-
diaritás elvéről szóló 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell gyakorolni. 
Vagyis csak amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem 
központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, 
így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az unió szintjén job-
ban megvalósíthatók. A migrációs problémák egyébként sem oldhatók meg helyi 
szinten, tekintettel arra, hogy az uniónak nincs belső határa, ezért egy tagállam 
nem képes helyi szinten gátat szabni a bevándorolt menekültek áramlásának. 

Mivel az EUMSZ 80. cikkével összhangban van a migrációs, menekültügyi és 
határigazgatási politikára, a szolidaritás és felelősség, a tagállamok közötti igazsá-
gos elosztásának elve jelen eljárásban is irányadó. A bizottság álláspontja szerint a 
szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elve alátámasztja ezen a területen 
történő uniós fellépés alkalmazását.

Továbbá a migráció kérdése olyan uniós ügy, ami az EUMSZ 2. cikk alapján ki-
zárólagos hatáskört biztosít a szabály megalkotásának és annak végrehajtása kér-
désében. Mivel a hivatkozott 604/2013/EU rendelet nem biztosított megfelelő 
eszközöket a rendkívüli nyomás miatt kialakult helyzetek helyi szinten történő 
megoldására, valamint a pénzügyi és működési intézkedések sem voltak biztosít-
va a válsághelyzetek kezelésére, ezért a felkérés alapján szükségesnek és helyén-
valónak tartotta a bizottság a rendelet módosítását. A dublini rendszer sürgős és 
súlyos menekültügyi helyzetekben történő alkalmazásának biztosítására is hivat-
kozik érvelésében a bizottság, vagyis ilyen esetekben is be kell tartani a dublini 
rendszert, az nem hagyható figyelmen kívül válság esetén sem. 

17  A migrációs stratégiáról folytatott szakmai egyeztetéssel összefüggésében az Európai Par-
lament (2015. május 19-i plenáris ülésén), valamint a Tanács (2015. június 15-én) az áthelye-
zési mechanizmusról is véleménycserét folytatott. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottsága felkérte az Európai Bizottságot az állandó áthelyezési programra 
vonatkozó javaslat kidolgozására, amelyet rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni. 
Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa és a civil társadalom felkérte az EU-t, hogy 
vállaljon kötelezettséget több unión belüli szolidaritási eszköz elfogadására, és biztosítson mél-
tányosabb rendszert a nemzetközi védelmet kérelmezők elosztásához.
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Mindezekre tekintettel a bizottság véleménye szerint a módosítási javaslat össz-
hangban van a szubszidiaritás és az arányosság elvével, ezért elutasította a Magyar 
Országgyűlés kezdeményezését.

Természetesen a döntés ellen az EUMSZ 263. cikke alapján az unió bíróságá-
hoz lehet fordulni, azonban értelmezési kérdésekben az unió bírósága nem foglalt 
állást, hiszen erre nincs hatásköre a bíróságnak, pusztán eljárásjogi aktust vizsgált 
arra vonatkozóan, hogy megfelelően járt el a tanács, avagy sem. A döntés értelmé-
ben nem történt szerződésellenesen hatáskörelvonás az unió részéről, így a minő-
ségi jogalkotás megvalósult a 604/2013/EU rendelet megalkotásával.

Magyarország a döntés ellen a tanulmány lezárásáig nem fordult az Európai 
Unió Bíróságához jogorvoslattal.

2. Összefoglalás

A téma igen kényesnek mondható, tekintettel arra, hogy a migráció válságához 
köthető szabályozásról van szó. A 604/2013/EU rendelet egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatá-
rozására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról került elfoga-
dására 2013. június 26-án az Európai Parlament és a Tanács által. A rendelet az 
EUMSZ 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára hivatkozással az Európai Bizottság 
javaslatára került módosításra tekintettel arra, hogy az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság, valamint a Régiók Bizottságának véleménye szerint a menekült-
politika és a menekültügy rendszerének kiépítése az Európai Uniónak a szabad-
ság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapszik. A vélemény azt is hangsúlyozta, 
hogy a dublini rendszer a közös európai menekültügyi doktrína létrehozásának 
alapkövét jelenti, hiszen a tagállamok hatásköreit is meghatározza a nemzetközi 
védelem iránti kérelmek megvizsgálásával kapcsolatosan. Ezzel a Better Law-ma-
king program érvényesült jelen ügyben, hiszen olyan szabályt hoztak létre, amely 
megfelel az uniós céloknak, és figyelembe veszi a polgárok érdekeit is. A módosí-
tási javaslat vonatkozásában bővült a 2. cikk fogalommeghatározás rész az „áthe-
lyezés”, valamint az „áthelyezési céltagállam” fogalmakkal.18

18  A  604/2013/EU rendelet módosítása. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT
/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.180.01.0031.01.HUN&toc=OJ:L:2013:180:TOC (2018.április 2.) 

áthelyezés: egy kérelmezőnek az e rendelet III. fejezetében foglalt feltételek értelmében az 
illető személy által benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tag-
állam („az áthelyezési program kedvezményezett tagállama”) területéről az áthelyezési céltag-
állam területére történő átadása;
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Kiegészítésre került a Felelős tagállam kötelezettségei fejezet 18. cikkének (1) 
bekezdése, amely előírja, hogy 23., 24., 25. és 29. cikkben megállapított feltételek 
esetén az áthelyezési céltagállam köteles visszavenni azt a nemzetközi védelemre 
szoruló személyt, aki egy másik tagállamban engedély nélkül tartózkodik, vagy 
ott nyújt be áthelyezési kérelmet.19 A VII. szakaszban kerültek meghatározásra az 
áthelyezési válságmechanizmus alkalmazása és annak hatálya, valamint az elosz-
tási kulcs képletének alkalmazására vonatkozó előírások, továbbá az áthelyezési 
program kedvezményezett tagállamok által meghozandó kiegészítő intézkedései.

Az eljárási mechanizmusok kapcsán – hivatkozva az EUSZ 5. cikkére – a ren-
deletmódosítás nem lépi túl az arányosság elvét, csak a szükséges mértékben avat-
kozik be. Ezzel nem értet egyet több tagállam, köztük Magyarország sem, ezért 
az Európai Ügyek Bizottsága a Házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 142. § (2) bekezdése alapján benyújtotta az Országgyűlésnek 
a szubszidiaritás elvének megsértésére hivatkozással az indokolt vélemény elfoga-
dásának feltételeiről szóló jelentését. A kérelmet 2015. október 13-án nyújtotta be 
az Országgyűlésnek az Európai Ügyek Bizottsága. 

A jelentésben kifejtik, hogy Magyarország elfogadja az Európai Ügyek Bizottsá-
gának az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harma-
dik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 
2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosí-
tásáról szóló [COM (2015) 450; 2015/208 (COD)] európai parlamenti és taná-
csi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt véleményelfogadása feltételeinek 
fennállásáról szóló jelentését, azonban megállapítja, hogy a rendelettervezet sérti 
a szubszidiaritás elvét. 

Az Európai Ügyek Bizottsága négy pontban foglalta össze elutasításának indok-
lását a B/6622. számú jelentésében:

• Az első pontban az áthelyezési válságmechanizmus létrehozására vonatkozó 
rendelettervezet megalkotásának a jogalapját vitatja, ugyanis úgy véli, hogy 
nem az EUMSZ 78. cikk (2) bekezdésének e) pontja alapján módosítható 
a rendelet, hanem az EUMSZ 352. cikke alapján lehetne biztosítani annak 
módosítását.

áthelyezési céltagállam: az a tagállam, amely a kérelmező e tagállam területére történt áthe-
lyezése után e rendelet értelmében felelős lesz a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizs-
gálásáért.

19  18. cikk (1) bekezdés kiegészítése e) pont: a 23., 24., 25. és 29. cikkben megállapított fel-
tételek mellett visszavenni azt a nemzetközi védelemre jogosult személyt, aki az áthelyezését 
követően az áthelyezési céltagállamtól eltérő másik tagállamban kérelmet nyújtott be, vagy aki 
tartózkodására jogosító engedély nélkül tartózkodik az áthelyezési céltagállamtól eltérő másik 
tagállam területén. 
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• A második pontban a válságmechanizmus meghatározására és aktivizálására 
vonatkozóan a hatáskört vitatja hivatkozva az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdé-
sére, amely alapján a tanácsnak van hatásköre a szükséghelyzetben történő 
rendeletalkotásra.

• A harmadik pontban egy érvelést fejt ki, miszerint az Európai Bizottság túl-
lépi a hatáskörét az EUMSZ 290. cikkében foglalt korlátozás miatt.

• Az utolsó pontban nem látja kellőképpen indokoltnak az Európai Ügyek Bi-
zottsága, hogy fennálltak a rendelet módosításának feltételei, tekintettel arra, 
hogy a 604/2013/EU rendelet átfogó értékelésének ideje 2016-ban zárul le, 
valamint az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdés szerinti szükséghelyzet esetén 
hozott intézkedések hatékonyabb eljárásrendet eredményezne a módosítás 
alapján.20

Az Országgyűlés elfogadta az Európai Ügyek Bizottságának javaslatát, és az 
55/2015. (XI. 6.) számon kiadott OGY határozattal felkérte az Országgyűlés elnö-
két, hogy az indokolt véleményt haladéktalanul továbbítsa az Európai Parlament, 
a Tanács, valamint az Európai Bizottság elnökének.21

A kérelmet az Európai Bizottság elbírálta, és a véleményt elutasította a szub-
szidiaritás alkalmazásának lehetősége vonatkozásában a migrációs válság meg-
oldására elkészített szabályozás módosítása tekintetében. Az elutasító döntés ér-
telmében a szubszidiaritás nem alkalmazható a közösségi célok érdekében hozott 
szabályoknál, amelyeket a Lisszaboni Szerződés alapján megállapított hatáskör 
szerint alkotott az unió. Ilyen a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése alap-
ján a migrációs válság kezelésére kiadott szabályozás, valamint annak módosítása 
is, amely csak egységes és rendes uniós jogalkotással valósítható meg.22  

A Lisszaboni Szerződéshez csatolt kiegészítő jegyzőkönyvek a szubszidiaritás-
ról és az arányosság elvéről előírják, hogy alkalmazni kell minden intézménynél, 
különösen az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság jog-
alkotási aktusai során. A csatolt jegyzőkönyv szerint minden intézmény biztosítja 
és tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét azokban az esetekben, 
ahol nincs kizárólagos hatáskör.23 A  kérelem elbírálásánál kiemelt jelentőséggel 
vették figyelembe azt a tényt, hogy olyan szabályozásnak a módosításáról van szó, 

20  Az Országgyűlés elé terjesztett határozattervezet indoklása. http://www.parlament.hu/
irom40/06624/06624.pdf (2018. április 2.)

21  Az Országgyűlés 55/2015. (XI. 6.) számú határozata. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A15H0055.OGY&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT (2018. április 2.)

22  EUMSZ 78. cikk, 290. cikk, 352. cikk. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT
/?uri=celex%3AC2012%2F326%2F01) (2018. április 2.)

23  (2.) Jegyzőkönyv – A  szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról. http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0001.01.HUN#-
d1e186-201-1 (2018. április 2.)
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amely az Európai Unió hatáskörébe tartozik, így annak módosítása is csak az Eu-
rópai Unió jogalkotási intézménye által lehetséges, vagyis ez esetben nem érvé-
nyesülhet a szubszidiaritás elve. Fontos azonban megemlíteni, hogy a módosítá-
si javaslat korszerűsíti a hatályos dublini szabályt azzal a korrekciós célú elosztási 
mechanizmussal, amely egységes rendszert hoz létre a menekültügyi nehézségek 
megoldásában. 

Ezzel megvalósítható az a cél is, hogy a tagállamok közötti méltányos felelős-
ségmegosztással mentesíteni lehet az aránytalan terhet viselő tagállamok felada-
tait, és megosztható a többi tagállamok között a felmerült teher. 

Bár a javaslat célja az, hogy az áthelyezési válságmechanizmussal egészítse ki a 
604/2013/EU rendeletet, amely állandó keretet szolgál az áthelyezési intézkedé-
sek végrehajtásához, ezeket az intézkedéseket egy tagállamban felmerülő konkrét 
válsághelyzetekre alkalmazzák. Jellegénél fogva azonban átmeneti marad, hiszen 
csak addig lesz hatályban, amíg a válsághelyzet fennáll. Kétségtelen tény tehát, 
hogy szükséges egy ilyen összehangolt erőfeszítés a tagállamok számára annak ér-
dekében, hogy gyorsabban és hatékonyabban, az alapjogokat teljes mértékben és 
tiszteletben tartva kezelni tudják a migrációs nyomást, valamint hogy megerősít-
sék a migrációs, menekültügyi és az unió belső biztonsági kihívásainak kezelését 
szolgáló kapacitásaikat. Megállapítható tehát, hogy egyértelműen uniós ügy közös 
megoldására van szükség, ezért közös szabályozással oldható meg a kialakult mig-
rációs válság.
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Absztrakt 
A menedékjog kapcsán több nemzetközi egyezmény is született, ugyanakkor ez a kér-
dés az egyik legérzékenyebb, az államok szuverenitását közvetlenül érintő kérdések kö-
rébe tartozik. A diplomáciai menedékjog esetében a kettősség, mely a nemzetközi és a 
latin-amerikai országok értelmezése között érzékelhető, a mai napig fennáll. Jelen ta-
nulmány a Roger Pinto-ügy kapcsán ismerteti a diplomáciai jogintézmény problémáit, 
kézzelfogható korlátait. A diplomáciai menedékjog gondot jelent az állam, az egyén és 
a nemzetközi szabályozás szempontjából is. Formális szempontból az államnak nem 
kötelezettsége a diplomáciai menedékjog megadása, indoklás nélkül megtagadhatja 
azt. Az államok nemcsak emiatt, hanem a jogintézmény másik állammal való kap-
csolatára való negatív hatása miatt sem igyekeznek érvényesíteni a menedékjog e for-
máját. 
Kulcsszavak: Bolívia, Brazília, diplomáciai menedékjog, menekültügy, Roger Pinto- 
ügy

1. Bevezető gondolatok

a  menedékkérelem témája az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá vált, ami a 
menekülthullámmal és a migrációval hozható összefüggésbe. Ugyanakkor a me-
nedékjognak van egy olyan szegmense, amelyik a diplomáciai menedékkérelem-
mel, a diplomáciai menedékjoggal foglalkozik. Erről manapság kevesebb szó esik, 
s a jelentősége is kezd elhalványulni, miközben az elmúlt évek is több olyan esettel 
szolgáltak, amelyek szükségessé teszik a diplomáciai menedékjogot. 

A tanulmány a diplomáciai menedékjoggal foglalkozik, elsőként is elemezve a 
téma szempontjából számomra relevánsnak tartott Roger Pinto-ügyet. A jogeset 
elemzésekor gyakrabban kell  szembesülnünk a menedékjog korlátaival, nehéz-
ségeivel. Azonban szembesülünk kell azzal a ténnyel is, hogy a menedéket kérő 
egyén szempontjából a fizikai korlátozás jelenthet problémát. Ezen túlmutató 
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probléma a nemzetközi szabályozás kérdése. A nemzetközi jog alapvetően nem 
ismeri el a diplomáciai menedékjogot, a latin-amerikai országok esetében azon-
ban regionális szinten számos egyezmény rendelkezik a jogintézményről. Ez már 
önmagában is ellentmondást okoz az alkalmazás terén. A  Roger Pinto-ügy két 
latin-amerikai ország közötti jogeset, mely rámutat a diplomáciai menedékjog ha-
táraira, nehézségeire. Ez ügy leírását követően a feldolgozott szakirodalom és az 
általam feltárt tény alapján vonom le következtetéseimet, majd összegzem a főbb 
megállapításokat. Az eset azért különösen érdekes, mert diplomáciai vitahelyzet 
tört ki Bolívia és Brazília között. 

2. A diplomáciai menedékjog értelmezése 

A diplomáciai menedékjog fogalma a köztudatban gyakran összemosódik a po-
litikai menedékjoggal. Politikai menedékjogot kell adni annak a külföldi állam-
polgárnak, aki országából menekül politikai meggyőződése miatt. A diplomáci-
ai menedékjog fogalmán összességében és röviden azt értjük, amikor az állam a 
diplomáciai képviseletének helyiségébe fogadja be az üldözött egyént, egyéneket. 

A menedékjog az a védelem, amelyet az államok nyújtanak területükön, vagy 
más, bizonyos szerveik által ellenőrzött helyen, egy olyan személynek, aki azt ke-
resi. A menedékjog valójában az államok joga, szuverenitásuk gyakorlása során 
megadhatják azt, anélkül hogy azt más államok ellenséges cselekménynek tekin-
tenék. Ennek ellenére a menedékjog mint az egyének joga továbbra is az egyik 
legvitatottabb kérdés a menekültügy területén.1 Azt, hogy mely személy minősül 
menekültnek a nemzetközi jog alapján, az 1951. évi Genfi Egyezmény határozza 
meg.2 Emellett a menekült státusz meghatározásakor figyelembe kell venni a jogi 
értelmezést is, mely meghatározza, mely feltételek fennállása és azok elfogadása 
esetén ismerhető el az egyén menekültnek.3 Valójában a megközelítés kettőssége 

1  BOLIVIA 2015 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Country Reports 
on Human Rights Practices for 2015 United States Department of State • Bureau of Democ-
racy, Human Rights and Labor. https://www.state.gov/documents/organization/253205.pdf 
(2019. február 15.)

2  1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk A./(2) bek.: „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozá-
sa, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti 
üldözéstől való megalapozott félelme következtében az állampolgársága szerinti országon kívül 
tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak 
a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és szokásos tartózkodási 
helyén kívül tartózkodva, ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félel-
mében nem kíván oda visszatérni.”

3  Szép Árpád: A védett beléptetési eljárás kudarca. A diplomáciai menedékjog vége? Iustum 
Aequum Salutare, VIII. 2012/1. 147–161. http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20121sz/10.pdf (2019. 
február 15.)
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(állam-egyén) jól tükrözi a különböző jogi kultúrákat és hagyományokat, ami vi-
szont a nemzetközi jog különböző értelmezéséhez vezet. 

Az 1977-es ENSZ Területi Menekültügyi Konferencia meghiúsulása után az 
angol nyelvű szakirodalom elhagyta a menekültügyi vita fogalmát, és inkább a 
menekültstátusz kérdésére fókuszált. Ez a megközelítés az angol nyelvű országok 
esetében megjelenik a jogi és alkotmányos hagyományokban, mint például a bí-
rósági határozatok precedensének értékében, a hatáskörök megosztásának meg-
értésénél és szerepénél a szerződések megalkotásában, valamint a jogalkalmazás 
hiánya esetén.4 A diplomáciai menedékjog a menekültjog egy formája. Széles körű 
alkalmazására nem került sor egyrészt a befogadó képviseletek fizikai kapacitásai-
nak korlátja, másrészt a befogadó állam és a származási ország viszonyára gyako-
rolt hatása miatt. A diplomáciai menedékjogon belül alapvetően kétféle értelme-
zés létezik. Az egyik az általában vett diplomáciai menedékjog, mely egy szélesebb 
körű értelmezés, a másik pedig a latin-amerikai országokra jellemző. A szélesebb 
körű értelmezés nem rendelkezik jogszabályi vagy nemzetközi egyezményi ala-
pokkal, és kiterjed minden külképviselet által nyújtott védelem esetére, amit az 
odamenekülő egyén számára nyújtanak. A  latin-amerikai országokban elterjedt 
formája viszont több regionális szerződésen alapul, és alapvetően átmeneti jelle-
gű.5 A Cambridge Dictionary a „politikai menedék” fogalma alatt a kormány által 
külföldieknek biztosított védelmet érti, akik elhagyták a saját országukat, mert 
nem értenek egyet a saját kormányukkal.6 A fogalom annyiban érdekes, hogy a 
diplomáciai menedékjog sok esetben kapcsolódik a politikához. 

3. Menedékjog és diplomáciai menedékjog általában

Menekültügyi és menekültstátusz különálló, de kapcsolódó intézmények. A mene-
dékjog gyakorlatában a menekültek védelmére vonatkozó nemzetközi jogi rend-
szer a 20. század eleje óta létezik. A menekültügy az állam joga, és a nemzetközi 
jog jól megalapozott intézménye. A menekültek olyan nem-állampolgárokból álló 
különleges csoport, mely a nemzetközi közösségtől közös megoldást igényelt.

Manapság a menekültek a nemzetközi jog alapján különálló és egyedülálló vé-
delmi színvonalat élveznek, amely az 1951. évi genfi egyezményen és 1967. évi 
jegyzőkönyvén, valamint az Afrikában, Latin-Amerikában és újabban Európában 

4  Bolivia 2015 Human Rights Report Executive Summary Country Reports on Human 
Rights Practices for 2015 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor https://www.state.gov/documents/organization/253205.pdf (2019. február 15.)

5  Szép: i. m. 
6  The protection given by a government to foreign people who have left their own country 

because they disagree with their own government. https://dictionary.cambridge.org/dictio-
nary/english/political-asylum (2019. február 15.)
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kifejlesztett regionális hatályú jogi normákon alapul. Az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 14. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy más 
országok menedékjogát keressék, és élvezhessék azt. A menekültekkel szembeni 
nemzetközi kötelezettségek megléte az, ami miatt az államok vonakodnak a me-
nedékjog biztosításának kötelezettségétől. A menekültek és a menekültek védelme 
külön területté vált. A menekültek védelme nemzetközi jogként üzemel, míg az 
üldözéstől elmenekülő személyek menedékjoga továbbra is a nemzeti szuvereni-
tás kérdése maradt.

A menedékjog mint egyetemes hatályú emberi jog a jogilag kötelező erejű, re-
gionális hatályú nemzetközi rendelkezések elfogadásán alapul. Az Amerikai Em-
beri Jogok Egyezménye 22. cikkének (7) bekezdése elismeri, hogy minden sze-
mélynek joga van menedékjogot kérni és kapni. Az Emberi és Népi Jogok Afrikai 
Chartájának 12. cikkének (3) bekezdése az egyes személyek menedékkérésére és 
megszerzésére vonatkozó jogára utal, illetve az Európai Unió menedékjogról szó-
ló rendelkezése is idekapcsolható. A menedékjoghoz való jog ma az egyén joga, 
amelyet a regionális hatályú nemzetközi jogi eszközök garantálnak, és amelyek 
együtt léteznek az államok már megalapozott jogaival. A nemzetközi emberi jogi 
jogszabályok értelmében az államok kötelesek tiszteletben tartani a nemzetközi-
leg elismert jogokat minden olyan személy számára, beleértve a nem állampolgá-
rokat is, akik a területükön tartózkodnak. Ezen a téren különösen az élethez való 
jog, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, 
a jog, hogy belépjen a saját országába, a családi élet tiszteletben tartásának joga, 
a megkülönböztetésmentességhez való jog, valamint az emberi jogok megsértése 
elleni hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülését vizsgálják a nemzetközi 
szervezetek.7 A diplomáciai menedékjog területén, mely speciális része a mene-
kültjognak, ezeknek a megközelítéseknek ugyanúgy kellene érvényesülniük, mint 
az általában vett menekültjog esetében.

4. Diplomáciai menedékjog a latin-amerikai országokban

a  szerző a Diplomáciai menedékjog elemzése című tanulmányában röviden be-
mutatta, hogyan érvényesül a diplomáciai menedékjog Latin-Amerikában. A la-
tin-amerikai országokban a diplomáciai menedékjog területén alapvetően a 1928. 
évi Havannai Egyezmény a menedékjogról, az 1933. évi Montevideói Egyezmény 
a politikai menedékjogról, az 1939. évi Montevideói Egyezmény a menedékjogról 

7  Gil-Bazo, Maria-Teresa: Asylum in the practice of Latin American and African sta-
tes, New Issues in Refugee Research Research Paper No. 249 January, 2013 UNHCR. https://
www.unhcr.org/research/working/50e6d9a69/asylum-practice-latin-american-african-sta-
tes-mt-gil-bazo-mb-nogueira.html?query=%20diplomatic%20asylum (2019. február 25.)
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és a politikai menedékről, valamint az 1954. évi Caracasi Egyezmény a diplomá-
ciai menedékjogról érvényes.8 

A fenti egyezmények fényében, példaként érdemes említeni az ún. Haya de la 
Torre-ügyet, ezt követően elemezzük a Roger Pinto-ügyet. A Nemzetközi Bíróság 
1951-ben állapította meg a Haya de la Torre-ügyben, hogy „a Havannai Egyez-
mény értelmében a diplomáciai menedékjogot, ami a politikai üldözöttek ideiglenes 
védelmére szolgáló átmeneti intézkedés, minden esetben a lehető leggyorsabban kell 
megszüntetni. Ugyanakkor az Egyezmény nem ad kimerítő választ arra a kérdésre, 
hogy a menedékjogot milyen módon kell megszüntetni.”9 A modern menedékjog 
kialakulásának hajnalát jelentette ez a korszak, amikor a Nemzetközi Bíróság eb-
ben az ügyben azt is kijelentette, „alapelvi szinten a menedékjog nem akadályoz-
hatja az igazságszolgáltatás működését. A menedékjogból eredő biztonság nem 
jelenthet védelmet a jogszabályok rendes alkalmazásával és a jogszerűen felállított 
törvényszékek ítélkezésével szemben.”10 

Az említett Haya de la Torre-ügy Kolumbia és Peru közt folyt, és a hágai Nem-
zetközi Bíróság első esetei közé tartozott, 1949-től 1951-ig elhúzódott. Haya de 
la Torre egy perui forradalmi csoport vezetője volt, aki a kolumbiai követségre 
menekült, ahol menedéket biztosítottak neki. Peru azonban nehezményezte ezt a 
döntést. A Nemzetközi Bíróság szerint Kolumbiának nem volt arra lehetősége az 
akkor hatályos egyezmények szerint, hogy diplomáciai képviseletén biztosítson 
menedéket, viszont Kolumbia számára nem kötelező, hogy kiadja a menekültet a 
perui hatóságoknak, ellenben Peru sem köteles szabad kiutat biztosítani számára 
az országból, és a menedékjog nem lehet akadálya egy törvényes eljárás lefolytatá-
sának sem. A latin-amerikai országok afféle regionális sajátosságként alkalmazzák 
a menedékjog kérdését. A fentiek alapján kiderül, hogy a latin-amerikai államok 
gyakorlatának vizsgálata azt mutatja, hogy a menedékjog beépült ezen államok 
alkotmányos keretébe. 

Brazíliában és Nicaraguában a menedékjogot kifejezetten elismerik. Az 1988. 
évi brazil alkotmány 4. cikke kimondja, hogy a Brazil Szövetségi Köztársaság 
nemzetközi kapcsolatainál megjelenő elvek része a politikai menedékjog megadá-
sa. Az 1987. évi Nicaraguai Alkotmány 5. cikke hasonlóképpen magában foglalja 
a menedékjog garantálását azok számára, akik politikai üldöztetésben részesül-
nek. A Nicaraguai Alkotmány tehát részletesen meghatározza a menedék határait. 

8  Lásd Salvador Neto Luis: A diplomáciai menedékjog elemzése. In Miskolczi Bodnár 
Péter (szerk.): Jog és állam, 2018, 22. szám XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai 
Találkozója 2017, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Buda-
pest, 358.

9  Nemzetközi Bíróság: Haya de la Torre-ügy. 1951. június 13-i ítélet; I.C.J. Reports 1951. 
(71) http://www.icj-cij.org/docket/files/14/1937.pdf (2019. június 27.) 

10  Szép Árpád: A menedékjog, mint a büntetőjogi felelősségre vonás akadálya. Büntetőjogi 
Szemle, 2013/1–2. 48–58. 
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A 42. cikk kimondja, hogy a menedékjog csak a demokrácia, a béke, az igazságos-
ság és az emberi jogok érdekében folytatott küzdelemért üldöztetett személyeket 
védi. A kolumbiai alkotmány 36. cikke kimondja, hogy a menedékjogot a törvény 
által megállapított feltételek szerint ismerik el, figyelembe véve a kapcsolódó nem-
zetközi szerződéseket is. Kolumbia alkotmánybíróságának ítéleteiben is megta-
lálható a nemzetközi jogi keret a menekültügyek esetében. Az Elsőfokú Bíróság 
1995. évi ítéletében kifejezetten kifejtette, hogy a menedékjog a nemzetközi jogon 
alapul, amint azt a nemzetközi szerződések is rögzítik, ezért amikor az Alkotmány 
utal a törvényre, azt úgy kell értelmezni, hogy kifejezetten utal a nemzetközi ren-
delkezésekre. A Guatemalai Alkotmány 27. cikke kimondja, hogy az ország el-
ismeri a menedékjogot, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően biztosítja azt. 
A latin-amerikai alkotmányos rendelkezések gyakran tartalmazzák a kényszeres 
eltávolítás tilalmát, így megerősítve, hogy a menedékjoghoz való jog túlmutat a 
visszatérés tilalmán. A bolíviai alkotmány 29. cikke szerint a menedékjogot elnye-
rő személyeket nem lehet kiutasítani vagy eltávolítani olyan országba, ahol életük, 
integritásuk, biztonságuk vagy szabadságuk veszélybe kerül. A kubai alkotmány 
13. cikke valószínűleg a legszélesebb és legszélesebb körű alkalmazási területet 
biztosítja, mivel többek között védelmet biztosít az imperializmus, a fasizmus, a 
gyarmatosítás és a neokolonializmus ellen folytatott demokratikus eszméik miatt 
üldöztetett személyek számára. A Paraguayi Alkotmány 1992. évi 43. cikke a me-
nedékjogot minden politikai okból, valamint véleménye vagy meggyőződése mi-
att üldözött személy esetén elismeri. Az El Salvador Alkotmány 28. cikke csupán 
annyit közöl, hogy menedéket ad azon külföldieknek, akik a területükön kívánnak 
lakni, itt tehát nem történik utalás az üldözésre. A lakóhelyre való utalás azonban 
lényeges elem, mivel az intézmény védelmi szempontjaira utal, lehetővé téve az 
egyének számára a menedékjogban való tartózkodást. Ezek a rendelkezések gyak-
ran kínálnak lehetőséget tényleges végrehajtásuk során a diktátoroknak és más, 
magas pozícióban lévő egyéneknek, hogy elmeneküljenek saját országuk politikai 
zavargásai elől, illetve sikeres kísérletet tegyenek a kormány megdöntésére.

Bár az államok egyetértenek abban, hogy a menedékjog megadása nem ellen-
séges cselekmény, a gyakorlatban azonban ez sok esetben diplomáciai vitákhoz 
vezet. Ilyen volt a Wikileaks alapítója, Julian Assange közelmúltbeli példája, vagy 
a Brazília által a Cesare Battisti számára 2009 óta biztosított védelem, mely ellen 
Olaszország kifogással élt.11 A fentiek alapján kijelenthető, hogy a menedékjog ra-
tione personae védelme országonként eltérő. 

11  Gil-Bazo: i. m. 



108 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

5. A Roger Pinto-ügy

Roger Pinto szenátor 2012-ben a brazil nagykövetségen kapott menedéket. Bo-
líviában több bűncselekménnyel vádolták, beleértve a korrupciót is. A szenátor 
elutasította a vádakat, és menedékjogot kért, mondván, saját országában üldözik. 
Eduardo Saboia brazil diplomata elmondása szerint a bolivíai szenátor diplomá-
ciai mentelmi jogát használta fel a menedékkérés során. A kérelem megadása után 
Bolívia azzal vádolta Brazíliát, hogy megsértette a nemzetközi megállapodásokat. 
Roger Pinto cáfolta az ellene felhozott vádakat, azokat politikai jellegűnek ítél-
te, melyeket a bolíviai kormány koholt ellene.12 Roger Pinto jobboldali szenátor 
Bolíviában, Brazília La Paz-i külképviseletén kért menedékjogot. A  jobboldali 
politikust, Pando tartomány volt prefektusát, többrendbeli korrupcióval és a por-
veniri13 mészárlásban való részvétellel is gyanúsították. Pinto kiadatásáról tárgya-
lások folytak, mivel a szenátor nem szolgált bizonyítékokkal arra vonatkozóan, 
hogy ellene politikai tartalmú per folyna. Az ügyben az is gondot jelent, hogy 
Bolívia ugyan aláírta a diplomáciai menedékjogról szóló Caracasi Egyezményt, 
ám azt nem ratifikálta.14 Pinto azért kért menedéket, mert úgy vélte, élete veszélyben 
van, és a bolíviai igazságszolgáltatási rendszer nem biztosít garanciát a tisztességes 
elbírálási folyamatra. Ezen túlmenően az ügyész letartóztatási parancsot adott ki 
ellene a Pandóban történt esetleges korrupciós ügy kapcsán, amely éppen azon a 
napon lépett volna hatályba, mikor a La Paz-i nagykövetségen menedéket keresett. 

A brazil külügyminisztérium valósnak ítélte Pinto aggodalmait élete veszélyez-
tetésével kapcsolatban. Emellett a brazil nagykövetség által alkalmazott ügyvédek 
is elemezték a Pinto elleni vizsgálati dokumentumokat, és szabálytalanságokat fe-
deztek fel a politikus ellen indított bírósági eljárásban.15 Bolívia 2015. évi Emberi 
jogi jelentése, a vezetői összefoglaló is megemlíti a Roger Pinto-ügyet. A vezetői 
összefoglaló 2. szakasza a polgári szabadságjogok tiszteletben tartásáról ír, bele-
értve a mozgás szabadságát, az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek, a menekültek és a hontalan személyek védelmének kérdését. Ez utób-

12  Brazil foreign minister quits over Bolivia senator row 27 August 2013. https://www.bbc.
com/news/world-latin-america-23845796 (2019. február 28.)

13  2008-ban a központi kormány hívei – többnyire szegény földművesek – és az autonómiát 
támogató tartományi kormány milíciái között véres összecsapásra került sor, melynek során 
több paraszt életét vesztette, és többen eltűntek. A  porveniri mészárlás nyomán Pinto több 
munkatársát is őrizetbe vették.

14  Kaszab Zsuzsa: Bolívia: újabb latin-amerikai botrány a menedékjog miatt, 2012. szep-
tember 8. http://www.globoport.hu/5636/ujabb-latin-amerikai-menedekjogbotrany/ (2019. 
február 28.)

15  Bolivian Senator Roger Pinto political asylum Update June 8, 2012. https://boliviant-
houghts.com/2012/06/08/bolivian-senator-roger-pinto-political-asylum-update/ (2019. feb-
ruár 28.) 
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bin belül az alkotmány és a törvény biztosítja a belső mozgás szabadságát, a kül-
földi utazást, a kivándorlást és a hazatelepítést, és a kormány általában tiszteletben 
tartja ezeket a jogokat. 

A kormány együttműködve az UNHCR-rel és más humanitárius szervezetek-
kel abban, hogy védelmet és segítséget nyújtsanak a lakóhelyüket elhagyni kény-
szerült személyek, menekültek, visszatérő menekültek, menedékkérők, hontalan 
személyek vagy más módon veszélyben lévő személyek számára. Az UNHCR ada-
tai alapján 2013 januárja óta 618 bolíviai menekült élt külföldön, valamint 156 bo-
líviai a menedékkérés folyamatában. Közülük egy Roger Pinto, az egykori nemzeti 
konvergencia párt szenátora, akinek a brazil hatóságok tartós menedékjogot adtak 
Brazíliában. Pinto 2013-ban menekült a brazil képviseletre, miután a kormány 
21 büntetőjogi vádat emelt ellene és elítélte.16 Az ügy kapcsán egy másik problé-
ma, hogy a menedékjog elnyerése ellenére az 1954-es diplomáciai egyezménynek 
megfelelően addig nem utazhat Brazíliába a La Paz-i nagykövetségről, amíg Bolí-
via nem hagyja jóvá a brazil vezetés döntését. Hiszen a fő különbség a területi és a 
diplomáciai mentesség esetében az, hogy az állam a védelmet saját területén vagy 
diplomáciai képviseletében nyújtja. Diplomáciai mentesség esetén a képviseletről 
el kell jutnia a mentességet adó ország területére. Ez azonban nem lehetséges a ki-
adatást kérő állam, jelen esetben Bolívia hozzájárulása nélkül.

6. Záró gondolatok 

A diplomáciai menedékjog intézménye megosztó jellegű. Az európai és általában 
véve a világ országainak többsége a menedékjog intézményét a fogadó állam szu-
verenitásának megsértésével azonosítja, amely nem egyeztethető össze a diplo-
máciai misszióval. A  latin-amerikai térségben viszont a menedékjog valamiféle 
lehetőség, mely megvédi a politikai nézetek miatt üldözött emberek életét és sza-
badságát.

Pinto megkapta a brazil menedékjogot, így ez megvédheti őt politikai nézetei 
miatti üldöztetésektől saját országában, csak az a probléma, hogy ezek a vádak 
nem kerültek igazolásra az ügyben. Márpedig ha az üldöztetés nem áll fent, akkor 
nincs helye diplomáciai menedéknek sem. Amennyiben Bolívia elutasítja a dön-
tést, úgy Pinto vagy visszavonja a menedékkérelmét, és elhagyja a nagykövetséget, 
vagy felkészül egy hosszabb külképviseleti tartózkodásra. Bolíviának nem érdeke 
a brazil döntés elfogadása, hiszen szeretné számon kérni a szenátort a vele szem-
ben felhozott vádak tekintetében. Bolívia és Brazília között érdekellentét áll tehát 

16  Bolivia 2015 Human Rights Report Executive Summary Country Reports on Human Rights 
Practices for 2015 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor. https://www.state.gov/documents/organization/253205.pdf (2019. február 28.)
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fent e téren. A Roger Pinto-ügyben két latin-amerikai ország érintett, mindkettő 
lehetőségként kezeli a diplomáciai menedékjog esetét, ahol az üldözött személy 
élvezhet védelmet. Ugyanakkor az egyik érintett állam által kínált védelem meg-
kérdőjelezi a másik állam vádemelését, ami mindenképpen diplomáciai feszült-
séget válthat ki. A latin-amerikai diplomáciai menedékjog intézménye állami jog, 
és az ország döntésétől függ, hogy a menedékjogot megadják-e vagy elutasítják.

Végezetül megjegyzendő, hogy a menedékjog megadásának folyamatában a 
politikai okok jelentős szerepet játszanak, különösen akkor, ha a jogi helyzet nem 
teljesen világos. Így a diplomáciai menedékjog és a politikai kontextus között aka-
ratlanul is kapcsolat áll fenn. A latin-amerikai térségben két olyan csoport külö-
níthető el, melyek politikai menedékjogot igényelnek: a politikai bűnözők és a 
politikai nézetei miatt üldözött személyek. A leggyakrabban a diplomáciai mene-
dékjogot akkor adják meg, ha az egyén az ellenzékkel vagy a forradalmi mozga-
lommal áll kapcsolatban, és nem számíthat méltányos ítéletre. Kétségtelen, hogy 
a diplomáciai menekültügyi intézmény alkalmazása mindenekelőtt politikai dön-
tés, mely hatására a latin-amerikai menedékjogot élvező személyek még akkor is 
védelem alatt állnak, ha a diplomáciai kapcsolatok megszűnnének a két érintett 
ország között.
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Absztrakt
A nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés turbulens periódusát éli napjainkban, melyet 
a kisebbségvédelem és kisebbségi identitás, valamint a globalizáció párharca határoz 
meg. Tanulmányom célja a regionális identitás és az Európai Unió hatásköri dilem-
máinak vizsgálata a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének be-
mutatásán keresztül, mely kiváló példaként szolgálhat az Európai Unión belüli kisebb-
ségvédelmi törekvésekre – és azok sikertelenségére – bizonyos tényezők, név szerint a 
közös stratégia hiánya, intézmények közötti összehangolatlanság, hatásköri problémák 
és általánosságban az ügy fontosságának elbagatellizálása végett. Tanulmányomban 
arra a következtetésre jutok, hogy a kisebbségvédelem témaköre olyan konstans evo-
lúción megy keresztül, melyet az EU kisebbségvédelmi hatásköri kérdései rendkívüli 
mértékben befolyásolnak, és ugyan a tanulmányban taglalt jogeset kimenetelét még 
nem ismerjük, számos nyitott kérdést és problémás területet hagy maga után, többek 
között az Európai Unió működésében és általánosságban a kisebbségvédelem rendsze-
rével kapcsolatban.
Kulcsszavak: európai polgári kezdeményezés, globalizáció, identitás, kisebbségvéde-
lem, regionalizmus

1. Bevezetés

A kisebbségvédelem egy napjainkban is ingoványos, óvatosan kezelendő terület. 
Tanulmányomban egy több összetevős gondolatmenetet követve – melynek részét 
képezi az identitás és európai identitás rövid vizsgálata, a kisebbségvédelem és 
annak eszközei globálisan és az Európai Unióban, valamint két európai polgá-
ri kezdeményezés, mely közül egy fontos jövőbeni utalásokkal teli jogesetté ke-
rekedett ki – három fejezeten keresztül szeretnék eljutni a témával kapcsolatos 
következtetésemig. Míg a tanulmány fejezetei önmagukban is képesek lennének 
kitenni egy-egy nagyobb lélegzetvételű tudományos munkát, meglátásom szerint 
ezek mégis szorosan kapcsolódnak egymáshoz a kutatásomhoz való következtetés 
sikeres levonása végett.



NEMZETKÖZI JOGI ÉS UNIÓS JOGI SZEKCIÓ   •  SZILÁGYI LÁSZLÓ 113

Az első fejezetben nagyon röviden szeretném értelmezni az identitást, annak 
tanulmányomban alkalmazandó szempontját, az európai identitás kérdéskörét és 
gazdasági vonatkozásait. A második fejezetben a globális és európai uniós kisebb-
ségvédelmi eszközöket és intézményeket fogom megvizsgálni, belefűzve a kisebb-
ségvédelem területén elért eddigi eredményeket. Végül két, a témában aktuális 
és meghatározó európai polgári kezdeményezést fogok kielemezni, melyből az 
egyikre jogi kapcsolata miatt különös hangsúlyt fektetek. Zárásként pedig egy kü-
lön fejezetben fogom levonni a tanulmány eredményeivel kapcsolatos következte-
téseimet, és felvetni az esetleges nyitott kérdéseket.

2. Identitás

Az első fejezetben az identitást, annak válfajait és kisebbségvédelemmel kapcsola-
tos hatásait fogom kitárgyalni. Bár az identitás csupán indirekt módon kapcsolódik 
e kutatáshoz, mégis szükségesnek érzem a téma érintését és minimális taglalását 
az identitás kisebbségvédelemre gyakorolt hatása és a tanulmány konklúziójának 
levonásának érdekében.

Az identitás fogalma nagyon egyszerűen megmagyarázható azon karakterisz-
tikák csokrával, amelyek meghatározzák, hogy ki vagy mi egy adott személy vagy 
tárgy.1 Azonban a fogalom ennél jóval összetettebb és nehezebben interpretálható 
koncepciót takar tudományos tekintetben, ugyanis egy nagymértékben szabadon 
interpretálható, multidimenzionális fogalomról van szó, nehezen meghúzható ha-
tárvonalakkal. Evégett esszenciális leszögeznem, hogy e tanulmányban szigorúan 
csak az Európai Unió tagállamai nemzeti kisebbségének identitását és kisebbség-
védelmi szituációját fogom taglalni.

Az identitás kérdéskörét a jogtudomány különböző területei is eltérően értel-
mezik. Legkiemelkedőbben feltehetően az alkotmányjog területe érinti az identi-
tás témáját, melyen belül az alkotmányos identitás fogalma játssza a kulcsszerepet. 
Bár az alkotmányos identitás fogalma mindmáig nem egyértelmű, azonban annyi 
leszögezhető, hogy leggyakrabban nemzeti alkotmányos keretek között van értel-
mezve, és az általános definíció szerint a nemzeti alkotmányok egy olyan magja, 
amely azokat a normákat, célkitűzéseket, elveket és értékeket tartalmazza, ame-
lyek megkülönböztetik őket más államoktól, nemzetektől. A  nemzeti alkotmá-
nyos identitás az Európa-jogban először a Maastrichti Szerződésben jelent meg, 
majd azt később a Lisszaboni Szerződés 4 cikk (2) bekezdése pontosította. A szer-
ződés szerint „Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előt-
ti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok 

1  Oxford szótár (2019) az identitás definíciója. https://en.oxforddictionaries.com/definition 
/identity (2019. március 25.)
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alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és he-
lyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük 
az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti 
biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizá-
rólagos feladata marad.”2

Az alkotmány feladata az is, hogy az adott államban élő kisebbségeket felruházza 
a jogaikkal, megteremtve ezáltal a kisebbségek számára a kisebbségi identitás tar-
talommal feltöltendő keretrendszerét. A  kisebbségi és regionális identitás pozitív 
behatással bírhat egy ország gazdaságára abban az esetben, ha helyénvalóan kezelik 
és gondozzák őket, mint ahogyan az Lukovics Miklós tanulmányából is kiderül.3 
Emellett kiemelendő a különböző kisebbségi szakpolitikák és kisebbségvédelmi esz-
közök szerepe is. Noha az Európai Unióban felmerül kérdésként, hogy az identitás 
szupranacionális szinten – európai identitás – történő uniformizálása, avagy a re-
gionális szinten történő kihangsúlyozása nagyfokú decentralizációval biztosítana-e 
nagyobb gazdasági hozzájárulást az integrációnak, azonban e kérdéskört ebben a 
tanulmányban nem fogom kimerítően tárgyalni. Fontos leszögezni azonban, hogy 
a centralizációs és decentralizációs folyamatok nem egymást kizáró procedúrák.4

3. Kisebbségvédelem

Ebben a fejezetben a kisebbségvédelmi eszközöket és intézményeket fogom kiele-
mezni, különös tekintettel az Európai Unióra.

Általánosságban beszélve a kisebbségek és kisebbségi csoportok olyan embere-
ket és csoportosulásokat jelentenek, amelyek általában relatív hátrányokkal néz-
nek szembe bizonyos aspektusokban a domináns társadalmi csoport tagjaihoz ké-
pest.5 Bár a kisebbségi csoportosulásoknak több különböző típusa lehet, többek 
között vallási, politikai vagy akár szakmai, e tanulmányban az identitáshoz hason-
lóan csak a nemzeti kisebbségekre kívánom helyezni a hangsúlyt. Fontos leszögez-
nem, hogy a kisebbségvédelem és általánosságban a kisebbségekkel kapcsolatos 
ügyek mindmáig nagyfokú óvatosságot és megfontoltságot követelnek meg a te-
rület érzékenysége végett nemzetközi skálán is, javarészt az előző évszázad még be 
nem gyógyult sebei végett.

2  Kis Kelemen Bence: Alkotmányos identitás Magyarországon. https://arsboni.hu/alkotma-
nyos-identitas-magyarorszagon/ (2019. július 19.)

3  Lukovics Miklós: A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. 2004, 
216–225.

4  Fejes Zsuzsanna: Az európai alkotmányos identitás dilemmái. In Ünnepi tanulmányok 
Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. 2013, 163–182.

5  Healey, Joseph F. – Stepnick, Andi – O’Brien, Eileen: Race, ethnicity, gender, & class : 
the sociology of group conflict and change. 2015, SAGE Publications, Thousand Oaks.
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3.1. Kisebbségvédelmi eszközök

Bár a kisebbségvédelem zömében nemzeti szinten zajlik a különböző nemzetál-
lamokban, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben szép számmal jelentek meg olyan 
nemzetközi szervezetek, mint például az Egyesült Nemzetek Szövetsége vagy akár 
az Európai Unió, melyek számos lépést tettek a kisebbségvédelem standardizá-
lásában, megalkotva egy úgynevezett kisebbségvédelmi minimumrendszert, és 
aktívan felügyelve a kisebbségek és kisebbségi jogok védelmét nemzeti vagy akár 
regionális szinteken is. Azonban napjainkban a nemzetközi szervezetek mellett 
egyre több nemzetközi civil tömörülés és a civil szféra tagjai is becsatlakoztak a ki-
sebbségvédelembe. Az egyik ilyen civil szervezet az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniója (FUEN) amely kulcsszerepet játszik napjaink európai uniós kisebb-
ségvédelmi törekvéseiben, és evégett a későbbiekben részletesebben is taglalva 
lesznek.6 A  konkrét eszközöket tekintve nemzetközi szinten leginkább moni-
torozás és országjelentések készítésének formájában tudnak asszisztálni a kü-
lönböző civil és nemzetközi szervezetek a vizsgált tagállamok szuverenitásának 
megsértése nélkül. 

3.2. Kisebbségvédelem az Európai Unióban

Az ENSZ-hez hasonlóan az Európai Unió is igyekszik kivenni a maga részét a 
kisebbségvédelemből több-kevesebb sikerrel. A többi szervezettel ellentétben vi-
szont az EU-nak valamelyest nagyobb mozgástere van a kisebbségvédelem terén. 
Azonban mielőtt a konkrétumokra térnénk, röviden tekintsük át az EU kisebb-
ségvédelmének fejlődését.

A kisebbségvédelem egy relatíve friss képződmény az EU berkein belül, amely 
csupán néhány évtizede a nyolcvanas-kilencvenes évek derekán, az Egységes Eu-
rópai Okmány 1987-es és a Maastrichti Szerződés 1993-as hatálybalépése kö-
zött jelent meg. Az EU-s kisebbségvédelem egyik első és legfontosabb gyakorlati 
megnyilvánulása a koppenhágai kritériumok közé való bekerülése volt.7 Az egyik 
legnagyobb előrelépést az EU Alapjogi Chartájának 2009-es, a Lisszaboni Szer-
ződéssel való hatálybalépése jelentette, amely a nemzeti kisebbséghez tartozás ne-
vesítésével és a kisebbségek jogi minimumának garantálásával járult hozzá a ki-
sebbségvédelemhez Európai Unió-szerte. A szerződés kimondja, hogy „Az Unió 
az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, 

6  FUEN (2019) Általános bemutatás. https://www.fuen.org/hu/europai-kisebbsegek/altala-
nos-bemutatas/ (2019. március 26.)

7  Európai Bizottság (2019) Csatlakozási kritériumok. https://ec.europa.eu/neighbourhood- 
enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en (2019. március 26.)
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a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a 
tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igaz-
ságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmá-
ban.”8 Azonban az EU-s kisebbségvédelem továbbra is komoly fejlődésen megy 
keresztül, és közel sem érte el végleges állapotát, melyre az Európai Unió főbb 
intézményeinek feladat- és hatáskörei is rámutatnak. Az EU-s intézményeket em-
lítve tekintsük át a kisebbségvédelemmel kapcsolatos feladataikat.

Az Európai Parlament volt az első uniós intézmény, mely a kisebbségvédelem 
területén cselekedni kezdett. Az értékorientált megközelítésükkel számos határo-
zatot fogadtak el a kisebbségvédelemmel kapcsolatban, azonban közösségi kom-
petencia hiányában e határozatok csupán politikai jelentőséggel bírtak. Mindezek 
ellenére az EP felállított egy kisebbségi munkacsoportot az Európai Parlament-
ben való képviseletükre. A parlamenttel ellentétben az Európai Bizottság tényleges 
gyakorlati szerepet is be tud tölteni a kisebbségvédelem területén, ezáltal a legfőbb 
cselekvő az unióban. Legfontosabb feladatuk kisebbségvédelmi téren a jelölt or-
szágok monitorozása és országjelentés készítése a koppenhágai kritériumok alap-
ján, melynek, ahogyan a korábbiakban említettem, részét képezi a kisebbségek 
jogi minimumainak és megfelelő standardjainak garantálása. Azonban a bizottság 
egyik legnagyobb hibája, hogy a kisebbségi ügyeket kulturális és oktatással kap-
csolatos, és nem pedig alapjogi kérdésként kezeli. A parlamenten és a bizottságon 
túl azonban van egy további szerv, amelyet érdemes kiemelni, mégpedig a Régiók 
Európai Bizottságát. A Régiók Bizottsága az EU helyi és regionális képviselőinek 
közgyűlése, mely ezen felállásával a legideálisabb szerv lehetne az EU-s kisebb-
ségek képviseletére. Azonban az imént említett két fő szervvel ellentétben az RB 
esetében csupán egy támogatói szervről van szó, mely ezáltal csak szimbolikusan, 
lényegesebb politikai befolyás nélkül cselekszik a kisebbségvédelemmel kapcsolat-
ban az EU-n belül. Mindezek ellenére a Régiók Bizottsága rendszeresen kihangsú-
lyozza, hogy több elhivatottságot és fejlesztést vár el a kisebbségvédelemmel kap-
csolatban a nagyobb befolyással rendelkező uniós szervektől. Azonban minden 
erőfeszítésük ellenére a parlament és a bizottság meglehetősen komolytalanul áll a 
témához, gyakran megkérdőjelezve az RB létezésének fontosságát is.9 Míg az EU 
fő szerveinek döntéshozatali hatékonysága látszólag megkérdőjelezhető, addig a 
civil társadalom és a nemzetközi nem-kormányközi szervezetek érdekeltebbnek 
tűnnek a téma hatékony kezelésében.

8  EUR-Lex (2019) Az Európai Unióról szóló szerződés. https://eur-lex.europa.eu/legal-cont-
ent/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT (2019. július 19.)

9  Eplényi Kata: A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban. 2013, 46–50. http://epa.
oszk.hu/00900/00997/00028/pdf/EPA00997_letunk_2013_k_044-054.pdf (2019. március 25.)



NEMZETKÖZI JOGI ÉS UNIÓS JOGI SZEKCIÓ   •  SZILÁGYI LÁSZLÓ 117

4. Uniós polgári kezdeményezések

Ebben a fejezetben két uniós polgári kezdeményezést fogok kielemezni, különös 
tekintettel a röviden „Kohéziós esetként” ismert kezdeményezésre, melynek jogi 
aspektusai a tanulmányom központi elemét képezi.

4.1. Minority Safepack Initiative

A Minority Safepack Initiative kétségkívül a közismertebb európai polgári kezde-
ményezések közé tartozik egy fontos üzenettel az Európai Unió felé. A 2011-ben, a 
korábban említett FUEN-hez köthető kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió 
növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és támo-
gassa az EU kulturális és nyelvi sokszínűségét. Továbbá a kezdeményezés célként 
tűzi ki a koppenhágai kritériumok kisebbségvédelmi vonatkozásainak EU-s tagál-
lamok általi monitorozását.10

A kezdeményezés eredetileg tizenegy ajánlást foglalt magában, melyből kilenc 
az Európai Bizottság által regisztrálásra is került.11 Az aláírásgyűjtés 2017 áprili-
sában kezdődött, és egészen 2018. április 3-áig tartott. Online és offline együtte-
sen 1 215 789 uniós polgár aláírását gyűjtötték össze. A szükséges aláírásküszöböt 
tizenegy tagállamban sikerült elérni. 2018. július 25-én hivatalosan 1,1 millió alá-
írást ismertek el érvényesként.12

4.2. Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális  
kultúrák fenntarthatóságáért

Tanulmányom fókuszát alkotó, a Minority Safepackhez kapcsolható, a bizott-
ság által ugyanakkor elutasított európai polgári kezdeményezés az úgynevezett 
„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntartha-
tóságáért” elnevezésű kezdeményezés, melyre röviden Kohéziós kezdeménye-
zésként fogok hivatkozni. E bukott kezdeményezésnek igen érdekes következ-

10  Minority Safepack Initiative (2019) Look We Have a Pact between Minority and Majority. 
http://www.minority-safepack.eu/main/index (2019. március 26.)

11  FUEN (2019) Nem vagy egyedül: egymillió aláírás Európa sokféleségéért. https://www.fuen.
org/hu/temaink/europai-polgari-kezdemenyezes/ (2019. március 26.)

12  FUEN (2018) Minority Safepack: megvannak a hitelesített aláírások, a többség támoga-
tását kell megnyerni. https://www.fuen.org/hu/hirek/single/article/minority-safepack-we-ha-
ve-got-the-validated-signatures-we-need-to-secure-the-support-of-the-majority/ (2019. már-
cius 26.)
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ményei lehetnek a jövőt tekintve, ugyanis a Kohéziós kezdeményezés egészen az 
Európai Unió Bíróságáig jutott fontos kérdéseket felvetve az uniós hatáskörök-
kel kapcsolatban.

A kezdeményezés egészen 2013. június 18-áig nyúlik vissza, amikor a kezde-
ményezők Izsák Balázs-Árpád és Dabis Attila öt további személlyel együtt be-
nyújtotta a kezdeményezését az Európai Bizottságnak. A  felperesek szerint a 
nemzeti kisebbségi régiók olyan régióknak és földrajzi körzeteknek felelnek meg, 
amelyek nem feltétlenül rendelkeznek közigazgatási hatáskörrel felruházott szer-
vezettel, ahol azonban olyan közösségek élnek, amelyeknek etnikai, kulturális, 
vallási vagy nyelvi jellemzői eltérnek az őket körülvevő régiókban élő közössége-
kétől, és amelyek helyi szinten többséget alkotnak, illetve jelentős számot tesznek 
ki, jóllehet nemzeti szinten csupán kisebbséget képviselnek, és amelyek kinyil-
vánították az adott tagállamon belüli autonóm státusz megszerzésére vonatkozó 
akaratukat. Ezek a nemzeti kisebbségi régiók a felperesek szerint a régi európai 
kultúrák és nyelvek őrzői, és jelentős forrásai az unió és a szélesebb Európa kul-
turális és nyelvi sokszínűségének.

A felperesek szerint az EUMSZ 174–178. cikkben szabályozott kohéziós po-
litikának, az EUSZ 2. és az EUSZ 3. cikkben meghatározott alapvető értékek-
nek való megfelelés érdekében hozzá kell járulnia a nemzeti kisebbségi régiók 
azon – etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi – sajátosságainak fenntartásához, 
amelyeket az európai gazdasági integráció fenyeget, továbbá az e régiók gaz-
dasági fejlődését érintő hátrányok és hátrányos megkülönböztetések orvos-
lásához. Következésképpen a javasolt jogi aktusnak biztosítania kell, hogy a 
nemzeti kisebbségi régiók ugyanolyan eséllyel férjenek hozzá az uniós kohé-
ziós politika alapjaihoz, forrásaihoz és programjaihoz, mint az azokra jelenleg 
jogosult régiók, nevezetesen azok, amelyeket a statisztikai célú területi egy-
ségek nómenklatúrájának létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete sorol fel. A felperesek 
szerint ezek a garanciák olyan regionális önkormányzati intézmények létre-
hozását is magukban foglalhatják, amelyek elegendő hatáskörrel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a régió nemzeti, nyelvi és kulturális sajátosságai, valamint identi-
tása fenntartható legyen.

2013. július 25-én a bizottság elfogadta a vitatott javaslat nyilvántartásba vétele 
iránti kérelem elutasításáról szóló C (2013) 4975 final határozatot, azzal az indo-
kolással, hogy a szerződéseknek a javaslatban hivatkozott rendelkezései és min-
den más lehetséges jogalap alapos vizsgálatából az következik, hogy az említett 
javaslat nyilvánvalóan kívül esik a bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be. Erre reagálva 
a kezdeményezők a törvényszékhez fordultak a bizottsági döntés megsemmisí-
tése céljából. 2016. május 10-én a törvényszék elutasította Dabisék bizottsággal 
szembeni jogi lépését, melyet a felperesek Európai Bíróságnál való fellebbezése 
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követett. Az eset ugyan még máig megoldatlan, de a kimenetele potenciálisan 
EU-szintű reformokat hozhat mind a kisebbségvédelem, mind pedig a közösségi 
kompetenciák terébe.13

5. Konklúzió

Ahogyan az első fejezetben említettem, a regionalizmus és regionális identitás 
nagyban hozzájárulhat az Európai Unió gazdaságának fejlődéséhez, amely meg-
növeli a kisebbségi kérdések megfelelő kezelésének fontosságát. A tanulmányban 
górcső alá vett európai polgári kezdeményezések – különösen a Kohéziós eset – 
egy meglehetősen tiszta képet ad az EU-s kisebbségvédelem jelenlegi állapotáról 
és hatásköri problémáiról. Bár az elmúlt néhány évtized során határozott előrelé-
pés tapasztalható, a kisebbségi kérdések még így is meglehetősen felelőtlenül és 
inkoherensen vannak kezelve. Noha még sem a polgári kezdeményezések, sem 
pedig a jogeset kimenetelét, az uniós joggyakorlatra és kisebbségvédelemre kifej-
tett hatását nem ismerjük, ugyanakkor kétségkívül reformokra van szükség. Egy 
új intézmény felállítása, vagy egy már meglévő ellátása a szükséges hatáskörrel és 
politikai befolyással, hogy hatékony és koherens döntéseket hozzon kisebbségvé-
delmi kérdésekkel kapcsolatban, rögtön meg is oldaná a problémák nagyját.

Azonban számos nyitott kérdés maradt válaszra várva: a tanulmányba foglalt 
két polgári kezdeményezés és az egyikből kikerekedett jogeset vajon hogyan ala-
kíthatja a kisebbségvédelmet az EU-n belül? Ugyan az EU-s kisebbségek és jogaik 
koránt sincsenek rosszul kezelve, viszont továbbra is könnyen diszkrimináció ál-
dozataivá válhatnak, valamint a számukra kialakított garanciák is nehezen vagy 
szinte sehogy sem monitorozhatóak. Mindezen túl a regionális és kohéziós poli-
tika nem különbözteti meg az általuk alkotott térségeket a domináns társadalmi 
csoport tagjaitól.

Merre tart az EU? Az Európai Unió útelágazódáshoz érkezett, melyben a kon-
zervatív nemzetállamokban, illetve globalista föderális rendszerben gondolkodó 
jövőkép között kell választania. Vajon a kisebbségi ügyek szupranacionális szintre 
emelése növelné egy esetleges Európai Föderáció megalakulásának esélyét, vagy 
nem befolyásolná a jelenlegi nemzetállamokkal operáló rendszert?

13  Törvényszék (2019) A  Törvényszék ítélete. http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment.jsf?text=&docid=177961&doclang=HU (2019. március 27.)
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Absztrakt
A  szerző a devizahitelezés hazai gyakorlatát, devizahitelek tömeges elterjedésének 
okait és eredményeit vizsgálja. A 2008-as globális pénzügyi válság hatására a jelentő-
sen megemelkedett EUR és CHF árfolyam miatt a lakossági szektorban fizetésképtelen 
adósok és családjaik kilátástalan helyzetbe kerültek. A fizetésképtelen adósok önállóan 
és pertársaságot alakítva is számos polgári pert indítottak a pénzintézetekkel szemben. 
A társadalom széles rétegeit érintő válság miatt, és az egységes ítélkezési gyakorlat ki-
alakítása érdekében a Kúria két jogegységi döntésében is jelentős iránymutatásokat fo-
galmazott meg. A szerző vizsgálja, hogy Magyarországon a devizaválság hatásai miért 
voltak súlyosabbak, mint a többi kelet-közép-európai államban, és volt-e olyan intéz-
kedés, amivel enyhíthetők lehettek volna a válság következményei. 
Kulcsszavak: alapkamat, devizahitelezés, globalizált pénzpiac, túlhitelezés  

1. Bevezetés

Magyarországon az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb részben máig megoldat-
lan társadalmi és gazdasági problémája a 2000-es évek elején megkezdett és egé-
szen a 2008-as globális pénzügyi válság kirobbanásáig folytatott devizahitelezés 
vagy devizaalapú hitelezési pénzügyi konstrukciókhoz kötődik.

A  túlköltekezés és az eladósodottság az egész világon a világ valamennyi or-
szágában tetten érhető, különböző szinten és a gazdasági szereplők eltérő réte-
geinél. A  feltörekvő gazdasági rendszerekben ez az eladósodottság – tekintettel 
arra, hogy a fejlett külföldi országok gazdaságát szeretnék utolérni – jellemzően 
külföldi pénznemben történik meg. Ez az eladósodottság azonban olyan rejtett 
kockázatokat tartalmaz, ami az árfolyamkockázatban ragadható meg. „Az adós-
ságok eredeti szinten állása esetén is a hazai pénzeszközre átszámolva megnövelt 
és sok esetben kigazdálkodhatatlan adósságszolgálatot jelent.”1

1  Lentner Csaba: A  túlhitelezés globalizálódása a világban és Magyarországon. In uő 
(szerk.): A devizahitelezés nagy kézikönyve. 2015, NKTK, Budapest, 23–63. 
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Magyarország 1982-ben a szovjet befolyás alatt álló közép-európai államok kö-
zül elsőként lépett be az IMF rendszerbe, és úttörő volt a piacgazdaság bevezetésé-
ben és a modern pénzügyi rendszer kialakításában a térségben. A rendszerváltást 
követően a piacok liberalizálásával a külföldi kereskedelmi bankok is letelepedtek 
Magyarországon, és a bankok értékesítési és nyereségszerzési gyakorlatai és mód-
szerei is óhatatlanul alkalmazásra kerültek hazánkban is. 

A  rendszerváltást követően részben a lakásviszonyok állapota miatt, részben 
pedig a lakásépítések fogyasztást növelő jellege és azzal együtt járó gazdaság-
élénkítő hatása miatt valamennyi kormány fontosnak tartotta a lakástámogatási 
rendszert. Az 1990 évek közepére megjelentek a lakástakarékossági konstrukciók, 
amelyhez az állam költségvetési támogatást adott.2

Az 1990-es évek végén a lakásépítésekkel összefüggésben alkalmazott állami 
támogatások hatására számottevően nőtt a lakosság lakásépítési hajlandósága, és 
2002-ben majdnem 50 000, 2004-ben pedig már több mint 57 000 új lakásépítési 
engedélyt adtak ki. Jól látható, hogy az állami támogatás rendszerének kiemelke-
dően nagy szerepe volt az új lakásépítési hajlandóságra.3

2002-től kezdődően a lakástámogatási rendszer folyamatosan szűkült és átala-
kult. Az adókedvezmény először a felére csökkent, majd később végleg kivezetésre 
került. Az államilag támogatott hiteleket maximálták.4 

Az átalakított lakástámogatási rendszer és a magas forinthitelek miatt (piaci 
kamatszint 14-18%) kezdetben a lakosság, később a gazdálkodók és állami intéz-
mények is a devizahitelezés felé fordultak. A futamidő kezdetén a forinthitelekhez 
képest jelentősen olcsóbban juthattak forrásokhoz, azonban az idegen devizában 
felvett hitelek kockázataival nem számoltak reálisan sem a hitelfelvevők, sem a hitel-
nyújtók, de még a pénzügyi ellenőrző szervek, hatóságok sem. Az Állami Számve-
vőszék 2009-es vizsgálatában rögzíti: „Az ügyfelek az életkor és összegkorlát nélküli, 
alacsonyabb költségű, de nagyobb kockázatú devizahitelek felé fordultak.”5

A kezdetben csak lakásvásárlásra fordított idegen devizában nyújtott hiteleket 
idővel felváltotta a szabadfelhasználású bármilyen luxuscikkre történő felhaszná-
lására szánt hitel. Magyarországon a devizahitelek főként svájci frankban és euró-
ban kerültek rögzítésre.

2008 elején az új kihelyezésű lakossági hitelek 90%-ban devizaalapú hitelek 
voltak.6

2  Szilovics Csaba: A devizahitelezés központi költségvetésre gyakorolt hatásairól. In A de-
vizahitelezés nagy kézikönyve. 175. 

3  Uo. 181.
4  Uo. 182.
5  Az Állami Számvevőszék jelentése a lakástámogatás hatékonyságának ellenőrzéséről. 

2009. április.
6  Bodzási Balázs: A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódó egyes pol-

gári jogi kérdésekről. Miskolci Jogi Szemle, 13. évfolyam (2018) 2. szám 2. kötet, 61. 
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A teljes hitelállomány a vállalkozások esetében is 50% volt.7 Jól látható ebből, 
hogy a devizahitelek miatt a magyarországi vállalkozások és a lakosság is ki volt 
téve az árfolyamkockázatnak.

2008-ban a globális pénzügyi válság olyan folyamatokat indított el, amik nehe-
zen befolyásolhatók, és a hitelfelvevők pénzügyi helyzetét és létét jelentős módon 
meghatározták. 

2008 őszén a globális pénzügyi válság kirobbanását követően a forint az eu-
róhoz, de még jobban a svájci frankhoz történő leértékelődése rövid időn belül 
realizálta a krízist. 2008 elején egy svájci frank 150 forintot ért, 2010-ben meg-
haladta a 200 forintot, 2012-ben pedig már elérte a 250 forintot.8 Négy év alatt 
100 forinttal kellett többet fizetni minden egyes svájci frank után, ami 60% feletti 
áremelkedést jelentett. Az ekkor kialakult helyzet kezelése máig érezhető kihí-
vásokat jelentett és jelent a döntéshozóknak, mert a nyitott devizaopciók akár 
évtizedekre szóló futamidejükkel nem tudnak egyik napról a másikra kiürülni a 
pénzügyi rendszerből. 

Érdekes azonban megvizsgálni, hogy mi vezetett oda, hogy Magyarországot 
sokkal érzékenyebben érintette devizahitelezés miatt kialakult helyzet, mint a 
szomszédos Csehországot, Szlovákiát vagy Romániát.

Egy ország gazdaságának a külföldi államok felé fennálló pénzügyi helyzetét 
a folyó fizetési mérlege szemlélteti. A  folyó fizetési mérlegek puszta egyenlegei 
azonban még nem jellemzik a valós pénzügyi helyzetet. Lényeges szempont, hogy 
mely szektorok azok, amelyek a leginkább hozzájárulnak a hiány kialakulásához.9 
Magyarországon az államháztartás finanszírozási igénye volt a legjelentősebb. Te-
hát az államműködés maga volt az, ami a hiány kialakulásához a leginkább hoz-
zájárult, és ez a hiány nemzetközi összehasonlításban is igen magas volt. Ez az 
egyik kiindulópont, ami miatt Magyarország jelentős hátrányból indult a válság 
kirobbanását követően.

Természetesen nem ez az egyetlenegy ok vezetett a válság kialakulásához. Sok 
összetevője volt, amelyben jelentős szerepet játszottak maguk a hitelt nyújtó pénz-
intézetek is. A bankok, látva a jó üzleti lehetőséget a devizahitelezésben, egymás-
sal versengve próbálták meg az ügyfeleket magukhoz csábítani, akár olyan áron is, 
hogy magasabb kockázatot vállaltak az indokoltnál, csak azért, mert tudták, hogy 
a versenytársaik ugyanígy tesznek, és ha nem vállalják a magasabb kockázatot, 
akkor más pénzintézet majd vállalja, és ezzel új ügyfelet szerez.

7  Nyeste O. – Árokszállási Z.: Devizahitelezés Magyarországon-régiós makrogazdasá-
gi, fiskális és monetáris politikai megközelítésben. In Negyed százados a magyar bankrendszer 
„Múlt – Jelen – Jövő” Magyar Bankszövetség. Tanulmánykötet. 2012, Budapest, 150. 

8  https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes
9  Nyeste–Árokszállási: i. m. 149–166.
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2012-ben az Országgyűlés albizottságot hozott létre, amelyben a devizaválság 
kialakulásának okait is részletekbe menően vizsgálták.

A  kormányzat 2014-ben a lakossági devizahitelezést jogalkotással a törvény 
erejénél fogva megszüntette, ezzel látszólag elhárította annak a veszélyét, hogy 
a lakosság bonyolult pénzügyi konstrukciók útján ismét olyan terheket vállaljon, 
amit nem képes elbírni. Több szerző rámutat azonban arra, amit az országgyűlési 
albizottság is megállapított, hogy a nem forintban való tartozás és ennek a kocká-
zata csak egy eleme volt a válság kialakulásának. A többi közreható elem továbbra 
is fennállhat, és ha nem is olyan mértékben, de fenyegetheti a forintkölcsönt fel-
vevőket is. Az ügyletben részt vevő felek közötti erőviszonyok vagy a pénzügyi 
ismeret és a pénzügyi kultúra hiánya továbbra is fennállnak, és fenyegethetik a 
hitelfelvevőket.

Szinte valamennyi szerző megemlíti a devizahitelezésről szóló munkájában, 
hogy a válság kirobbanása után került meghatározásra a devizahitel mint ügylet 
fogalmi ismérveinek a rögzítése. Majd 10 év folyamatos üzletkötés során elmaradt 
annak a jogszabályokban történő rögzítése, hogy mi a devizahitel, mi a devizaala-
pú hitel, hogy a hitelt és a kölcsönt, továbbá a lízinget eltérően kell-e kezelni.

Ezt a hiányosságot kellett a bíróságnak pótolnia, amikor a jogalkotás hiányában 
a jogalkalmazás során kellett a fogalmakat tisztázni. Az ügyletek fundamentumá-
nak ilyen módon való rögzítése felvethet alkotmányossági kérdéseket is.

2. Hazai bírósági álláspont a devizahitelezés  
szerződésével összefüggésben

A  Kúria a 6/2013 PJE határozatában és a 4/2014 PJE határozatában rögzített a 
joggyakorlat számára az általa legfontosabbnak ítélt tételeket, amelyeket általá-
nosságban fogalmaztak meg, és az eljáró bíróságokra volt bízva, hogy a konkrét 
ügyekben miként ítélik meg a szerződéseket. A Kúria jogegységi döntése mind a 
szakmai, mind pedig a politikai oldalról támadások kereszttüzében állt. A politi-
kai sajtó a döntés meghozatalát követően úgy reagált, hogy a Kúria a bankok olda-
lára állt, ami érthetően nem erősítette a bíróságok pártatlan és igazságos eljárásába 
vetett bizalmat. A Kúria döntését minden fél a saját érdekei szerint interpretálta. 
A Kúria nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy döntése százezrek egzisztenciális 
helyzetére lehet kihatással, de a Kúria döntését magyarázó szerzők rögzítik, hogy 
a döntés során nem lehet egyedüli vagy elsődleges szempont az, hogy a döntés 
melyik fél számára jelent nagyobb egzisztenciális hátrányt.

A  Kúria döntésének egyik legfontosabb eleme a fogalommeghatározások és 
a konstrukció lényegének a meghatározása, amellyel a jogalkotó adós maradt. 
A jogi szempontú vizsgálat jellemzője, hogy a jogilag releváns tényeket értékeli és 
vizsgálja, a többi körülményt figyelmen kívül hagyja. Ebből adódóan a Kúria arra 



KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ   •  BÁNYAI DÁVID 127

az álláspontra helyezkedett, hogy a devizahitelt vagy devizaalapú hitelt, kölcsönt 
és lízinget azonosnak tekintett, ami pénzügyi szempontból nyilvánvalóan nem 
igaz. Mégis a devizaalapú hitelnek nevezett pénzügyi konstrukciók lényegi részét 
megragadta, ami minden esetben megegyező. Azt ugyanis, hogy a felek devizában 
határozzák meg a kölcsön összegét (kirovó pénznem), de mindkét fél forintban 
teljesít (lerovó pénznem). Tehát a Kúria a jogegységi eljárás során nagyobb jelen-
tőséget tulajdonított annak, hogy a konstrukció devizaalapú, mint annak, hogy 
pontosan milyen pénzügyi termékről van szó. Közgazdaságilag mindhárom pénz-
ügyi termék esetén meghatározó, hogy a többletforrás idegen devizában van rög-
zítve, de pénzügyileg teljesíteni hazai devizában kell.10 

A  jogegységi tanácsnak először arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a 
devizaalapú kölcsön forintkölcsön-e. Ebben a kérdésben a bankok azon az állás-
ponton voltak, hogy a pénzintézet devizát adott kölcsön, és csupán az ügyfelek 
érdekéből került sor ténylegesen forint kifizetésére, mert úgyis arra volt szüksége 
az ügyfeleknek, és a visszafizetés esetén is forinttal rendelkeznek. A korábban is 
alkalmazott banki álláspont miatt a kétszeres forintátváltás során a bankok átvál-
tásonként is bevételhez jutottak.

A fogyasztók képviselői akként érveltek, hogy soha nem állt az ügyletek mögött 
valóságos deviza, és a felek között forintszerződés jött létre. Színleltnek tekintették 
a szerződések azon kikötését, hogy a megállapodások devizaszerződések, mert a 
deviza soha nem került a fogyasztók birtokába, tehát csak forintszerződést köt-
hettek.11

Hivatkoztak továbbá, arra, hogy a megállapodások jóerkölcsbe is ütköznek, 
mert a pénzintézetek nyeresége ezen ügyletek után a pénzügyi válság kitörése 
után (látszólag) 600-700%-os volt. 

A Kúria végül polgári jogi dogmatikai elvekhez nyúlt vissza, és kimondta, hogy 
a devizakölcsön az, ahol a pénztartozás kirovó pénzneme nem forint.

Sok támadás érte a Kúriát döntése miatt azért is, mert indokolásában II. vi-
lágháború előtti elméletekhez nyúlt vissza. A kirovó és lerovó pénznem közötti 
különbség elismerése Bátor Viktortól származik,12 aki a Szladits Károly által szer-
kesztett Magyar magánjog III. kötetében a pénzkötelmekre vonatkozó III. fejezetet 
írta. 

A régi Ptk. indokolása a kirovó, lerovó pénznem fogalmait nem használja, de 
az 1981-es Polgári Törvénykönyv Magyarázata13 már egyértelműen ír erről az el-

10  Pomeisl András József: A devizaalapú kölcsön fogalmi elemei és konstrukció jogi meg-
ítélése a Kúria gyakorlatában. Acta Humana, 2017/4. 71–88.

11  Szegedi Ítélőtábla Gf.I.30.244/2012/4. sz. ítélete
12  Bukovszky László: „Deviza alapú” kölcsönzés régen és most. Devizahitel? Tanulmá-

nyok, esszék, vitairatok a „speciális banki termék”-ről. 148–168.
13  A Polgári Törvénykönyv Magyarázata. 1981, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1110–

1115. 
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méletről, hivatkozva Grosschmidt és Bátor Viktor munkáira, és a rendszerváltás 
utáni Ptk.-kommentár14 is tartalmazza ezt a magyarázatot. Jól látható ezekből a 
forrásokból, hogy a Kúria nem rég elfeledett archaikus elmélethez nyúlt vissza, 
hanem egy folyamatosan fennálló és magyar jogi gondolkodásban létező elméle-
tet alkalmazott. 

A Kúria jogegységi határozatában rögzítette, hogy a devizaalapú kölcsön lénye-
ge az, hogy az adós tartozása devizában keletkezik, de a kölcsön folyósítására és a 
törlesztésre is forintban kerül sor. A Kúria kizárólag a kirovó pénznemnek tulajdo-
nított jelentőséget, tehát aminek a változása befolyásolja a tartozás mértékét. 

Ugyanakkor a Kúria a kirovó és lerovó pénznem elfogadásával egyidejűleg el-
utasította a bankok azon álláspontját, hogy az ügylet mögött ténylegesen deviza 
áll, mivel a kirovó pénznem alkalmazása csak értékmérő célzattal, az értékállóság 
biztosítása miatt történő elszámolási módszertan, tehát pénzváltásra nem csak át-
váltásra kerül sor, és mindkét fél forintban teljesít.

A  következő fontos megállapítása a Kúriának, hogy a devizaalapú szerződés 
konstrukciója nem ütközik jogszabálya, ezért nem minősül semmis szerződésnek. 
A felek Ptk.-ban rögzített szerződéses szabadságába tartozik, hogy kifejezett til-
tó szabály hiányában úgy állapodjanak meg, hogy a devizakockázatból származó 
előnyöket és hátrányokat kizárólag a fogyasztó viseli.

A kölcsönösszeg devizában való meghatározása nem sérti a Ptk. 523. §-ában 
foglaltakat sem, mert a szerződés érvényességéhez nem szükséges az, hogy a köl-
csönadott, folyósított összeg tételesen kerüljön rögzítésre a megállapodásban, ha-
nem elegendő, ha ezek egyértelműen kiszámítható módon vannak rögzítve. 

A  Kúria rögzítette azt is, hogy nyilvánvalóan jóerkölcsbe sem ütközik a szer-
ződés, mivel az adósra nézve kötelező előnyök és hátrányok aránytalansága nem 
nyilvánvaló. Ezt támasztja alá az is, hogy a pénzügyi válságig a konstrukció ki-
fejezetten előnyös volt a fogyasztóknak. Ez azzal is járt, hogy sokan, akik a válság 
kitörése előtt vagy közvetlenül utána szabadulni tudtak a kötelezettségeiktől, azok 
számára összességében kifejezetten előnyös is lehetett ez a konstrukció, és nyere-
séggel zárhatták az ügyletet.

A konstrukció uzsorás jellegét sem látta megállapíthatónak a Kúria, mert a ban-
kok által alkalmazott ÁSZF-ek kizárták az adós egyedi hátrányos helyzetének a 
kihasználását, másrészt a bankok oldalán nem állapítható meg feltűnően arány-
talan előny.

A Kúria a konstrukció lehetetlenségét sem látta megállapíthatónak arra való hi-
vatkozással, hogy kölcsönösszeg nem határozható meg, illetve korlátlanul emel-
kedhet, és ezzel az adós számára már nem teljesíthető. Ha a tartozás pénznemét 
létező, törvényes és valós fizetőeszközben határozták meg, akkor mindaddig nem 

14  A  Polgári Törvénykönyv Magyarázata. 1992, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 
566–568. 
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lehetetlenülhet el a szerződés, amíg a törvényes pénznem létezik. Az pedig, ha va-
lakinek a saját helyzete változik meg a szerződés megkötését követően, olyan mó-
don, hogy ő nem tudja a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, nem minősülhet 
úgy, hogy a szerződés ellehetetlenült.

A Kúria a konstrukció színleltségét sem látta megállapíthatónak, mivel a felek 
szándéka valós ügyleti akaratot tartalmazott, a szándékuk olyan kölcsönügylet 
megkötésére irányult, ahol a forintkölcsönökénél jóval kedvezőbb kamatot kell 
csak fizetni, és ahol kifejezetten devizában adósodtak el. 

A Kúria a devizahitelek konstrukciójának tisztességtelenségét nem látta megál-
lapíthatónak.15 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltétekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv és az ezt átültető Ptk.-rendelkezés 
alapján nem alkalmazhatók a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 
törvényi rendelkezések a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatást és el-
lenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként 
világosak és érthetőek. Azt csak egyedileg lehet megállapítani, hogy az adott szer-
ződés megkötésekor a konkrét fogyasztó számára megfelelő volt-e a nyújtott tá-
jékoztatás. 

A clausula rebus sic stantibuls elv alkalmazhatóságáról a Kúria kimondta, hogy 
annak célja, hogy egyedi esetekben orvosolja a felek tartós jogviszonyában a szer-
ződéskötés után bekövetkezett körülményváltozásokat, amelyek valamely fél lé-
nyeges és jogos érdekét sértik. Nem alkalmas ez a jogi eszköz azonban arra, hogy 
társadalmi méretű gazdasági változásoknak azonos típusú szerződések nagy tö-
megét hasonlóan – csak az egyik fél számára hátrányosan – érintő következmé-
nyeit orvosolja. Ezt a célt egyébként a forintosítási törvények végrehajtották.

3. Külföldi példák, gyakorlat

A devizaválság kitörését követően több szerző is felveti a pénzintézetek felelős-
ségét, és az előre látható kockázatok kérdéskörében rögzítik, hogy nem ez volt 
a pénzügyi történelem legelső devizaválsága, mégsem készültek megfelelő tájé-
koztatók a hitelfelvevők részére. 1980-as években Ausztráliában a Westpac és a 
CBA ügyeiben a magyar helyzethez kísértetiesen hasonló folyamatok és következ-
mények valósultak meg.

A 80-as években ausztrál kisvállalkozók és farmerek ezrei vettek fel valódi sváj-
ci frank alapú kölcsönöket a magyar gyakorlatnál rövidebb, ötéves futamidőre. 
A futamidő alatt az ausztrál dollárhoz képest a svájci frank árfolyama a kétszeresé-
re drágult, és hasonlóan a magyar helyzethez az ausztrál hitelfelvevők sem tudták 

15  Gárdos István: Jog, jogértelmezés- gondolatok a devizahiteles törvények kapcsán. In 
Jogkódex (JK,2015/4.). 193–205.
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a törlesztéseket kigazdálkodni, és súlyos pénzügyi válságot okozott a helyzet már 
több mint harminc évvel ezelőtt is.16

Érdekes azonban a magyar gyakorlathoz közelebb álló államok, úgymint Szlo-
vákia, Románia, Csehország pénzügyi gyakorlatát vizsgálni, hogy megtudjuk, mi-
ért Magyarországon volt a legdrámaibb hatása a devizahitelezésnek.

3.1. Csehország

Csehország pénzügyi helyzete már a válság kitörése előtt is jelentős különbségeket 
mutatott a magyar helyzethez képest. A cseh koronát 1996 februárjáig az árfo-
lyamsáv meghatározása nélkül egy valutakosárhoz kötötték, és később bevezet-
tek egy ±7,5%-os sávot. 1997-ben a kormány felhagyott a rögzített árfolyammal, 
és Csehországban inflációs célkitűzés rendszerét vezették be, tehát a cseh korona 
értéke szabadon lebegett. A cseh korona a 2000-es években éves átlagban 3%-ot 
erősödött, támogatva az előre kitűzött 2%-os inflációs célt. A pénznem folyamatos 
erősödése mellett is, folyamatosan csökkenteni tudta a kamatszintet is. Ebben az 
időben a cseh jegybanki alapkamat 2-3,75% között mozgott.

A 2008-ban bekövetkezett válságra a cseh monetáris politikának volt lehető-
sége reagálni. Az amúgy sem magas jegybanki alapkamatot tovább csökkentet-
ték, ezzel támogatva a tőkebevonást a növekedés serkentéséhez. A cseh jegybank 
3,75%-ról évek alatt 0,50% csökkentette az alapkamatot. 

Ebben a piaci környezetben – tekintettel arra, hogy a cseh koronában történő 
eladósodás sem jelentett nagyobb költséget – a devizaalapú hitelek nem jelentet-
tek semmilyen előnyt a hitelfelvevők részére, így a cseh gazdaságban a deviza-
hitelek mértéke a lakosság körében a 0%-hoz állt közel.17 A pénzügyi válság így 
is hatással volt a cseh gazdaságra, de a jegybank mozgásterében biztosítani tudta 
a válság kezelését. Fontos megemlíteni, hogy a devizaválság a lakosságot direkt, a 
lakáshelyzetüket veszélyeztető módon nem érintette. A cseh kormányzatnak egész 
társadalmi rétegeket érintő módon nem kellett beavatkoznia.18

16  Nagy Imre: Az ausztráliai devizabotrány (Westpac ügy). https://nemtartozunk.blog.
hu/2014/08/01/az_ausztraliai_devizabotrany_westpac_ugy

17  Kolozsi Pál Péter: A Lakossági devizahitelek Magyarországi elterjedésének és kivezeté-
sének vizsgálata intézményi megközelítésben. In Devizahitelezés nagy Kézikönyve. 215.

18  Tvrdoň, Michal: Consequences of the Global Economic Crisis on the Czech Economy. 
339–351. https://pdfs.semanticscholar.org/001a/dc2b28dfed07d336b4e9113e52ea6112cd33.
pdf 
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3.2. Szlovákia

Szlovákiában a 2000-es évek szinte teljes egészében az euróövezeti tagságról szól-
tak, annak előkészítését szolgálták. A visegrádi országok közül az egyik legspeci-
álisabb helyzetben volt, mert 2009 januárjában már beléptek az euróövezetbe, és 
ezt megelőzően is az ERM 2 rendszer szigorú elvárásokat támasztott az országgal 
szemben. Az ERM 2 tagságot megelőzően a szlovák korona évi 2%-os erősödé-
sét követően az ERM 2 rendszerbe történő belépés után 20%-os erősödét ért el. 
Szlovákiában egységes álláspont alakult ki az euróövezethez történő csatlakozás 
kérdésben, és nem módosítgatták a céldátumot sem. A szlovák korona folyamatos 
erősödése magas kamatszint nélkül is fennállt, így a devizában való eladósodott-
ság alacsony szinten állt. A 2009-es euróövezeti csatlakozással pedig az esetlege-
sen fennálló devizakockázat is csak néhány évre szólhatott.

3.3. Románia

Szomszédaink közül Románia volt leginkább olyan helyzetben, mint Magyaror-
szág, a devizaválság azonban mégsem okozott akkor problémát mint hazánkban. 

A 3%-os inflációs célkitűzésre a román jegybank 2005-ben tért át. 2005-től kez-
dődően a lej felértékelődést mutatott, emelkedő hitelezés és növekvő bizalom volt 
megfigyelhető. 2008 végére azonban emelkedő jegybanki kamatokkal és növekvő 
fizetésimérleg-hiánnyal és emelkedő inflációval kellett szembenéznie a kormány-
zatnak. 

Ugyanakkor a román jegybank már 2004-ben próbálta fékezni a lakosság devi-
zában való eladósodását különféle adminisztratív eszközökkel,19 oly módon, hogy 
kötelezték a bankokat, hogy a devizahitelek mögött nagyobb tartalékot képezze-
nek.20 Ezek az eszközök kevéssé voltak hatékonyak, és idővel a bankok nyomására 
visszavonták. Fontos különbség azonban a magyar helyzethez képest, hogy Ro-
mániában főként euróban adósodtak el, míg hazánkban a svájci frank hitel volt 
a jellemző. A helyzet kezelését az is segítette, hogy Romániában külföldi mun-
kavállalás során megszerzett jelentős mennyiségű deviza természetes fedezetként 
szolgált.

19  Financing Future Growth: The Evolving Role of the Banking Systems in Cesee: Technical 
Notes. 36. http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf 

20  Nyeste–Árokszállási: i. m. 150.
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4. A devizahitelezés magyarországi elterjedésének  
intézményi összefüggései

Az intézményi gazdaságtan klasszikus szerzője, Williamson négyszintű rendszert 
hozott létre, amellyel a társadalmi problémákat analizálja.21 Williamson szerint 
az első szintet az informális intézmények és szabályok jelentik, ami egy adott tár-
sadalom jellemző szokásait és tradíciót fedik le. Ez a szint oly erősen rögzül a 
társadalomban, hogy ezt a lehető legnehezebb, és leghosszabb időbe telik megvál-
toztatni, akár évszázadokról is beszélhetünk.

A második szint az intézményi környezet, ahol az emberek közötti társadal-
mi érintkezés formálisan megvalósul. Idesoroljuk a politikai és jogi/alkotmányos 
rendszer szabályait és az alapvető pénzügyi szabályokat is. Ez a szint már köny-
nyebben változtatható, mint az első szint, de a változtatások eléréséhez itt is év-
tizedekre van szükség.

A következő szint azon részletszabályok szintje, amely akár évenként is átala-
kulhatnak, az utolsó szinten pedig a naponta változó döntések találhatók.22

Ezek a szintek egymásra épülnek, folyamatosan kölcsönhatásban állnak egy-
mással, és működésük visszahat a többi szint működésére és hatásaira.

4.1. Első szint, szokások, tradíciók 

Magyarországon az első szint alá tartozó tényezők közé sorolhatók a társadalmi 
beidegződések és szokások, amelyek erősítették a devizahitelezés elterjedését a 
lakosság széles rétegeiben. Több tényezőről van itt szó, amelyek különböző mér-
tékben járultak hozzá a válság kialakulásához. Idesorolhatjuk a társadalomban 
megjelenő gyors meggazdagodási igényt, az ebből eredő túlzott kockázatvállalást 
mind a fogyasztók, mind pedig a pénzintézetek szintjén, továbbá a lakosság széles 
rétegeit érintő pénzügyi analfabetizmust, pénzügyi tudatlanságot.

Több szerző ezek közül az elemek közül a pénzügyi tudatlanságot emeli ki mint 
legbefolyásosabb tényezőt. Domokos László, az ÁSZ elnöke 2013 novemberében 
kifejtett gondolataiban akként fogalmaz, hogy „Az ország gazdasági rendbetételé-
hez… szükséges, hogy Magyarország kitörjön a pénzügyi tudatlanság börtönéből. 
A pénzügyi ismeretek széles körű elterjedése nélkül a magyar gazdaság nem tud 
fenntartható pályára állni.”23

21  Kapás Judit – Komáromi György: Régi és új hangsúlyok az új intézményi közgazdaság-
tanban. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 2004/január, 90–98.

22  Kolozsi: i. m. 193.
23  Domokos László: A közpénzügyi ellenőrző intézményeknek a társadalom szolgálatában 

kell állniuk. MPGEKE Hírportál 2013. november 7. http://www.mpgehirportal.hu/kiemelt-hi-
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Könnyen belátható, hogy devizahitelezés elterjedésének kiemelkedő oka volt 
az, hogy a hitelfelvevő fogyasztók alapos pénzügyi ismeret hiányában nem tudták, 
hogy ténylegesen milyen terméket szereznek be, és ezzel milyen pénzügyi kötele-
zettséget vállalnak. Több empirikus kutatás is bizonyította, hogy magyar a lakos-
ság idegenkedik a pénzügyi témájú gazdasági kérdésektől. A kutatók kimutatták, 
hogy lakosság azzal indokolja idegenkedését, hogy a pénzügyi tárgyú ismeretek 
megszerzéséhez bonyolult, nehezen érthető jogi és közgazdasági szövegek megér-
tését követelik meg. Többen kiemelték, hogy a lakosság nagyfokú bizalmatlansá-
got is táplál az ismeretek forrásai felé is. Ismereteik és tapasztalataik csak azoknak 
voltak – bár nekik is hiányosan –, akik már éltek különböző pénzügyi termékek-
kel. Ez annyit jelent, hogy a lakosság nem érti a pénzügyi nyelvezetet.

Az ÁSZ a devizaválság kitörése után készített tanulmányában megállapította, 
hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok, tehát az átlagnál jóval képzettebb rétegben 
is 40%-ot meghaladó mértékű volt azoknak az aránya, akik nem tudták reálisan 
felbecsülni saját pénzügyi ismereteiket.24 A pénzügyi kultúra itt felvázolt jelentős 
hiányosságait a kereskedelmi bankrendszer tagjainak profitéhsége könnyűszerrel 
kihasználta.

 

4.2. Második szint, intézményi környezet

Magyarország 2001-ben teljes konvertibilitást vezetett be, ezzel teljesen szabaddá 
tette a tőke áramlását. A magyar intézményi rendszer, ellentétben több külföldi 
állammal, ténylegesen semmilyen érdemi korlátot nem alkalmazott a tőkeáram-
lásra.

A magas államadósság, a laza fiskális pénzügypolitika és a magas forintkamatok 
egyértelműen a lakossági devizahitelek elterjedéséhez vezettek. Az egész pénzügyi 
világra jellemző volt a túlzott optimizmus, ami miatt globális pénzpiacokon is 
laza monetáris kondíciók uralkodtak, az újonnan nyíló piacokon pedig a bankok 
erőteljes terjeszkedésbe kezdtek. A magyar kereskedelmi bankrendszer szereplői 
hirtelen kockázatalapú versenyben találták magukat.25

A fent jelzett módon 2002-ben megszűntek a támogatott forinthitelek, az állami 
költségvetés pedig egyre jelentősebb hiánnyal küzdött.

Ilyen körülmények mellett nem volt meglepő, hogy mind a lakosság, mind 
pedig a bankszektor a forinthitelnél jóval olcsóbbnak tűnő devizahitelezés felé  
fordult.

rek/domokos-laszlo-a-kozpenzugyi-ellenorzo-intezmenyeknek-a-tarsadalom-szolgalata-
ban-kell-allniuk (2019. március 27.)

24  Domokos: i. m.
25  Kolosi: i. m. 204.
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A devizahitelek elterjedése a háztartásokat, lakosságot érintő árfolyamkockáza-
ton kívül további problémákat is okozott a magyar pénzügyi rendszerben.

Az árfolyamkockázat realizálódása miatt vagy egyéb okból nem fizető adósok 
a bankok tőkehelyzetét és ezzel a bankok kockázatát növelik, amely kockázatot 
a bankok beáraznak termékeikbe. A  tömegessé váló devizahitelezés Magyaror-
szág külső forrásokra való ráutaltságát jelentős módon növelték. Monetáris szem-
pontból a devizahitelezés elterjedése rontotta a jegybank intézkedéseinek haté-
konyságát és befolyásolóképességét, mert jegybanki kamatpolitika nincs hatással 
a devizában rögzített kamatokra. Magyarországon az a helyzet alakult ki, hogy 
a gazdaságösztönzés, pénzügyi stabilitás, és árstabilitás csak egymás hátrányára 
voltak támogathatók.

5. Lehetséges intézkedések a devizahitelezés  
elterjedésének korlátozásához

Az ilyen nehéz gazdasági helyzetben az állami kontrollnak kiemelkedő szerepe 
van. Sajnálatos módon Magyarországon szinten példa nélküli módon az állami 
szabályozók és kontrollmechanizmusok semmilyen intézkedést nem tettek a ki-
emelten kockázatos devizaalapú hitelek tömegessé váló elterjedése során. Az álla-
mi beavatkozásnak több lehetséges terepe is lett volna, melyekről Bethlendi And-
rás írt tanulmányt 2011-ben.26

  

5.1. Makrogazdasági intézkedések

A  túlzott hitelfelvételnek az egyik oka, hogy a háztartások kevés és elégtelen 
megtakarítással rendelkeznek, ezért a nemzetgazdasági megtakarítások növelése 
csökkenti a hitelek iránti kitettséget, áttételesen a devizahitelek iránti kitettséget 
is. Magyarországon a lakosság számára folyamatosan csökkentek a megtakarítás 
lehetőségei, és a megtakarítás igénye is.

A  szigorú inflációs célkitűzés arra enged következtetni, hogy a jegybank ér-
dekelt az árfolyam stabilitásában, ezért az árfolyam kilengéseit korlátozó intéz-
kedéseket és beavatkozásokat tesz. Ez a kiszámíthatóság és az árfolyamba vetett 
bizalom azonban ösztönzőleg hat a devizahitelezésre, így a szigorú inflációs cél 
lazítása a devizahitelezés ellen hat.

26  Bethlendi András: Az elégtelen felügyeleti együttműködés és a devizaválság. Pénz-
ügyi Szemle Online, Az elégtelen felügyeleti együttműködés és a devizahiteles válság. 2012. 
január 24. https://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/az-elegtelen-felugyeleti-egyuttmuko-
des-es-a-devizahiteles-valsag (2019. március 27.)
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5.2. A kereslet korlátok közé szorítása

A  lakosság oldalán felmerült devizahitelek iránti keresleti igény abból is eredt, 
hogy pénzügyi tudatlansága miatt a lakosság nem ismerte fel a devizahitelezés-
ben fennálló kockázatokat, ezért a pénzügyi kultúra fejlesztése is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a lakosság reálisabban lássa pénzügyi teljesítőképességét, és számára 
teljesíthető kötelezettségeket vállaljon csak, így csökkenhet a devizahitelezés irán-
ti kereslet. 

5.3. A kínálat korlátok közé szorítása

Tekintettel arra, hogy a devizahitelek pénzügyi termékek, és szabályozott módon, 
szabályozott piacon kerültek értékesítésre, az állam szabályozókon keresztül tör-
ténő korlátozó tevékenysége könnyedén megvalósulhat.

A hatóságok élhettek volna például a limitált devizaállomány módszerével, a 
bankok számára előírt megemelt tőkekövetelményekkel (ahogy ezt például Romá-
niában tették, igaz, ezt később visszavonták), vagy a bankok hitelezési tevékenysé-
gének jobb szabályozásával, például etikai kódex megalkotásával (erre egyébként 
a válságot követően sor került a bankok bevonásával, és a bankok önkéntes köte-
lezettségvállalásával).

5.4. Hazai piacfejlesztéssel

A nemzetközi példák bemutatásánál láttuk, hogy azon államokban, ahol a devi-
zahitelezés a saját pénznemben történő hitelezéshez képest érzékelhető előnnyel 
nem járt az alacsony alapkamat miatt (Csehország), ott a devizahitelezés nem 
tudott elterjedni. Látható, hogy törekedni kell olyan pénzügyi termékek kidol-
gozására, ami alternatívája lehet a lakossági oldalon meglévő forrásigény kielé-
gítésének. 

5.5. Koordinált nemzetközi fellépés

Tekintettel arra, hogy a bankszektor hazánkban főként külföldi tulajdonban van, 
így a több államot érintő nemzetközi fellépés bizonyos kérdésekben hatékony le-
het. Ugyanakkor rendkívül tagolt tulajdonosi érdekek miatt csak teljes kompro-
misszum esetén lehet hatékony eszközöket alkalmazni, amely kompromisszum 
nehezen érhető el. 2005 végén az Osztrák Nemzeti Bank szervezett egy egyeztetést 
a kelet-közép- európai devizahitelezésben 11 leginkább érintett állam jegybanki 
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vezetőivel, ahol felmérték a devizahitelezés tényezőit, de ezek után egységes lépé-
sek nem történtek. Egy másik nemzetközi együttműködés is megkezdődött a balti 
államokkal is, de semmilyen határozott lépés nem következett ezek után.27

6. Devizaválságot követően tett intézkedések

A 2010-ben alakult kormány egyik első intézkedése volt, hogy megszüntette a la-
kossági devizahitelezést, ezzel formálisan felszámolta a devizában történő eladó-
sodottság lehetőségét. 2011-ben ezt az intézkedést közösségi szabályozás miatt 
vissza kellett vonni, de a devizahitelezést olyan szigorú szabályokhoz kötötték, 
hogy reálisan nincs lehetőség a lakossági devizahitelezésre. Jól látszik, hogy az 
uniós alapszabadságok érvényesülése miatt a tagországok kormányzatainak kor-
látozottak a lehetőségei a pénzügyi szabályozók megalkotása során, és minden 
tekintetben figyelembe kell venni a közösségi szabályokat.

Az Európai Unió felismerte, hogy a devizaválság kialakulásában a felügyeleti 
szervek hiányosságai is szerepet játszottak, ezért a hagyományos felügyeleti rend-
szernél komplexebb, összetettebb felügyeleti rendszer szükséges.

Tekintettel arra, hogy a bankszektor résztvevői nemzetközi szinten határokon 
átnyúló módon is végzik a tevékenységüket, ezért a nemzetek feletti ellenőrzés 
kialakítására is szükség van. 2009-ben Jacques de Larosiére által vezette bizottság 
a Központi Bankok Európai Rendszeréhez hasonló felügyeleti szerv létrehozását 
javasolták azért, hogy kiküszöböljék azokat a hiányosságokat, amelyek részben a 
devizaválság kialakulásához vezettek. Ezt követően az Európai Bizottság kidolgoz-
ta európai pénzügyi felügyeleti struktúra alapját és az ennek létrehozását garantá-
ló jogszabálycsomagot.

Ennek a csomagnak jelentős eleme az Európai Rendszerkockázati Testület lét-
rehozása, amelynek fő feladata az információgyűjtés makrogazdasági kockázatok-
ról. Ha úgy értékeli, hogy egy tagállami felügyelet nem tesz megfelelő lépéseket 
valamilyen kockázat kezelése érdekében, akkor intézkedésre van feljogosítva, to-
vábbá feladata az is, hogy a bankválságok kezelésének módját és hatékonyságát 
javítsák. Látható, hogy az unió válasza a válságkezelés hatékonyságának növelése 
érdekében tagállami szuverenitást érintő intézkedésekben ölt testet.

27  Kolozsi: i. m. 214.
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7. Összefoglalás 

Összefoglalóan elmondható, hogy a devizahitelek kockázatos pénzügyi konstruk-
ciók, és olyan bonyolult mechanizmusok befolyásolják, amiket az átlagfogyasztók 
nem értenek meg. Magas kockázata miatt csak megfelelő kalkuláció és kockázat-
vállalás mellett szabadna alkalmazni.

A devizaügyekben részt vevő valamennyi félnek le kell vonnia a megfelelő ta-
nulságokat, és a jövőben ezek mellett a sarokpontok mellett kell eljárniuk. 

Ugyanakkor szükségtelen és túlzott intézkedésnek ítélem azt, hogy a jogalko-
tás a teljes tiltás felé lépett el a lakossági devizahitelezésben. Véleményem szerint 
a döntés szabadságát meg kell hagyni mindenkinek, de emellett hatékony ellen-
őrző rendszert kell fenntartani, hogy a minél nagyobb bevétel elérésére törekvő 
pénzintézetek önmérsékletet gyakorolva kellően pontos tájékoztatás után ajánlják 
csak ügyfeleiknek nemcsak a devizakölcsönöket, hanem valamennyi terméküket, 
különös tekintettel a laikusok számára nehezen felismerhető kockázatokat tartal-
mazó termékeiket.

Érdekes látni, hogy a történelmi ismeretek birtokában mind a pénzintézet, 
mind pedig a fogyasztók a profit vagy extra profit megszerzése érdekében mint 
vállalnak újabb és újabb pénzügyi kockázatokat. A profit jövőbeni képe miként 
homályosítja el az észérveket és a kockázat felismerésének képességét.

Mind a hazai mind pedig az uniós ellenőrző szervek adósak maradtak abban, 
hogy tevékenységük nyomán miként előzték meg a devizaválság kialakulását, 
vagy miként enyhítették a válság hatásait. A devizaválságban érintett államok elté-
rő mélységű problémáiból látható, hogy az egyes kormányzatok felelősséggel tar-
toznak az államháztartás, a gazdaság állapotáért, és ez nagyban befolyásolja, hogy 
az elkerülhetetlen válságok milyen mértékben érintik az országaikat, és milyen 
mozgástérrel rendelkeznek a válság enyhítése érdekében. 

Nem kockáztatunk nagyot akkor, ha kijelentjük, hogy Magyarországon nem a 
2008-as globális pénzügyi válságot követő devizahitelezési válság volt az utolsó 
széles társadalmi rétegeket érintő probléma, aminek a kezelését meg kellett olda-
ni, mert a globalizált pénzpiacok miatt egy állam pénzügyi válsága könnyen hát-
rányosan hathat ki más államok pénzügyi viszonyaira is, tehát nem csupán Ma-
gyarországon múlik, hogy a jövőben lakossága és gazdasági szereplői kerülnek-e 
nehéz helyzetbe. Az elkerülhetetlen módon kialakuló nehéz pénzügyi helyzetek 
kezelhetősége érdekében azonban lehet tenni. Fontos úgy alakítani a pénzügyi 
gazdaságpolitikát, hogy az elkerülhetetlen visszaesés vagy válság realizálódása 
után legyen mozgástere a pénzügyi szereplőknek a hátrányos hatások enyhítése 
érdekében. 

A pénzügyi mozgástér biztosítására azonban jó előre fel kell készülni, mert ad 
hoc intézkedések ebben a tárgykörben nem lehetnek hatékonyak. Jól megfigyelhe-
tő volt, hogy a legsúlyosabb mértékben a lakosságot érintő devizaválság a lakossá-
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gi hitelek jellemzően hosszú futamideje miatt akár 20-30 évre is befolyásolhatják 
teljes családok pénzügyi helyzetét, függetlenül attól, hogy a hitelüket forintosít-
ják-e, vagy esetleg jogszabály útján megtiltják a devizahitelezést.

Az állam szerepe a minél nagyobb nyereség elérésére törekvő pénzintézetek el-
lenőrzésén túlmenően abban is áll, hogy a konjunktúra idején már felkészül, és 
tartalékokat képez a nehezebb pénzügyi időszakokra. A kormányzat felelősségét 
erősíti Stiglitz gondolatmenete is arról, hogy a gazdasági szereplők viselkedését 
elsősorban az őket körülvevő ösztönző rendszerek határozzák meg, azaz ha azt 
állítjuk, hogy a bankok nem megfelelően végezték a dolgukat, akkor azt is állítjuk, 
hogy nem megfelelő szabályozási környezet vette őket körül.28 

Ahogy több szerző által is gyakran hivatkozott Lámfalussy Sándor is mondja, 
„nincs túlzott eladósodás túlzott hitelezés nélkül”29, ezért bármelyiket is korlátoz-
zuk vagy szabályozzuk, az biztos hatással lesz a másikra. 
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Absztrakt
A tanulmány célja a Public Private Partnership (PPP), azaz a köz- és magánszféra 
együttműködésének ismertetése. Azon okból kifolyólag, hogy az együttműködés ta-
pasztalatairól komplex képet nyújtson, szükséges a jogintézmény első hazai tapasz-
talatainak értékelése néhány nagyberuházás döntési, illetve megvalósítási folyamatán 
keresztül. Az Állami Számvevőszék által készített jelentések tanulmányozása, felül-
vizsgálata segítséget nyújt a Magyarországon megvalósult beruházások értékelésében. 
A vizsgálat iránya a felsőoktatás területére, illetve az önkormányzati szinten megvaló-
sult projektekre helyeződik. A témakör olyan kérdéseket is felvet, mint a PPP-konstruk-
ciónak az újraértelmezése és a gazdasági élet új területeire történő bevezetése. A téma 
aktualitását igazolja, hogy a PPP napjainkban is létező jogintézmény.
Kulcsszavak: felsőoktatás, Állami Számvevőszék, önkormányzat, PPP. 

1. Bevezetés

Elmondható, hogy napjainkra a PPP (Public Private Partnership) globális szinten 
elterjedt, ismert fogalommá vált, melyet elsősorban különböző infrastrukturális 
beruházásokkal hoznak összefüggésbe. A  fogalom pontos, egységes meghatáro-
zása nehézségekbe ütközik, hiszen a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmá-
nyozása során is számos definíciót találunk. Példaként említve az Állami Szám-
vevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2007-ben készített jelentésében használt fogalmat: 
„A PPP a köz- és magánszféra olyan – többnyire fejlesztési – együttműködését jelen-
ti, amelyben a közfeladathoz kötődő tervezési, építési, működtetési és finanszírozási 
feladatokat az állam a megszokottnál nagyobb vagy teljes mértékben, jellemzően 
komplexebb módon bízza a magánszektorra.”1 Az ilyen megállapodásokra jellemző 
még a hosszú, akár 20-30 éves időtáv. A PPP fogalmát tágan értelmezem, véle-

1  Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet: A köz- és magánszféra együtt-
működésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. 2007, 13. 
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ményem szerint magában foglalja valamennyi köz- és magánszektorbeli partner 
között, közfeladat-ellátási céllal, hosszabb időtávra létrejövő megállapodást. 

Az elmúlt évtizedek jellemző tendenciája volt szerte a világon az állami felada-
tok és a közszolgáltatások terjedelmének újragondolása. A világban zajló gazdasá-
gi és társadalmi változások hatására a kormányok feladatává vált olyan megoldá-
sok keresése, melyben kevesebb pénzből magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás 
valósul meg. Ezzel a közszolgáltatások teljesítéséhez a szűkös állami források mel-
lé elkezdődött külső források bevonása.2

Az angol elnevezés alapján azt hihetnénk, hogy valamilyen külföldi, újszerű 
intézmény hazai adaptációjáról van csupán szó, azonban a konstrukció alapgon-
dolata – a magánszféra erőforrásainak bevonása – nem mondható új keletűnek 
hazánkban sem. A nemzetközi trendekkel összhangban, hazánkban is a 2000-es 
években fogalmazódott meg a PPP-konstrukció gondolata, azonban amíg 2000-
ben kedvező makrogazdasági körülmények között döntöttek ilyen jellegű beruhá-
zások mellett, addig 2004-ben a kiadások visszafogásának kudarca miatt határoz-
tak PPP-beruházások mellett. 

A  tanulmány a felsőoktatás területén és az önkormányzati szinten megvaló-
sult PPP-projekteket vizsgálja, hiszen a közlekedés területén végrehajtott projek-
tek után, ezekben a szektorokban van a PPP-konstrukcióknak a legnagyobb létjo-
gosultságuk. A PPP-konstrukciók hazai alkalmazási lehetőségeinek elemzésekor 
közvetlen források hiányában pedig kizárólag az ÁSZ által készített jelentésekre 
lehet támaszkodni.3

2. A jogintézmény hazai alkalmazásának vizsgálata

A köz- és magánszféra együttműködése első hazai tapasztalatainak értékelésében 
a korábban már említett ÁSZ-jelentés szolgál segítségül, melyben néhány nagy-
beruházás (a Budapest Sportaréna, a Művészetek Palotája és az M5-ös autópá-
lya első szakasza) döntési, illetve megvalósítási folyamata került bemutatásra. 
Mindegyik beruházás sikeres PPP-projekt keretében is megvalósulhatott volna, 
azonban a felkészültség hiánya miatt nem sikerült a konstrukcióban rejlő lehetősé-
geket, előnyöket kamatoztatni az állam számára. Az első hazai kezdeményezése-
ket vizsgálva látható, hogy elsősorban pénzhiány, illetve „kényszerhelyzet” esetén 
került sor PPP-konstrukció alkalmazására, azonban egyik esetben sem sikerült 
elérni, hogy a beruházások költsége ne terhelte volna az adott évi költségvetést, 
valamint az adósságmutatókat. Összefoglalva az első próbálkozásokat, láthatjuk, 

2  Uo. 3.
3  Varga Mihály: A PPP Magyarországon – Árt nekünk vagy használ? Elemzés a PPP szere-

péről, megítéléséről, hazai használatáról. Pénzügyi Szemle, 2005, 50. évf. 1. szám, 56, 63.
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hogy a magántőke bevonásával sem teljesült a hatékonyság és a költségtakarékosság 
kritériuma, míg a közszféra számára veszteséggel jártak, addig a másik fél jelentős 
nyereséget realizált a beruházásokkal.4

2.1. PPP-konstrukciók a felsőoktatásban – Miért választották  
az egyetemek e konstrukciót?

A felsőoktatás területén bekövetkező változások, a hallgatói létszám ugrásszerű 
növekedése, a szerkezeti átalakulás – a kétszintű oktatási rendszer, valamint a 
kreditalapú képzés bevezetése – mind azt eredményezték, hogy az oktatási intéz-
mények költségérzékenyebbé váltak. Egyre több hallgató volt jogosult kollégiumi 
elhelyezésre, azonban ezeket az igényeket a korábbi infrastruktúra már nem tudta 
kielégíteni. Az egyetemeknek, főiskoláknak olyan beruházásokra volt szükségük, 
melyeknek célja nem csupán az infrastruktúra korszerűsítése, a működőképesség 
megőrzése, hanem a versenyképesség növelése is, hiszen a felsőoktatás afféle szol-
gáltatásként is értelmezhető, mely jelentős piaccal bír. A  hallgatók jelenlétének 
kétségtelenül gazdaságélénkítő hatása van, így az egyetemek, főiskolák érdeké-
ben áll a hallgatók itthon tartása, illetve a külföldi hallgatók vonzása. A beruhá-
zásokhoz szükséges források azonban nem álltak rendelkezésre az intézmények 
részére. A felsőoktatási intézmények számára a korábban hatályban levő 2005. évi 
CXXXIX. felsőoktatási törvény tette lehetővé a PPP-konstrukció alkalmazását a 
gazdasági autonómia kiterjesztésével. Példaként említve a vállalkozói bevételekkel 
történő önálló gazdálkodást, valamint lehetőségük nyílt haszonbérleti szerződés 
megkötésére a kezelésükben lévő állami ingatlanokra, továbbá azok értékesítésére 
is, amennyiben az abból származó bevételt ingatlanfejlesztésre fordították.5

A  2207/2004. (VIII. 27.) kormányhatározat célul tűzte ki 20  000 kollégiumi 
férőhely korszerűsítését, valamint további 10 455 új diákotthoni férőhely kiala-
kítását a magánszféra bevonásával. Így a Magyar Universitas Program keretében 
kerülhetett sor oktatási, kutatási, fejlesztési, valamint kollégium építési programok 
megvalósítására magántőke bevonásával. A kollégiumfejlesztési PPP-konstrukció 
esetében a magánbefektetők vállalják saját forrásból és/vagy bankhitelből a be-
ruházások finanszírozását, továbbá a létesítmények üzemeltetését, a felsőoktatási 
intézmények pedig bérleti-szolgáltatási díjat fizetnek a magánpartnernek a hosszú 
távú (15-20 éves) szerződés alapján. A felek megállapodásától függően – a futam-
idő elteltével – a szolgáltatásnyújtás alacsonyabb szolgáltatási díj ellenében folyta-
tódik, vagy állami tulajdonba kerül a létesítmény. 2007 végéig nyolc új diákotthon 

4  ÁSZ: i. m. 60–62.
5  Varga Judit: A  partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában. 2016, 

PhD-értekezés, DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 152–154.
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átadására került sor (Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-magyaror-
szági Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Szent István Egyetem, Károly 
Róbert Főiskola, Nyíregyházi Főiskola).6

2.2. Összegző megállapítások a felsőoktatás területén  
végrehajtott PPP-projektekről

A diákotthonok építésére, valamint a kollégiumok korszerűsítésére irányuló pro-
jektek esetében a kockázatmegosztás kedvezőtlen feltételeket rótt az állami fél 
számára. A PPP-konstrukcióban létrejött diákotthonok és felújított kollégiumok 
szerződéseinek felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a konstrukciók gaz-
daságossága nem igazolódott, a gazdaságosság követelménye nem teljesült.7

A számvevőszék több kritikai észrevételt is megfogalmazott a konstrukcióval 
kapcsolatban, melyben az előforduló visszásságokat feltárta. Ilyen volt például, 
hogy a PPP részeként a felek által lefolytatott közbeszerzési eljárás során nem 
tartották magukat az éppen hatályos Kbt. rendelkezéseihez, mely nagyfokú jog-
bizonytalanságot eredményezett. A Kbt. rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyá-
sának másik negatív következménye volt, hogy az ajánlattevők között egyáltalán 
nem vagy csak csekély mértékben alakult ki verseny. 8

2.3. A köz- és magánszféra együttműködése az önkormányzati területen –  
Miért döntöttek az önkormányzatok a PPP-konstrukciók mellett?

Az önkormányzatok saját bevételeiből származó források, valamint a központi 
költségvetési támogatások általában nem bizonyulnak elégségesnek a tervezett 
beruházások megvalósítására, finanszírozására. Ez több okra vezethető vissza, 
gondoljunk a forráselosztás módjára, a magánszféra közfeladatok ellátásában 
betöltött alacsony szerepére, vagy ami a legnagyobb problémát jelenti, hogy he-
lyi szinten sem alakultak ki a közpénzek hatékony felhasználásának döntési me-
chanizmusai. Figyelembe véve az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, a gyakori 
adósságproblémákat, egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott helyi szinten is a 

6  ÁSZ: i. m. 77.
OFI: Intézményfejlesztési Tervek, Állami felsőoktatási intézmények PPP adatai. http://ofi.

hu/intezmenyfejlesztesi-tervek-ift (2018. október 22.)
7  Állami Számvevőszék: Jelentés a PPP konstrukcióban megvalósult kiemelt kulturális 

és felsőoktatási projektek szerződéseinek teljesülése és társadalmi hasznosulása ellenőrzéséről. 
2012, 20–21.

8  Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó – Varga Judit: Honnan hová? Közpénzek védelmé-
ről. 2017, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225–226.
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magántőke bevonásával megvalósuló PPP-konstrukciók alkalmazása iránt. Az 
Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzési tapasztalatait tanulmányozva megálla-
pítható, hogy a helyi önkormányzatok már a PPP-fogalom elterjedését megelőző-
en is kötöttek a magánszektorral hasonló konstrukciójú szerződéseket, azonban 
e hosszú távú döntések meghozatalát nem előzte meg hatékonyságvizsgálat vagy 
összehasonlító elemzés készítése. További problémát jelent, hogy az eddig körvona-
lazódó eljárásrend, törvényi szabályozás a központi költségvetésben megvalósuló 
projektekre vonatkoznak, önkormányzati szinten megvalósuló PPP-projektekről 
kevés információ állt rendelkezésre, kivéve, ha központi ösztönző támogatás kap-
csolódott hozzá.9

A helyi önkormányzatokra számos közfeladat ellátásának kötelezettsége hárult 
– a rendszerváltást követően elfogadott önkormányzati törvény (Ötv.)10 számos és 
jelentős költségvonzattal járó feladatokat telepített az önkormányzatokra – úgy, 
hogy azok ellátásához nem feltétlenül társultak a szükséges források, így külső 
források igénybevételére egyaránt kényszerültek. Ugyan akadtak különbségek az 
egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetében, az infrastrukturális létesítmények 
állapotromlása általánosan megfigyelhető jelenség volt. E forráshiányos állapot 
kiküszöbölésére, a jogintézmény alkalmazásának lehetőségét 2004-ben tette lehe-
tővé a központi döntéshozó a helyi önkormányzatok számára a sportlétesítmé-
nyek fejlesztési és működési rendszerének átalakításáról szóló kormányhatározat11 
elfogadásával. A Korm. határozat előírta, hogy a „Sport XXI. Létesítményfejlesz-
tési Program (2004–2006)” keretében a „Sporttal a közösségekért”, a „Tanuszo-
dát minden kistérségben” és a „Korszerű tornatermet mindenhol” alprogramok 
projektjei PPP-formában valósulnak meg. Ennek érdekében az állam (Nemzeti 
Sporthivatal) vállalja, hogy a 15 éves futamidő alatt szolgáltatásidíj-hozzájárulást 
biztosít a szolgáltatásvásárláshoz.12

2.4. Ellentmondások az önkormányzati szinten alkalmazott  
PPP-projektek körében – az ÁSZ-jelentés tükrében

Az Állami Számvevőszék 2009-ben elkészített jelentésében felülvizsgálta a helyi 
önkormányzatok által kötött PPP-szerződéseket, és számos problémát tárt fel 
ezekkel kapcsolatban. A program értékelését összefoglalva megállapította, hogy a 
sportlétesítmények megvalósítására a konstrukció választása nem volt megalapo-

9  ÁSZ: i. m. 78–79.
10  1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
11  1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat a sportlétesítmények fejlesztési és működési rendsze-

rének átalakításáról
12  Varga J.: i. m. 183–185.
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zott, valamint a létesítmények mérete, a feladatok jellege sem indokolta azt. Köz-
ponti szinten sem került megfogalmazásra olyan PPP-stratégia, ami segíthetné a 
döntéshozatalt abban, hogy indokolt-e a PPP-konstrukció alkalmazása társadal-
milag vagy környezetileg érzékeny szolgáltatások esetében. Az önkormányzatok 
döntéseinél sem a gazdaságossági szempont volt a meghatározó, hiszen központi 
támogatáshoz csak akkor jutottak, ha a PPP-konstrukciót választották.

A program keretében – 2006. évi határidővel – eredetileg tervezett 169 új sport-
létesítmény csupán negyedét valósították meg 2008-ra, ami hátterében az önkor-
mányzatok fizetőképes keresletének korlátozottságát kell említeni. Az üzemeltetés 
kezdeti időszakában a létesítmények kihasználtsága kizárólag a tornatermek ese-
tében bizonyult kielégítőnek, a tanuszodák felénél a kistérségre kiterjedő feladat-
ellátás a gyakorlatban nem valósult meg, a multifunkcionális csarnokok működ-
tetése az érintett önkormányzatok esetében pedig veszteséges volt. A kivitelezés, 
illetve az üzemeltetés vonatkozásában sem mondható el a költséghatékony meg-
oldások alkalmazása. A  program keretében megvalósított PPP-beruházásokkal 
nem sikerült biztosítani a nemzetgazdaság, valamint az állampolgárok részére, 
hogy a legjobb ár–érték arányú beruházás valósuljon meg. Az ÁSZ jelentésében 
külön kiemeli, hogy a PPP-beruházások alkalmazási területének felülvizsgálata 
nem hanyagolható el, hiszen a régi Áht.13 2010. január 1-jétől hatályba lépett ren-
delkezése alapján megszűnt azok államháztartáson kívüli elszámolhatósága, annak 
ellenére, hogy ezen beruházások a gazdaságélénkítés eszközei lehetnek. Továb-
bi problémát jelentett, hogy a programok elfogadásakor a PPP-konstrukcióban 
történő megvalósításnak még nem volt egységes eljárásrendje, a PPP-programok 
végrehajtásának előkészítésekor nem rögzítették jogszabályban e hosszú távú kö-
telezettségvállalás általános szabályait.14

Sikertelen együttműködés esetén ugyanakkor nem mindegy, hogy a PPP-konst-
rukciót a központi kormányzat vagy önkormányzat választja, hiszen ez a pénzügyi 
konstrukció nemzetgazdaságra gyakorolt hatását jelentős mértékben befolyásolja. 
Amíg elviekben a központi kormányzat vállalni tudja a sikertelen együttműködés-
ből származó pénzügyi hatásokat, addig az önkormányzat egy rosszul megkötött 
üzlet után külső segítségre is szorulhat.15

13  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
14  Állami Számvevőszék: Jelentés a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében 

támogatott önkormányzati PPP beruházások megvalósításának és önkormányzati feladatok 
ellátására gyakorolt hatásának ellenőrzéséről. 2009, 26–27, 36.

15  Varga M.: i. m. 64.
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3. Az európai PPP-piac az Európai Számvevőszék  
jelentésének tükrében

Az Európai PPP Szakértői Központ (European PPP Expertise Centre, EPEC) sta-
tisztikai adatai szerint 1990 és 2016 között az unió PPP-piacán 1749, összesen 
336 milliárd eurós értékű PPP-projekt ért a pénzügyi zárás szakaszába. A 2008-as 
pénzügyi és gazdasági világválság előtt a PPP-piac intenzitása jelentősen emelke-
dett, azt követően azonban az új PPP-projektek száma meglehetősen visszaesett. 
A  legtöbb projekt a közlekedési ágazatban valósult meg, 2016. évben az összes 
PPP-beruházás számát tekintve, annak közel egyharmad részét tette ki, megelőzve 
az egészségügyet és az oktatást. Az uniós PPP-konstrukciók túlnyomó többségben 
az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban 
és Portugáliában érhetők tetten: ezekben a tagállamokban – az 1990 és 2016 kö-
zötti időszakot tekintve – a végrehajtott projektek összértéke meghaladta a teljes 
piac 90%-át.16 

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy a megvalósult PPP-projektek szá-
ma Európa-szerte jelentősen kevesebb, mint a hagyományos közbeszerzési eljárá-
sok száma. Ez részben köszönhető a vonatkozó szabályok és ellenőrzések szigo-
rúságának és az eljárások bonyolultságának, valamint az időbeli elhúzódásának. 
Egy gazdasági világban, ahol a minél gyorsabban és minél egyszerűbben megsze-
rezhető profit mellett teszik le voksukat a magántőke birtokosai, ott a PPP-konst-
rukcióban megvalósuló beruházások nem tűnnek túl versenyképesnek. További 
hátrányként jelenik meg, hogy a hagyományos projekteknél a magánpartnert már 
valamely részteljesítés esetén megilletik egyes kifizetések, addig a PPP-projektek 
esetében a magánpartnernek az infrastruktúra teljes kivitelezését önerőből, vagy 
akár hitelfelvétel útján kell megoldania, mielőtt még bármilyen kifizetésben része-
sülne, ami további határidő hosszabbodást eredményezhet.

A PPP-projektek sikeres végrehajtásához nagyszámú igazgatási apparátusra és 
végrehajtás terén szerzett sokéves tapasztalatra van szükség, ami csak megfelelő 
intézményi és jogszabályi környezet mellett biztosítható.

További hátrányt jelent az, ha nagy volumenű beruházás a projekt tárgya, 
ugyanis az jelentősen csökkentheti a versenyt, hiszen kevés társaság rendelkezik a 
részvételhez szükséges pénzügyi forrásokkal. Adott esetben függő helyzetbe hoz-
hatja az ajánlatkérő szervet az, hogy a projekt nagysága miatt csak egyetlen piaci 
szereplő tud megfelelni az összes feltételnek a verseny teljes hiányát okozva ezzel.

Azonban a közszolgáltatásoknak vannak olyan szegmensei, amelyek PPP-pro-
jektek nélkül nem tudnának megvalósulni az állami költségvetés pénzügyi hiá-

16  Európai Számvevőszék: Különjelentés, Public Private Partnerships in the EU: Wides-
pread shortcomings and limited benefits, Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles 
körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg. 2018, 18.
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nya miatt. Ugyancsak a PPP mellett szól a kockázatviselés megoszlása, illetőleg az 
ajánlatkérői oldalon álló állam és intézményei jelentik a garanciát a tőkebefektetés 
megtérülésére a magánszférabeli ajánlattevői oldalnak.

4. Záró gondolatok 

Megállapítható, hogy a PPP egy lehetséges megoldást kínál az állami szereplők 
részére nagyobb költségvonzatú infrastrukturális beruházások, fejlesztések meg-
valósítására. Az eddig megvalósult legtöbb hazai PPP-projektről elmondható a 
rosszul előkészítettség, átláthatatlanság, amelyeket a rövid távú költségvetési 
problémák miatt hoztak létre, nem pedig a konstrukciókban rejlő, hosszú távon 
realizálható előnyök miatt. További problémát jelent, hogy a konstrukciók a nyil-
vánosság számára nem hozzáférhetőek, ezért kiemelten fontos lenne kellő figyel-
met fordítani a konstrukciók átláthatóságára, ellenőrizhetőségére.17

Annak ellenére, hogy volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, mintha magát a ki-
fejezést is törölni akarták volna, a PPP-konstrukció napjainkban is alkalmazott 
jogintézmény. Közismert tény, hogy amíg 2003/2004–2008 között gyakran alkal-
mazott megoldás volt, a PPP-szerződések ezt követően veszítettek népszerűségük-
ből, hiszen 2010-ben az akkori kormányzat megkezdte a szerződések felülvizsgá-
latát, majd pedig felszámolását. A kormányzati intézkedés indokául szolgált, hogy 
az ilyen szerződések kizárták a magánszférabeli partner felelősségét, mely által a 
kockázat nincs megosztva a szerződő felek között. További indokul szolgált, hogy 
valamennyi beruházás esetében az eredetileg előirányzott költséget lényegesen 
meghaladta a tényleges költség összege, amely annál is magasabbnak bizonyult, 
mint ha az állam maga, magánszférabeli partner bevonása nélkül valósította vol-
na meg a projektet. Elmondható, hogy ugyan a politikai szándék nem preferálja 
a PPP-ügyleteket, a jogalkotó azonban nem lehetetleníti el a szerződések létrejöt-
tét. A köz- és magánszféra közötti szerződéses együttműködés hazánkban is köz-
szolgáltatások nyújtásának, közösségi igények kielégítésének szerves része, így a 
jogrendszerből való teljes eltűnése elképzelhetetlenné vált napjainkra. Varga Judit-
tal egyetértve úgy gondolom, gazdasági és politikai igényektől függően, de a PPP 
ilyen vagy olyan formában továbbra is megtalálható lesz a hazai gyakorlatban.18

A PPP-konstrukciókkal kapcsolatban gyakran az elvi viták „elhomályosítják” a 
megvalósítást segítő javaslatokat, ötleteket. Sok esetben vita tárgyát képezi, hogy 
valóban szükség van-e erre az eszközre (PPP mint közfeladat-ellátási eszköz), hol-
ott célravezetőbb lenne a megfelelő jogszabályi keretek kialakítása, valamint azon 
területek feltárása, ahol célszerű lehet alkalmazása. Fontos lenne a hazai körül-

17  Uo. 67.
18  Varga J.: i. m. 218.
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mények vizsgálatánál az érdekkonfliktusok felismerése, mely regionális szinten, 
iparáganként vagy akár szektoronként is eltérő lehet. A  megfelelő szabályozási 
környezet kialakítása, a jogszabályi bizonytalanságok megszüntetése, valamint a 
projektek átláthatóságát garantáló kötelezettségek pontos meghatározása, az elő-
készítéshez szükséges erőforrások hatékony felhasználása mind hozzájárulhat ah-
hoz, hogy hosszú távon is előnyös megállapodások jöjjenek létre az állami szervek 
és a magánszféra között. Meglátásom szerint az elmúlt évek tapasztalatai, illetve 
a projektek utólagos értékeléséből levonható tanulságok alapján megfontolás tár-
gya lehet a közpolitikai döntéshozók részéről a PPP-konstrukció újraértelmezése.

4.1. A tanulmány megállapításai

Az ÁSZ jelentéseit tanulmányozva esetenként úgy tűnhet, mintha az ellenezné 
a PPP-konstrukciók hazai elterjedését, ennek ellenére már számos ajánlást fo-
galmazott meg a köz- és magánszféra közötti sikeres együttműködés érdekében. 
Nem lehet tehát egyértelműen kijelenteni, hogy a PPP-konstrukció önmagában 
jó vagy rossz együttműködési forma. Az ebben a kérdésben való állásfoglaláshoz 
számos síkon történő vizsgálatnak kellene alávetni a már megvalósult és még 
fennálló együttműködéseket. Az ÁSZ-jelentésből inkább úgy tűnhet az általá-
nosan tapasztalható PPP-konstrukcióval szembeni kritika megfogalmazás okán, 
hogy az ténylegesen egy elhibázott megvalósulása az együttműködésnek. Vélemé-
nyem szerint azonban a negatív kritika gyökerei nem magában a konstrukcióban 
mint alapelgondolásban keresendők, hanem inkább annak magyarországi meg-
valósulásában. Ahogy a jelentésből is több ízben kiolvasható, hogy a konstrukci-
ót a leggyakrabban az infrastrukturális fejlesztések költségvetési forráshiányának 
kitöltésére alkalmazták a magántőke bevonása által. Tehát a PPP-re eső választást 
elsősorban a rövid távon jelentkező hasznok vezérelték, ami a központi és a helyi 
önkormányzat költségvetésének a financiális haszna volt. Magának a konstruk-
ciónak az előnyei álláspontom szerint csak és kizárólag a hosszú távon történő 
alkalmazás során körvonalazódnak ki, azonban a döntéshozatal során egy széles 
körű hatástanulmány jelentős segítséget nyújthat az alkalmazás hosszú távon gya-
korolt hatásainak megítélésében. A  PPP alkalmazásáról való döntés során nem 
szabadna a rövid távú, a „közszféra költségvetésében” jelentkező előnyök kizáró-
lagossága mentén letenni a voksot, hiszen meggyőződésem szerint a konstrukció 
lényege hosszú távon érhető tetten. A döntéshez és az alkalmazásához nyilvánva-
lóan szükséges megfelelő szabályozási környezet, illetve eljárásrend kialakítása, 
ami jelenleg hiányossága a rendszernek.
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Absztrakt
Az elmúlt évek többek között az autonóm financiális rendszerek, köztük a Bitcoin és a 
köré épülő ökoszisztéma expanzióját hozta. Az iparág piaci kapitalizációjának növeke-
dése mellett a hagyományos pénzügyi rendszer ellenállásának fokozódása is megfigyel-
hető. A jelenségre adott jogi válasz államonként eltérő, a tiltástól az adaptálásig szá-
mos példa ismeretes. Több ország „Crypto Friendly” országként aposztrofálja magát, és 
iparág-támogató jogi környezet megteremtésén dolgozik. Ezen országok megfelelő jogi 
környezetet biztosítanak az autonóm financiális rendszer legális működése számára. 
Jelen tanulmányban igyekszem bemutatni az egyes országok által adott jogi válaszok 
értékelésének szempontjait, kiemelve a szabályzásban élenjáró országokat.
Kulcsszavak: Bitcoin, értékek internete, megosztott főkönyvi technológia, szabályozás

1. Bevezetés

A 21. század elejére a szabad információ-hozzáférés szinte evidens, már-már alap-
jog, és ezen a tényen az sem változtat sokat, hogy a világ egyes részein (például 
Kína vagy Észak-Korea) ez az alapjog a gyakorlatban nem létezik. A liberalizált 
információáramlást biztosító infrastruktúra megszületésével szimultán jelent meg 
az igény a liberalizált értéktranszferálást biztosító közvetítő közegre, azaz az érté-
kek internetére (Internet of Value).1 Az idea szerint az értékek internete úgyne-
vezett bizalmi fél bevonása nélkül biztosít a hálózat résztvevői számára, egymás 
közötti (Peer-to-Peer) hiteles és megbízható értékközlési lehetőséget.

Értékek centralizált közvetítő nélküli online transzferálásánál elengedhetetlen 
olyan digitális nyilvántartás vezetése, mely kétséget kizáróan hiteles tanúbizony-
ságot ad a szóban forgó digitalizált érték tulajdon- és/vagy birtokbeli helyzetéről, 

1  Tapscott, Don – Tapscott Alex: Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakehol-
der Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies. 2017, World Economic 
Forum, 8–13.
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illetve annak változásairól. Az alapvetően kriptográfiai probléma megoldásának 
számos matematikus szentelte karrierjét, többek között Nick Szabo is, aki 1994-
ben először publikált2 a digitális szerződésekről (Smart Contracts).

2. A bitcoin 

Az értékek internetének megszületésére egészen 2008-ig kellett várni. A pénzügyi 
szolgáltatók generálta 2008-as gazdasági krízis kontextusba helyezte a hagyomá-
nyos pénzügyi rendszer és monetáris politika inverzét, melynek működőképes 
koncepcióját egy bizonyos3 Satoshi Nakamoto „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System” című tanulmányában4 fektette le. Nakamoto korábbi megoldásokat 
ötvözve hozta létre a Bitcoint és azzal együtt a blokkláncot, amely a digitalizált 
értéktranszferálási hálózat fundamentumát adó első megosztott főkönyvi techno-
lógia (DLT).

2.1. A blokklánc

A Bitcoin 2019-re globális megosztott főkönyvi adatbázis-hálózattá vált. A rend-
szer a tranzakciókhoz kötött adatokat úgynevezett blokkokba rendezve bárki szá-
mára ellenőrizhető módon tárolja, melyek tartalma, illetve időrendi sorrendisége 
kvázi5 manipulálhatatlan. 

A blokklánc, bizalmi felek és más centralizált szereplők nélkül, a főkönyvmáso-
latokat tároló hálózati szereplők sokaságának6 valósággal kapcsolatos konszenzus-
mechanizmusa által vált a minőségbiztosítás és a hitelesség új platformjává.

Bár a technológiát elsősorban virtuális fizetőeszköz transzferálására szolgáló 
„főkönyvként” ismerjük, de a rendszer lehetőséget nyújt sok egyéb ipari felhasz-
nálás mellett más pénzügyi eszközök, kulturális javak, szerződések vagy akár sza-
vazatok közvetítésére és tárolására egyaránt.

2  Szabo, Nick: Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. 1996, U. Amsterdam. 
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwin-
terschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html (2019. március 25.)

3  Usman W. Chohan: A History of Bitcoin. 2017, Discussion Paper Series: Notes on the 21 
st Century, 2–3.

4  Satoshi Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. https://bitcoin.
org/bitcoin.pdf (2019. március 25.)

5  Muhammad Saad – Jeffrey Spaulding: Exploring the Attack Surface of Blockchain: 
A Systematic Overview. 2019, Cornell University, arXiv.

6  https://bitnodes.earn.com/ (2019. március 26.)
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3. A bizalmi fél bizalmi problémája

A Lehman Brothers amerikai befektetési bank összeomlását követően kibontako-
zó globális financiális válság bizalmi válságban csúcsosodott ki, mely alapjaiban 
ingatta meg a bizalmi felek centralizált nyilvántartásaiba, illetve jóhiszemű műkö-
désébe vetett kollektív hitét. 

A  bizalmi válság a fokozódó technológiai innovációval karöltve két bizalmi 
modell kibontakozását katalizálta. A 16. században végbement reformációhoz és 
az azt követő ellenreformációz hasonlatosan az egyik a minél szélesebb körű meg-
osztásban, míg a másik a centralizáló erős regulációban látta a probléma feloldá-
sának kulcsát. 

Általánosságban elmondható, hogy a jogalkotók világszerte a tradicionális 
pénzforgalmi intézmények prudenciális szabályainak reformálásával, illetve azok 
szigorításával, továbbá az utóbbi időkben a FinTech szolgáltatások új szolgáltatói 
normarendszerbe illesztésével próbálták és a mai napig próbálják helyreállítani a 
bizalmat.7 

A központi kontroll struktúrán kívüli, megosztáson alapuló vonulat megérté-
séhez szükséges az információs internet technológiai óriásainak működési mo-
delljére pillantást vetni. A  szálláskiadás (Airbnb), a szabad közlekedési kapaci-
tások kiárusítása (Uber), az árucikkek globális áramlását segítő piacterek (eBay) 
mind-mind a megosztáson alapuló gazdaság, az ún. sharing economy globális 
megatrend hírnökei.8 Ezen modellek értékelési rendszerek használatával kénysze-
rítenek ki bizonyos szintű fogyasztóvédelmet, és ezáltal keltik a kölcsönösség és a 
bizalom látszatát.9 Tevékenységük fokozott tempóban szorítja ki a közvetítők so-
kaságát, ezzel alkotva meg a centralizáció globalizált formáját.

Ezen megatrend első valódi kiteljesedése a Bitcoin. Szűk négy hónappal min-
den idők legsúlyosabb financiális válságának kirobbanását követően, 2009. január 
3-án hitelesítésre került a Bitcoin-hálózat első blokkja, a Genesis Block. Satoshi 
Nakamoto olyan rendszer alapjait fektette le, melyben központi elszámoló fél be-
vonása és irányítása nélkül transzparens és hitelt érdemlő módon lehet a digitali-
zált értéket tárolni és továbbítani, illetve az érték vonatkozásában a rendelkezési 
jogosultságot megállapítani. Mindezt a szereplők közötti konfirmációs automatiz-
mus, a hitelesítés elosztottsága és az ezzel kapcsolatos monetizált verseny biztosít-

7  https://blog.ibanfirst.com/hu/mit-jelent-a-psd1-%C3%A9s-a-psd2-%C3%A9s-
mi%C3%A9rt-fontosak-ezek (2019. március 26.)

8  Z. Karvalics László – Nagy Gábor Dániel: Prokrusztész nélküli világ? Blokklánc és 
társadalmi makroevolúció. Információs Társadalom Társadalomtudományi folyóirat, XVII. év-
folyam 2017/3. 28–30.

9  https://variance.hu/2018/10/31/mi-az-a-blockchain/ (2019. március 26.)
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ja, mely verseny jutalma a pénzügyi értéket hordozó kriptovaluta.10 Kijelenthető, 
hogy a megosztott főkönyvi technológia a hagyományos centralizált hitelesítő 
mechanizmusok modelljével kel versenyre. 

4. Jogalkotói kihívások

A  Bitcoin és a fundamentumát adó megosztott főkönyvi technológia az elmúlt 
évtizedben jelentős piaci kapitalizációt felmutató iparággá bővült. Az elosztott 
tranzakcióhitelesítési mechanizmust és az azzal kapcsolatos jutalmazási rendszert 
mára már több mint 2000, pénzügyi értéket hordozó kriptovaluta testesíti meg, 
melyek központi bankok által kibocsátott nemzeti fizetőeszközökre és vissza, több 
mint 16 000 online kriptovaluta-váltó szolgáltatónál válthatók át. Piaci kapitali-
zációja alapján továbbra is a Bitcoin vezeti a listát, annak ellenére is, hogy funk-
cionalitást tekintve más kriptovaluták jelentősen meghaladták az azóta is Satoshi 
tervei alapján működő Bitcoin hálózatát.

A Bitcoin látható napi forgalma meghaladja a 8 milliárd dollárt,11 ami a Mas-
terCard napi forgalmának12 közel kétharmada. A mindenkori jogalkotónak nincs 
könnyű dolga, mivel a Bitcoin, illetve a legtöbb megosztott főkönyvi technológián 
alapuló rendszer üzemeltetésének nincs felelős központi szereplője, így olyan sze-
replője sincs, aki központilag tudná azt szabályozni. Míg a tradicionális működési 
struktúrát követő bizalmi felek működése megfelelő érdekek mentén regulálható, 
illetve felügyelhető, ezzel szemben egy autonóm rendszer a kezdetektől fogva az 
önszabályozás elve alapján működik.

Jogkövetésre alkalmas, helyes és hatásos szabályok alkotásához mindenekelőtt 
mérlegre kell állítani a technológia előnyeit és annak hátrányait egyaránt. Ameny-
nyiben a mindenkori jogalkotó megfelelően elvégzi a szükséges hatástanulmányo-
kat, és sikeresen beazonosítja a szabályalkotással elérni kívánt célt, képes lehet 
ezen, a jogászi elme logikai huzalozásával nehezen érthető technológia hatékony 
szabályzására is. 

A technológia – használatától függő – előnyei közé sorolható a korábbiakban 
részletezett bizalmi faktoron kívül annak pártatlansága, a fragmentált tradicioná-
lis transzferrendszerekkel szembeni határok nélküli hozzáférhetősége, gyorsasága, 
továbbá alacsony működési költsége. 

10  Gábor Tamás – Kiss Gábor Dávid: Bevezetés a kriptovaluták világába. Gazdaság és 
Pénzügy, 5. évf. 2018/1. 33–34.

11  https://www.trustnodes.com/2018/11/21/bitcoin-close-to-overtaking-mastercard-in-da-
ily-transfers (2019. március 27.)

12  https://s2.q4cdn.com/242125233/files/doc_financials/2018/Q3/3Q18-Earnings-Release.
pdf (2019. március 27.)
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A megfelelő szabályozás kérdése kettős, egyfelől adott egy technológia, mely-
nek gyakorlati alkalmazása számos iparág működését képes racionalizálni, más-
felől adott egy hasznosítási forma, melyre legalább 7000 éves referenciával bíró, 
bizalmi felek centralizált rendszerének totális kontrollja volt jellemző. A Bitcoin 
protokolljából és hálózatának méretéből adódóan cenzúrarezidens, mely hátrányt 
jelenthet, hiszen ezáltal lehetetlenné teszi a központi kontroll számára a rendsze-
ren történő társadalmiérdek-érvényesítését.

5. Az értékek internetére adott jogi válaszok  
narratívák szerint

A jogalkotó három lehetséges jogi válasz közül választhat, melyek közül a tiltás13 
és a tűrés nem tekinthető igazi jogi válasznak, míg a megfelelő szabályozás fo-
kozott progresszivitást igényel. Ezen kérdéskör állásfoglalásra kényszerítette Do-
nald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping elnököket, Christine Lagarde 
IMF-vezért, Jim Yong Kim a Világbank év elején lemondott vezetőjét vagy éppen 
Mario Draghit,14 az Európai Központi Bank elnökét.15 

5.1. Tiltás és tűrés

A  Bitcoin és más kriptovaluták használatát, forgalmazását, illetve esetleges ki-
bocsátását több ország is illegitimmé tette, úgymint Irak, Irán, Pakisztán. Ezen 
országokban a tiltás az iszlám jog financiális rendelkezéseire vezethető visz-
sza, mely alapján még nem született meg az egységes teológiai álláspont, hogy 
a kriptovaluták megengedettek-e, azaz halal-e a használatuk.16 Vannak azonban 
olyan államok, melyek jogszabály-módosítások révén explicit foganatosítottak 
tiltó rendelkezéseket. Ezen országokban, úgymint Bolíviában vagy Kolumbiában 
az illegitimmé tétel révén próbálják a szervezett bűnözés financiális lehetőségeit 
korlátozni. Egyes országok az állam pénzügyi fennhatóságának nyílt támadása-
ként értelmezik az autonóm pénzügyi infrastruktúrát, így ezen államok illetékes 

13  Rain Xie: Why China had to “Ban” Cryptocurrency but the U.S. did not: A Comparative 
Analysis of Regulations on Crypto-Markets Between the U.S. and China. Washington Univers-
ity Global Studies Law Review, XVIII. évf. 2019/2. 457–458.

14  https://www.coindesk.com/mario-draghi-european-central-bank-has-no-power-to-reg-
ulate-bitcoin/ (2019. március 27.)

15  Sík zoltán nándor: A blockchain filozófiája, avagy a fennálló társadalmi rendek felül-
vizsgálatának kényszere. Új Magyar Közigazgatás, 10. évf. 2017/4. 37–39.

16  Mufti Muhammad Abu-Bakar: Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Block-
chain. 2017, blossom.
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hatóságai valamiféle implicit tiltást foganatosítanak, mely leginkább az elosztott 
hitelesítési mechanizmusban részt vevő hálózati szereplők kriminalizálásában 
manifesztálódik. Ilyen ország a hosszú ideje súlyos gazdasági és politikai válságtól 
szenvedő Venezuela is.17 

Ironikus módon azon országokban, ahol a jogalkotó a tiltás mellett döntött, a 
Bitcoin használata afféle Streisand-hatásként újabb demográfiai csoportok figyel-
mét keltette fel.18 Joggal merül fel a kérdés, hogy egy központi üzemeltetővel nem 
rendelkező megosztott globális hálózatot miként lehetséges betiltani? A válasz az, 
hogy a rendszert nem lehet betiltani, viszont ironikus módon a digitális és az ana-
lóg pénzügyi világ között közvetítő bizalmi harmadik felek, úgymint a kriptova-
luta-váltó vagy letétkezelő pénztárca szolgáltató működése kriminalizálható, így 
a két pénzügyi világ közötti átjáró leszűkíthető. Ezen félmegoldás is csak addig 
nyújt megoldást, amíg kevesen vannak „odaát”.

Azon államok, melyek nem tudnak vagy nem akarnak szabályozni, vagy nincs 
társadalmi aktualitása a regulációnak, az általuk adható válaszok legjobbika a Bit-
coin tematizálásának mindennemű kerülése, annak a köztudat számára történő 
jelentéktelenségben tartása. Az országok többsége mellett hazánk is ebbe a kate-
góriába sorolható.

5.2. Szabályozás

A  szabályozó államok három további kategóriába sorolhatók, a reflektálókra, a 
keretrendszerbe illesztőkre és a proaktív szabályzókra. 

Ezen három csoport közül a legtöbb állam a reflektálók közé sorolható. Ide azon 
államok tartoznak, melyek az értékek internetének jogalkotásra gyakorolt elsőd-
leges hatásaira reagálnak, mindezt úgy, hogy az adott jogi válaszok illeszkednek 
a meglévő jogrendszerbe. Reflekciónak tekinthető a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására hivatott normák, továbbá 
az adójogi szabályok módosításáról rendelkező döntések. Az államok ezen cso-
portjába tartozik többek között Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, 
de még Oroszország is. A hazai törvényhozásnak – az Európai Unió 2018/843-as 
(AMLD5) irányelve alapján – 2020. január 10-ig kell a technológiával kapcsolatos 
kiegészítéseket a normarendszerbe illesztenie.19

17  Connor Wulf: Bitcoins in Venezuela: Examining the Origins, Nature, and Viability of 
Cryptocurrencies in the Hyperinflated Country of Venezuela. 2018, Portland State University, 27.

18  https://bitcoin.hu/betiltani-a-bitcoint-eselytelen/ (2019. március 28.)
1 9   h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / H U / T X T / P D F / ? u r i = C E -

LEX:32018L0843&from=EN (2019. március 28.)
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A fent említett további két kategóriába tartozó államok narratívái között szoros 
verseny alakult ki, melynek célja a technológia és a köré épülő iparág adott társa-
dalom szolgálatába állítása. A globális verseny éllovasai Svájc, Japán, Málta, Liech-
tenstein, USA. Európai viszonylatban Svájc, Málta és Gibraltár a keretrendszerbe 
illesztésen, míg Liechtenstein egy kvázi új jogág alapjainak lefektetésén fáradozik. 
A  keretrendszerbe illesztés a reflektálók normakiegészítései mellett kiegészül a 
betétgyűjtés, illetve a pénzforgalmi szolgáltatók szabályainak reformjával. 

A  proaktív szabályozás célja, hogy a blokklánc és más megosztott főkönyvi 
technológiák mind a magánjog, mind a közjog számos részterületén komoly vál-
tozásokat hozzon. Ezen megközelítés kísérletet tesz többek között az okiratiság, 
a bizonyítás, a bizonyító erő vagy éppen a képviseleti és szavazati szabályok újra-
írása mellett a tokenizált gazdaság normarendszerének kialakítására is. Különös 
figyelmet fordít a digitalizált érték, azon belül is a részvények, kötvények és deri-
vatívák kereskedelmével kapcsolatos jogi kérdések megválaszolására.

6. Kriptobarát jogrendszer

A  megosztott főkönyvi technológiák megoldásai és a jogalkotás a jövőben szá-
mos ponton fog egymással találkozni, ilyenek például az egészségügy, oktatás, 
pénzügyek vagy éppen maga az egész demokrácia intézménye. Azon jogrendsze-
rek, melyek a szabályozás korábban említett keretrendszerbe helyező vagy éppen 
proaktív irányát választották, önmagukban is kriptobarátnak nevezhetők. A krip-
tobarát normarendszer további ismérvei közül elsőként kiemelendő a támogató 
kormányzati hozzáállás, melynek hiányát a többi szempont megléte sem képes 
pótolni, úgymint az élénk, lokális iparági közösség, vagy a támogató banki kör-
nyezet. Utóbbi szintén fontos kérdés, mely egy későbbi tanulmányban kerül ala-
posabb kifejtésre.

Hazánk 2019. február 19-én csatlakozott az Európai Blokklánc Partnerséghez, 
így a kormányzat ezen törekvése vitathatatlan.20

20  https://hirlevel.egov.hu/2019/02/25/versenykepessegi-tanacs-brusszelben-magyaror-
szag-csatlakozott-az-europai-blokklanc-partnerseghez/ (2019. március 29.)
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7. Összegzés

Ronald Regan 1986-ban pár rövid mondatban nyilatkozott a kormány gazdaság-
ról alkotott képével kapcsolatban, mely így szól: „Ha mozog, adóztasd meg! Ha 
tovább mozog, szabályozd! Ha már nem mozog, támogasd.”21

Kijelenthető, hogy a megosztott főkönyvi technológia és annak hasznosítási 
formái „tovább mozognak”, és forradalmi változásokat hozhatnak. Bár a rendszer 
technológián alapul, nemcsak a technológiát reformálja, hanem annak felhaszná-
lásával akár az adott társadalom berendezkedését is átalakíthatja. 

A vizsgálandó kérdések precíz és pontos meghatározása jelentős kihívást jelent 
egy olyan iparágban, mely a már megszokottnak nevezhető, Moor-törvény alap-
ján fejlődő informatikánál is dinamikusabb haladást mutat. A valóban jó kérdések 
feltevéséhez, illetve a valóban helyes és generális normák lefektetéséhez az egész 
témakört kell egységes, globális perspektívában látni. 

A technológia megfelelő adaptálása nemzeti és szupranacionális szinten is fon-
tos elvárás. Sem a hazai, sem a nemzetközi jogalkotók nincsenek könnyű helyzet-
ben, hiszen gyakorlatorientált, támogató, felhasználóbarát és nem utolsósorban a 
társadalmi érdekeket kiszolgáló normarendszert kell egyensúlyban kialakítaniuk.

Véleményem szerint a tudomány területéről kell eszközt és segítséget nyújtani 
a jogalkotó számára, hogy a jelenlegi „analóg” jogrendszer mellett képes legyen 
elkezdeni annak a digitális jogrendszernek a felépítését, mely a későbbiekben – 
részben vagy egészben – megvalósíthatja a megosztott főkönyvi technológiák és 
azok alkalmazóira vonatkozó szabályok automatizált betartatását.
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Absztrakt
Magyarországon a helyi önkormányzatok számos gazdasági társaságban rendelkeznek 
részesedéssel. Ezek a szervezetek gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentő-
séggel bírnak, tekintettel többek között arra, hogy közpénzekkel gazdálkodnak, megha-
tározó szerepet töltenek be a foglalkoztatás terén, és jellemzően közfeladatot látnak el. 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok speciális társasági forma hiányá-
ban a klasszikus gazdasági társasági formák valamelyikében működnek, azzal, hogy 
ezekre a szervezetekre számos jogszabály tartalmaz speciális rendelkezéseket. A többsé-
gi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működése és gazdálkodása kapcsán 
az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatok megállapításai alapján számos hiba 
és hiányosság tapasztalható. Jelen tanulmány célja az önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok jellegzetességeinek áttekintésén túl annak a vizsgálata, hogy egy 
holding társaság létrehozása hogyan befolyásolja a helyi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok működését, és az említett szervezet alapításával mérsékelhetők-e 
a társaságok működése során rendszeresen tapasztalt problémák, visszásságok.
Kulcsszavak: holding, köztulajdonban álló gazdasági társaság, nemzeti vagyon, ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaság

1. Bevezetés

Magyarországon az állam mellett a helyi önkormányzatok is számos gazdasági 
társaságban rendelkeznek részesedéssel. Ezek a szervezetek gazdasági és társadal-
mi szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak, tekintettel többek között arra, hogy 
közpénzekkel gazdálkodnak, meghatározó szerepet töltenek be a foglalkoztatás 
terén, jellemzően közfeladatot látnak el, valamint működésük eredményessége 
befolyásolja a helyi önkormányzat gazdasági helyzetét és a település helyi lakosság, 
valamint mások általi megítélését. Az egyes helyi önkormányzatok között jelentős 
különbségek mutatkoznak többek között a lakosságszámban, területi nagyságban, 
a gazdasági, vagyoni helyzet és az infrastrukturális fejlettség színvonala tekinte-
tében. Az említett különbségek témánk szempontjából is kiemelt jelentőséggel 
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bírnak, tekintettel arra, hogy a jogalkotónak a helyi önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaságokra irányadó szabályanyag kidolgozása során figyelemmel 
kell lennie az egyes helyhatóságok között fennálló különbségekre, és törekednie 
kell olyan szabályozás megalkotására és kialakítására, ami alkalmas a jogalkotói 
célok megvalósítására, egyúttal nem ró teljesíthetetlen vagy komoly nehézségeket 
eredményező terhet az egyes helyi önkormányzatokra. 

A többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek vagyon-
érték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét az Állami Számvevőszék ellen-
őrzi.1 Az ellenőrzések során tett megállapításokat és a tulajdonosi joggyakorló, 
valamint az ellenőrzött szervezet vezetője számára megfogalmazott javaslato-
kat tartalmazó jelentéseket az Állami Számvevőszék a honlapján közzéteszi, így 
azok mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetők. A vizsgálatok tapasztalatait 
és az önkormányzati gazdasági társaságoknál rendszeresen, már-már tipikusan 
jelentkező problémákat, szabálytalanságokat és hiányosságokat bemutató, az 
Állami Számvevőszék elnöke és vizsgálói által jegyzett tanulmány2 számos aján-
lást fogalmaz meg a rendszerszintű problémák orvoslása és a társaságok műkö-
désének hatékonyabbá, eredményesebbé és átláthatóbbá tétele érdekében.

A  jelen tanulmány célja annak a vizsgálata és bemutatása, hogy a hivatko-
zott publikációban ajánlásként nem szereplő jogintézmény, az önkormányzati 
tulajdonú holding társaság a jelenleginél szélesebb körben, több településen tör-
ténő létrehozásával mérsékelhetők, megszüntethetők-e a helyi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok működése és gazdálkodása körében tapasztalt 
problémák. Az elemzés megalapozása érdekében elsőként áttekintjük az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb jellemzőit és sajátosságait, ezt 
követően összefoglaljuk a működés során jelentkező szabálytalanságokat, vé-
gül pedig a holding társaságok jellegzetességeit és létrehozásuk várható hatásait 
mutatjuk be. 

1  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 5. § (4) bek. a) pont
2  Domokos László – Várpalotai Viktor – Jakovác Katalin – Németh Erzsébet – 

Makkai Márta – Horváth Margit: Szempontok az állammenedzsment megújításához – 
Fókuszban az állami és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítása. Pénzügyi 
Szemle, 2016/2. 185–204.
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2. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági  
társaságok jellegzetességei3

Más jogalanyokhoz – így többek között az államhoz4 – hasonlóan a helyi önkor-
mányzatok is szerezhetnek részesedést gazdasági társaságokban, ezek a részese-
dések a nemzeti vagyonba tartoznak.5 Az önkormányzati részvétellel működő 
gazdasági társaságnak nincs jogszabályban rögzített definíciója,6 általánosságban 
elmondható, hogy azok a gazdasági társaságok tartoznak ebbe a csoportba, ame-
lyekben a helyi önkormányzat tagsági jogokat gyakorol. A  köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
(a továbbiakban: Taktv.) azonban meghatározza a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság fogalmát, amely szerint azok a gazdasági társaságok sorolhatók ebbe a ka-
tegóriába, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat 
jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési 
tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű 
társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen 
számítva többségi befolyással rendelkezik.7 A  törvény meghatározza a többségi 
befolyás fogalmát is,8 azonban fontos kiemelni, hogy a Taktv. ezen definíciója eltér 

3  A témakör részletes kifejtéséhez lásd Lehoczki Zóra Zsófia: Az önkormányzati tulaj-
donban lévő gazdasági társaságok jellegzetességei. Pro Publico Bono, megjelenés alatt.

4  Az állam és a helyi önkormányzatok társasági részesedésszerzései között alapvető különb-
ség, hogy az államra számos részesedés kvázi kényszerből, az állam szükségképpeni törvényes 
örökösi mivoltára tekintettel háramlik (vö. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény [a továbbiakban: Ptk.] 7:74. §). A helyi önkormányzatok nem szükségképpeni törvényes 
örökösök, így ők csak erre irányuló végrendeleti rendelkezés esetén szerezhetnek öröklés útján 
társasági részesedéseket. 

5  2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bek. c) pont
6  Megjegyezzük, hogy ezeknek a szervezeteknek esetenként a jogszabályi és szakirodalmi 

megjelölése sem egységes, egyesek önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságként, 
mások önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságként vagy más hasonló terminussal 
jelölik ezeket a szervezeteket. A kérdéskör bemutatásához és a terminusok kapcsán felmerülő 
dogmatikai kérdések áttekintéséhez lásd Papp Tekla: Néhány magánjogi kérdés az állami/ön-
kormányzati tagságú gazdasági társaságok kapcsán. In Auer Ádám – Boros Anita – Szólik 
Eszter (szerk.): Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései. 2018, Dialóg Cam-
pus, Budapest, 123–131; Lehoczki Zóra Zsófia: Fogalmi tévedések vígjátéka – a tulajdon-
jog közvetett tárgyának szerepében: a jogi személy. Opuscula Civilia, 2017/június. https://akk.
uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/Opuscula_Civilia_2017_Lehoczki_Zora_Zsofia.pdf 
(2019. március 20.)

7  Taktv. 1. § a) pont
8  Taktv. 1. § b) pont
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a Ptk.9 és az Nvtv.10 által rögzített többségi befolyás fogalmaktól.11 A jelen tanul-
mányban elsődlegesen azokra az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok-
ra fókuszálunk, amelyek köztulajdonban állónak minősülnek, ennek oka többek 
között, hogy az Állami Számvevőszék is elsődlegesen a többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok működését vizsgálja.12

A vizsgált szervezetek is a Ptk. által szabályozott gazdasági társasági formák-
ban, jellemzően korlátolt felelősségű társaságként vagy részvénytársaságként mű-
ködnek, ennek oka, hogy a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezet-
ben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét.13 Azaz speciális társasági forma hiányában az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságokra irányadó szabályozás alapját a Ptk. Harmadik Könyve je-
lenti,14 azzal, hogy speciális, kifejezetten az állam vagy a helyi önkormányzatok 
tulajdonában álló gazdasági társaságokra irányadó törvényi rendelkezések a ma-
gánjogi kódex által rögzített szabályokat pontosítják és esetenként felülírják.15 Az 
állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tör-
vényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényes-
ség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.16 Az önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságokat két csoportra osztva az első csoportba 

9  Ptk. 8:2. §
10  Nvtv. 3. § (1) bek. 9. és 16. pontok
11  Erre a problémára többek között Bende-Szabó Gábor is felhívja a figyelmet, lásd Ben-

de-Szabó Gábor: Közérdek és nyilvánosság a köztulajdonban álló, de az államháztartás köré-
be nem tartozó szervezetek működése körében de lege lata és de lege ferenda. In Lapsánszky 
András – Smuk Péter – Szigeti Péter (szerk.): Köz/érdek. Elméleti és szakjogi megoldások 
egy klasszikus problémára. 2017, Gondolat Kiadó, Budapest, 525–561.

12  Megjegyezzük, hogy a többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
nem feltétlenül minősülnek köztulajdonban állónak, tekintettel arra, hogy a köztulajdonban 
álló minősítés szavazati hányadhoz igazodik, nem pedig a tulajdoni részesedés mértékéhez, és 
a tagot megillető szavazati jog mértéke eltérhet az őt megillető tulajdoni hányad mértékétől. 
Lásd Lehoczki Zóra Zsófia: The main charateristics of publicly owned companies in Hun-
gary. Opuscula Civilia, 2018/május. https://akk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/Opus-
cula_Civilia_2018_Lehoczki_Zora_Zsofia.pdf (2019. március 24.)

13  Nvtv. 9. § (2) bek.
14  A Ptk. Harmadik Könyve a társaságok szervezeti és működési szabályainak kialakítása 

kapcsán keretek között, de eltérési lehetőséget biztosít a tagok számára a Ptk.-ban rögzített 
előírásoktól [vö. Ptk. 3:4. § (2)–(3) bek.]. A diszpozitivitás önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok vonatkozásában felmerülő aspektusainak bemutatásához lásd Auer Ádám: Helyi 
önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok – szervezetfejlesztés társasági jogi 
eszközökkel. In Auer Ádám – Boros Anita – Szólik Eszter (szerk.): Az önkormányzati 
vagyongazdálkodás aktuális kérdései. 2018, Dialóg Campus, Budapest, 9–28.

15  Ilyen rendelkezést tartalmaz többek között Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: 
Alaptörvény), az Nvtv. és a Taktv. is.

16  Alaptörvény 38. cikk (5) bek.
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sorolandók azok a szervezetek, amelyekben az önkormányzat tagsági jogokkal 
rendelkezik, azonban az őt megillető szavazati jog mértéke alapján a társaság nem 
minősül köztulajdonban állónak. Ezekre a társaságokra meggyőződésünk szerint 
az Alaptörvényben rögzített alapelvi jelentőségű követelmények, valamint a nem-
zeti vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó előírások irányadók,17 azonban 
az említetteken túl ezeknek a szervezeteknek elsődlegesen a Ptk. kapcsolódó ren-
delkezéseinek és az irányadó cégjogi szabályoknak18 kell megfelelniük működésük 
során. A  második csoportba azokat a gazdasági társaságokat soroljuk, amelyek 
a helyi önkormányzatot megillető szavazati jog mértéke alapján köztulajdonban 
állónak minősülnek. Az alábbiakban az ezekre a szervezetekre irányadó speciális 
rendelkezéseket foglaljuk össze.

A  köztulajdonban álló gazdasági társaságokat a valamennyi gazdasági társa-
ságot terhelő közzétételi kötelezettségeken túl további nyilvánosságra hozata-
li kötelezettségek terhelik,19 amely adatok közzétételéért, hozzáférhetőségéért és 
hitelességéért a gazdasági társaság vezető tisztségviselője tartozik felelősséggel.20 
A társaságok szervezeti felépítése is némiképpen különbözik a Ptk.-ban rögzített 
szabályoktól, az eltérések elsődleges jellegzetessége, hogy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok szervezetére – az ügyvezetésre és a belső ellenőrző szerv-
re – irányadó rendelkezések – kógens normákról lévén szó – nagyban szűkítik a 
társaság tagjainak döntési autonómiáját a szervezet kialakítása kapcsán. Csak a 
zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: zrt.) formájában működő 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetésére tartalmaz a Taktv. spe-
ciális rendelkezéseket,21 és a jogszabály maximálja az igazgatóság elnökének és 
tagjainak javadalmazását is.22 Utóbbi rendelkezés kapcsán felmerül a kérdés, hogy 
a „javadalmazási plafon” törvényi előírása valóban csak a zrt. formában műkö-
dő köztulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetésére irányadó, és akkor is 
csak abban az esetben, ha a társaságnál igazgatóság működik – azaz a korlátozás 
a vezérigazgatóra már nem irányadó –, avagy a jogalkotó célja valamennyi köztu-
lajdonban álló gazdasági társaságnál működő operatív szerv tagjai javadalmazásá-
nak maximálása volt, csak a rendelkezés nem fedi pontosan a jogalkotó által elérni 
kívánt célt. Az operatív szerv mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
felügyelőbizottságára is speciális törvényi előírások irányadók, így ezeknél a jog-

17  Nvtv. 7. §
18  Ezeket elsődlegesen a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) tartalmazza.
19  Taktv. 2. §
20  Taktv. 2. § (8) bek.
21  Taktv. 3. §; a témakörről bővebben lásd többek között Lehoczki Zóra Zsófia: A köztu-

lajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetésének sajátossága. Miskolci Jogi Szemle, 2018/2. 
szám 2. kötet, 148–162.

22  Taktv. 6. § (1) bek.
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alanyoknál – szűk körű kivételektől eltekintve – kötelező a belső ellenőrző szerv 
létrehozása,23 amelynek a létszámát24 és a felügyelőbizottság elnökének és tagjai-
nak javadalmazási maximumát25 szintén a Taktv. rögzíti.

A Magyarországon működő, helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságok vizsgálatát nehezíti, hogy ezeknek a szervezeteknek a pontos száma, 
listája nem ismert. Egyes helyi önkormányzatok kifejezetten szerteágazó társasági 
portfólióval rendelkeznek, míg más helyhatóságoknak csekély számú szervezet-
ben van részesedésük. A helyi önkormányzatok elsődlegesen közfeladatot látnak 
el, önként vállalt feladataik ellátása nem veszélyeztetheti kötelező feladataik ellá-
tását.26 Az említett közfeladatok27 ellátásának egyik formája, hogy a helyi önkor-
mányzat az adott feladatot gazdasági társaság útján látja el,28 így az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége elsődlegesen közfeladatok ellátására 
irányul, azonban kiegészítő jelleggel számos esetben ellátnak önként vállalt fel-
adatokat is.

3. A helyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
működése során rendszeresen tapasztalt problémák

Az Állami Számvevőszék által publikált jelentések és a korábbiakban hivatkozott, 
a jelentésekből kiolvasható tendenciákat ismertető szaktanulmány alapján azo-
nosíthatók azok a problémák, hibák és hiányosságok, amelyek az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok működése és gazdálkodása során rendszeresen 
jelentkeznek. A részletes bemutatástól és ismertetéstől eltekintve az alábbiakban 
kiemeljük az általunk legjelentősebbnek ítélt visszásságokat. 

Számos gazdasági társaságnál nem vagy csak hiányosan álltak rendelkezésre 
az üzleti tervek, az elérni kívánt célok és mérföldkövek lefektetésének hiánya a 
működés és a gazdálkodás hatékonyságára negatív hatást gyakorol. Az Állami 
Számvevőszék a közvagyon megóvása és gyarapítása, a tulajdonosi ellenőrzés és a 

23  Taktv. 4. § (1)–(1b) bek.
24  Taktv. 4. § (2)–(3) bek.
25  Taktv. 6. § (2) bek.
26  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: 

Mötv.) 10. § (2) bek.
27  A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja alapján minden olyan tevékenység, szolgáltatás közfel-

adatnak minősül, amely egészben vagy részben közpénz felhasználásával valósul meg. Lásd: 
Fővárosi Ítélőtábla Pf. 20.055/2018/4.

28  Ez a megállapítás irányadó az állami tulajdonú gazdasági társaságokra is, lásd Auer 
Ádám: Corporate governance – Állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetek. 2015, Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 19.
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felügyeleti jogok gyakorlása és a jogszabályi kötelezettséget meghaladó aktív irá-
nyítás körében is számos hiányosságot fedezett fel.29

Az általunk áttekintett számvevőszéki jelentkezésekben visszatérő probléma-
ként jelentkezett, hogy számos társaság nem vagy nem teljeskörűen tett eleget 
közzétételi kötelezettségének, értve ezen mind a Taktv. által előírt nyilvánosságra 
hozatali kötelezettségeket, mind pedig a közérdekű adatok közzétételére irányadó 
kötelezettségeket. A közzététel teljesítésének elmulasztása, megtagadása indoka-
ként az érintett társaságok jellemzően üzleti titkaik védelmére hivatkoznak. 

További problémaként észleltük, hogy – bár ez nem kizárólagosan a gazdasági 
társaság, hanem a külső ellenőrző szerv vonatkozásában is probléma – a könyv-
vizsgálók a társasági beszámolók hibái és hiányosságai ellenére azokat rendszere-
sen korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látják el. Így a társaságok nincsenek 
rákényszerülve arra, hogy feltétlenül teljes és hibátlan beszámolókat fogadjanak 
el, tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék jelentéseiből kiolvasható tapasz-
talok alapján a könyvvizsgálók számos esetben a hibás vagy hiányos beszámolókat 
is záradékolták. A szigorúbb könyvvizsgálói kontroll álláspontunk szerint hozzá-
járulna a társaságok gazdálkodása kapcsán a szabályszerűség, a hatékonyság és az 
átláthatóság követelményei érvényesülésének fokozásához.

Véleményünk szerint a fentiekben rögzített problémák kiindulópontját a köz-
igazgatás és a klasszikus üzleti szféra fő fókuszpontja között tapasztalható ellent-
mondás jelenti. Magyary Zoltán klasszikus gondolatait idézve, „a közigazgatás a 
közönségért van”,30 illetve „a közigazgatás az emberekért van és nem megfordítva. 
A közigazgatásnak szüksége van arra, hogy az emberek nagy tömegével közvetlen, 
személyes kapcsolatban legyen, életüket és érdekeiket jól ismerje, hogy azokba 
bekapcsolódhassék és akcióját azokéval összefűzze.”31 Azaz a közigazgatás – és így 
a helyi önkormányzatok – tevékenységét és feladatellátását determinálja, hogy el-
sődlegesen az emberek érdekében, az egyes személyek érdekeit szem előtt tartva 
jár el és hozza meg döntéseit. Az üzleti szféra prioritásai ettől élesen eltérnek, az 
üzleti életben sokkal inkább a profitorientáltság, a lehető legnagyobb haszon rea-
lizálása dominál, az ezen cél elérésére törekvés során az egyes emberek és érdekeik 
háttérbe szorulnak. Ahogyan azt a fentiekben említettük, speciális társasági forma 
hiányában az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok is a klasszikus 
társasági jogi formákban működnek, azaz működési formájuk és a működésük-
re irányadó főbb szabályok tekintetében a klasszikus üzleti élet alanyaival azonos 
megítélés alá esnek. A helyi önkormányzatoknak és így a tulajdonukban álló, köz-

29  Domokos–Várpalotai–Jakovác–Németh–Makkai–Horváth: i. m. 197–198.
30  Magyary Zoltán – Kiss István: A közigazgatás és az emberek. 1939, Magyar Közigazga-

tástudományi Intézet, Budapest, 11.
31  Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. 1942, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bu-

dapest, 83.
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feladatot ellátó gazdasági társaságoknak is elsődlegesen az állampolgárok érdekei 
szerint kellene eljárniuk, az üzleti élet sajátosságai azonban ettől a fő szemponttól 
jelentősen eltérnek. 

Álláspontunk szerint a profitorientáltság kérdése, azaz a haszon realizálására 
törekvés is némiképpen ellentmondásos a köztulajdonban álló gazdasági társa-
ságok vonatkozásában. Ezeknek a szervezeteknek az elsődleges feladata az adott 
közfeladat vagy közfeladatok hatékony, eredményes, költségtakarékos, jogszabályi 
előírásoknak megfelelő ellátása, amelynek meggyőződésünk szerint a közigazga-
tás fenti sajátosságából kiindulva az állampolgárok számára a legmegfelelőbb és 
legszínvonalasabb feladatellátást kell egyúttal jelentenie. Ebből következik, hogy 
az alapelv jellegű jogszabályi követelmények betartása előbbre való a haszon rea-
lizálásánál, azaz a társaságnak elsődlegesen az adott közfeladat eredményes és ha-
tékony ellátására kell törekednie, nem pedig a lehető legnagyobb profit elérésére. 
Egyúttal azonban az sem hagyható figyelmen kívül, hogy amennyiben a társaság 
eredményesen gazdálkodik, akkor az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegé-
szített szabad eredménytartalék a tagok számára osztalék formájában kifizethető, 
amennyiben az osztalékfizetés feltételei fennállnak.32 A gazdasági társaságban tag-
sági jogokkal rendelkező vagy egyedüli tagként részt vevő helyi önkormányzat az 
osztalékfizetés révén bevételhez jut, amelyet kötelező közfeladatainak ellátására, 
kötelezettségeinek teljesítésére vagy más, a lakosság számára hasznos célra for-
díthat. Azaz a helyi önkormányzat számára a társaság nyereséges működése lehe-
tővé teszi, hogy az ilyen formában szerzett bevételt az állampolgárok érdekében 
felhasználja, valamint az osztalék közvetlenül is hozzájárulhat az önkormányzat 
pénzügyi helyzetének javításához.33 Meggyőződésünk szerint a helyi önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok – amennyiben nem nonprofit formában mű-
ködnek – is törekedhetnek nyereség elérésére, tekintettel arra, hogy a nyereséges 
működés esetén a tagnak fizethető osztalék nagyban hozzájárulhat a helyhatóság 
működéséhez, feladatellátásához. Azonban ez a törekvés nem csorbíthatja az ered-
ményes, hatékony, magas színvonalú közfeladat-ellátást mint jogszabályban rög-
zített előírásokat, így az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknak 
elsődlegesen az alapelvként rögzített követelmények betartására kell törekedniük, 
és az ezeknek való megfelelés esetén a nyereség realizálása mint cél is megjelenhet 
a működés során. Az önkormányzat által osztalék formájában szerzett bevételt 
véleményünk szerint elsődlegesen a kötelező feladatok ellátására kell fordítani.34

32  2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) 114. § (2) bek.
33  Horváth Margit (szerk.): Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági tár-

saságok működésének tapasztalatairól. 2017, Állami Számvevőszék, Budapest, 17. https://www.
asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2017/gt_elemzes_20170509.
pdf?ctid=1126 (2019. március 26.)

34  Azonos álláspontot képvisel Zoványi Nikolett az állami tulajdonú gazdasági társaságok 
kapcsán, amikor rögzíti, hogy ideális esetben az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
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A fentiekben említett, a közigazgatás és a klasszikus üzleti szféra közötti ellent-
mondás meggyőződésünk szerint hozzájárul a köztulajdonú gazdasági társaságok 
működése és gazdálkodása során tapasztalt problémákhoz, tekintettel többek kö-
zött arra, hogy a közigazgatást emberközpontúságából fakadóan nem jellemzi az 
üzleti szférára jellemző menedzserszemlélet. A következő pontban bemutatunk 
egy sajátos szervezeti formát, az önkormányzati holding társaságot, és áttekintjük 
az annak létrehozásával elérhető előnyöket és hátrányokat, vizsgálva egyúttal azt 
is, hogy a holding társaság létrehozása alkalmas lehet-e az önkormányzati tulajdo-
nú társaságok vonatkozásában tapasztalt problémák enyhítésére.

4. A helyi önkormányzati tulajdonú holding társaság

4.1. A holding társaságok általános bemutatása

A holdingnak nincs egységes, jogszabályban rögzített meghatározása, ami megy-
győződésünk szerint egyaránt előnyös és hátrányos. A definíció hiányának hát-
ránya a szervezet pontos meghatározhatóságának, a főbb jellemzők rögzítésének, 
valamint a holding társaságok speciális szabályozásának hiányát jelenti, a regulá-
ció hiánya nehézzé teszi ezen szervezetek egzakt elemzését és vizsgálatát, egységes 
szempontrendszer szerinti összevetését, valamint szintén problémákat eredmé-
nyezhet jogvitás helyzetekben. A szabályozás hiányának előnyeként azonban ki-
emelendő ezen szervezetek rugalmassága, melynek köszönhetően az alapítók a 
gazdasági társaságokra és az adott társasági formára irányadó jogszabályi keretek 
között a számukra legelőnyösebb formában és tartalommal, sajátosságokkal ala-
píthatják meg és működtethetik a holding társaságot. A részletes reguláció hiánya 
így alkalmassá teszi a szervezetet arra, hogy az általa ellátandó tevékenységeknek 
és feladatoknak, azaz az általa kielégítendő igényeknek legmegfelelőbb struktúrá-
val és tevékenységi körrel működjön, és a jogszabályi keretek között a lehető leg-
alkalmasabb legyen az operáció során bekövetkező változásokhoz történő adap-
tálódásra. 

A gyakorlati tapasztalatokból kiindulva a holding cégek két legjellemzőbb sze-
repe a vagyonkezelés és a központosított feladatok ellátása.35 A  Gazdasági Te-
vékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR ’08) alapján a 

működése során realizált nyereség az állami feladatok ellátását szolgálja. Lásd Zoványi Niko-
lett: Szereptévesztés megtámogatva. Az állam magánjogi szerepkörének anomáliái. Magyar 
Jog, 2016/6. 359–365.

35  Lakatos Zsuzsa: Holding a cégcsoportban. 2017. https://ado.hu/cegvilag/holding-a-ceg-
csoportban/ (2019. január 2.)
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vagyonkezelés (holding) szakágazatba tartozik azon társaságok tevékenysége, 
amelyek más társaságok részvényeit tartják azzal a céllal, hogy többségi ellen-
őrzést gyakorolhassanak felettük, a holding szervezet azonban nem nyújt egyéb 
szolgáltatást azoknak a vállalkozásoknak, amelyekben tőkebefektetéssel rendelke-
zik. A helyi önkormányzat tulajdonában álló holding társaság tehát megszerzi a 
helyi önkormányzattól az egyes gazdasági társaságokban fennálló részesedéseit, és 
ezt követően gyakorolja ezen jogi személyek felett a tulajdonosi jogokat, és teljesíti 
a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. A holding tevékenység azonban csak egy 
az önkormányzati tulajdonú holdingok által ellátott tevékenységek közül, ezen 
szervezetek számos más feladatot is ellátnak működésük során. Azaz a holding 
társaság kvázi beékelődik a helyi önkormányzat és az általa tulajdonolt gazdasági 
társaságok közé, erre tekintettel holding cég létrehozása álláspontunk szerint el-
sődlegesen azon helyhatóságok által megfontolandó, amelyek jelentősebb mére-
tű, legalább hat-nyolc gazdasági társaságot magában foglaló társasági portfólióval 
rendelkeznek. Meggyőződésünk szerint az előzőekben említett sajátosságokra te-
kintettel a holding társaság képes enyhíteni a közigazgatás és az üzleti szféra eltérő 
fókuszpontjai, azaz az emberközpontúság és a profitorientáltság közötti különb-
ségeket. Tekintettel arra, hogy a holding társaság kizárólagos tulajdonosa a helyi 
önkormányzat, a helyhatóság nevében eljáró személyek képesek az állampolgári 
érdekek szem előtt tartását becsatornázni a holding társaság vezetősége irányába. 
Azaz az önkormányzat által a közösség érdekei ismertté válnak a holding társaság 
számára, amely a működése során ezen érdekek és célkitűzések szem előtt tartá-
sával járhat el. Maga a holding társaság azonban szintén egy gazdasági társasági 
formában működő szervezet, amely főbb jellemvonásaiban magán hordozza az 
üzleti élet sajátosságait. Így a holding társaság önmagában képes a közigazgatás és 
az üzleti szféra fő jellemzőinek ötvözésére és együttes képviseletére, és a speciális 
fókuszpontok együttes figyelembevételével irányíthatja és koordinálhatja a tulaj-
donában álló gazdálkodó szervezetek működését.

Kiemelést érdemel, hogy Magyarországon több helyi önkormányzat, így pél-
dául Miskolc, Debrecen és Békéscsaba is egy holding társaság létrehozása mellett 
döntött a társasági portfólió egységesebb kezelésének megvalósítása érdekében. 
Ez a konstrukció azonban véleményünk szerint országos szinten nem kellőkép-
pen elterjedt, holott a holding társaság létrehozásával – ahogyan azt a követke-
ző alpontban bemutatjuk – számos előny elérhető. Egyúttal jelezzük, hogy ezen 
szervezet létrehozása elsődlegesen azon helyhatóságok számára lehet célravezető, 
amelyek szerteágazó társasági portfólióval, akár hat-nyolc gazdasági társaságban 
fennálló többségi vagy kizárólagos tulajdoni hányaddal rendelkeznek. Ezen állítás 
alátámasztása céljából a következő alpontban röviden áttekintjük az önkormány-
zati holding társaság létrehozásával várhatóan elérhető előnyöket és az esetleges 
hátrányokat is.
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4.2. A holding társaság létrehozásának várható előnyei és hátrányai

A holding társaság létrehozásával álláspontunk szerint számos előny érhető el,36 te-
kintettel arra, hogy a holding képes a tulajdonában álló szervezetek egységes szem-
pontok szerinti, összehangolt irányítására, az egyes gazdasági társaságok működése 
során jelentkező kapcsolódási pontok és szinergiák feltárására és kiaknázására és 
a párhuzamosságok felszámolására. Példaként említhető többek között a holding 
társaság irányításával egységes arculat, informatikai rendszer, marketing- és humá-
nerőforrás-stratégia létrehozása és kialakítása, valamint a könyvelési feladatok egy-
séges ellátása, utóbbira különösen abban az esetben kerülhet sor, ha a holding és 
az általa tulajdonolt szervezetek egyúttal vállalatcsoportként működnek. Továbbá 
a holding képes lehet az egyes társaságok gazdasági eredményességében jelentkező 
differenciák enyhítésére, a gazdálkodás kiegyensúlyozására, amelyek révén meg-
takarítások is realizálhatók, valamint lehetőség nyílik adóoptimalizálásra is.37 Az 
eredményesen működő szervezetek kölcsönt nyújthatnak más, vagyoni, likviditá-
si nehézségekkel küzdő társaságok számára, így a társaságok nincsenek feltétlenül 
rászorulva arra, hogy külső szereplő pénzintézettől vegyenek fel kölcsönt, rákény-
szerülve ezáltal magasabb mértékű kamat fizetésére, valamint a tulajdonos helyi ön-
kormányzatnak sem kell feltétlenül kölcsön vagy más jellegű direkt vagy indirekt 
pénzügyi támogatás nyújtásával kisegítenie a vagyoni nehézségekkel küzdő társa-
ságokat. Egyúttal fontos annak a biztosítása, hogy az egyes gazdasági társaságoknál 
fennmaradjon az eredményes működésre törekvés, azaz ne alakuljon ki a kedvező 
kölcsönhöz jutási konstrukció következtében egy túlzott, az eredményességet és a 
felelős vagyongazdálkodást negatívan befolyásoló biztonságérzet. Továbbá a hol-
ding vezetése valamennyi önkormányzati társaság tevékenységének, szervezetének, 
sajátosságának ismeretében specifikusan, a társaság által ténylegesen ellátandó tevé-
kenységekre és szükségletekre fókuszálva képes meghatározni az egyes szervezetek 
vezetőinek, a döntéshozatalban részt vevő személyeknek a tevékenységét. A holding 
társaság ügyvezetése kapcsán rögzítendő, hogy köztulajdonban lévő gazdasági tár-
saságról lévén szó, a korábbiakban az önkormányzati társaságok operatív szerve vo-
natkozásában rögzített sajátosságok a holding vezető tisztségviselőire is irányadók. 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy stratégiai és professzionális tulajdonosi joggya-

36  A holding társaság létrehozásának előnyeit és hátrányait részletesen bemutatja Hajdu Pé-
ter, lásd Hajdu Péter: Önkormányzati feladatok ellátása önkormányzati tulajdonú, holding 
struktúrájú gazdasági társaság létrehozásával. Magyar Közigazgatás, 2006/11. 666–680.

A holding társaság „irányításával” működő vállalatcsoporti forma létrehozásával elérhető 
előnyöket Varga Judit két nagy csoportra, pénzügyi előnyökre és vezetési-szervezési előnyökre 
bontva mutatja be, lásd Varga Judit: Az önkormányzati gazdasági társaságok helye, szerepe 
és korlátai. In Hoffmann István (szerk.): Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. 
2016, HVG-ORAC, Budapest, 88–97.

37  Varga: i. m. 93.
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korlás biztosításához a holding ügyvezetését ellátó személyeknek jelentős elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal, valamint kellő szakmai elhivatottsággal 
kell rendelkezniük. Az összehangolt, stratégiai működés kialakításával, a szükségte-
len párhuzamosságok felszámolásával meggyőződésünk szerint az egyes társaságok 
tevékenységének a színvonala és hatékonysága emelhető, ami a közfeladatok ellátá-
sának eredményességéhez és hatékonyságához is hozzájárul, pozitív hatást gyako-
rolva ezáltal a helyi önkormányzat működésére, pénzügyi és gazdasági helyzetére és 
stabilitására, valamint az állampolgárok elégedettségére, komfortérzetére és jóllétére 
is. A holding társaság létrehozása esetenként hátrányokkal is járhat, tekintettel arra, 
hogy a holding társaság működésében, irányítása során felmerülő esetleges problé-
mák álláspontunk szerint szükségképpen tovagyűrűznek a holding által tulajdonolt 
társaságokra is. Példaként említhető, hogy a holding ügyvezetése által a kellőképpen 
alapos mérlegelés elmulasztása ellenére hozott döntések, amelyek végrehajtására 
valamennyi szervezet köteles, nemcsak a holding társaságnál, hanem minden jogi 
személynél negatív hatásokat, veszteségeket idézhetnek elő. Szintén negatívumként 
említhető, hogy a holding társaság eltúlzott „uralkodása” a tulajdonában álló társa-
ságok felett ellehetetlenítheti a szervezetek közötti kommunikációt és együttműkö-
dést,38 holott meggyőződésünk szerint indokolt lenne, hogy az egyes önkormány-
zati tulajdonú társaságok képesek legyenek egyéni érdekeik és céljaik artikulálására 
mind a holding társaság, mind pedig a többi gazdálkodó szervezet irányába.

Fontos hangsúlyozni egyúttal, hogy a holding struktúra kialakítása elsődlege-
sen azon önkormányzatok számára célszerű, amelyek szerteágazó és kiterjedt tár-
sasági portfólióval rendelkeznek. Továbbá kiemelendő, hogy a hatékony, eredmé-
nyes, átlátható gazdálkodás ténylegesen megvalósulásának érdekében a holding 
társaság működésének teljes mértékben meg kell felelnie a jogszabályi előírások-
nak, sőt, tevékenységének ellátása és gazdálkodása során példaként kell szolgálnia 
valamennyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság számára. Állás-
pontunk szerint egy hatékonyan és eredményesen működő, a társasági portfólió-
ját célszerűen és stratégiai szempontból magas színvonalon kezelő holding létre-
hozásával az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működése és 
ezáltal a helyhatóság gazdasági helyzete és feladatellátása javítható és fejleszthető. 

Tekintettel az előzőekben kifejtettekre, véleményünk szerint hozzájárulna a 
helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok tevékenységének ja-
vításához, valamint a működésük során rendszeresen tapasztalt problémák és 
szabálytalanságok gyakoriságának csökkentéséhez, ha a nagyobb méretű vagy 
számos társaságot tulajdonló önkormányzatok a jelenleginél magasabb számban 
hoznának létre holding társaságokat, azaz az előzőekben bemutatott portfólióst-
ruktúra elterjedtebbé válna Magyarországon.

38  Varga: i. m. 94.
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5. Összegzés

A  jelen tanulmányban áttekintettük a helyi önkormányzatok tulajdonában álló 
gazdasági társaságok jellegzetességeit és az ezekre a szervezetekre irányadó jog-
szabályi rendelkezéseket. Megállapítottuk, hogy bár ezek a jogi személyek is a Ptk. 
által szabályozott gazdasági társasági formákban működnek, számos vonatkozás-
ban mutatnak speciális vonásokat a klasszikus, ún. piaci gazdasági társaságokhoz 
képest. Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a többségi önkormány-
zati tulajdonban álló gazdasági társaságok működését és gazdálkodását, és ezen 
jelentések tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a szervezetek működése 
során számos probléma és visszásság tapasztalható, amelyek kiküszöbölésére több 
javaslat is született. A jelen tanulmány egyik célja volt annak az elemzése, hogy 
egy önkormányzati holding társaság alapításával az említett problémákat lehet-e 
mérsékelni, kiküszöbölni. A holding társaságok létrehozásának hatásait vizsgálva 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a szerteágazó társasági portfólióval rendel-
kező helyi önkormányzatok számára előnyös lehet egy ilyen szervezet létrehozása, 
amely elhivatott és magas szakmai színvonalú ügyvezetés mellett alkalmas lehet az 
egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működése során tapasztalt 
hibák és hiányosságok csökkentésére és a hatékony, eredményes, felelős gazdálko-
dás biztosítására, hozzájárulva ezzel a feladatellátás színvonalának emeléséhez és 
a helyi önkormányzat fejlődéséhez. 
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Absztrakt
Az utóbbi másfél évtized folyamán a technológiai fejlődéssel kapcsolatos kutatások-
ban évről évre egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az ún. kialakulóban lévő technológiák 
alkalmazásában rejlő lehetőségek és az azok szabályozásával kapcsolatos nehézségek. 
Tanulmányom középpontjában a felhőalapú számítástechnika, mint egy relatíve új, de 
már széles körben alkalmazott megoldás jelenlegi szabályozásának kutatása áll.
A kutatás során kitérek a technológiai megközelítésű meghatározásra, valamint a ha-
tályos jogi környezetre is. Célom annak meghatározása, hogy a felhőalapú számítás-
technika tekinthető-e még kialakulóban lévőnek, ennek megfelelően a jogalkotónak le-
hetőségében áll-e az átfogó jogszabályi környezet megteremtése. 
Kulcsszavak: felhőalapú számítástechnika, kialakulóban lévő technológiák, technoló-
giaszabályozás 

1. Bevezetés 

A felhőalapú számítástechnikai megoldások térhódítása a kétezres évek második 
felétől lényegében töretlennek tekinthető. A  folyamat eredményeként ma már 
nem csupán az tűnik természetesnek, hogy az általunk rendszeresen, nagy meny-
nyiségben előállított adatállományok (így például az okostelefonunkkal készített 
fényképeink) saját, általunk birtokolt és üzemeltetett hardvereszköz helyett egy 
adott szolgáltató a felhasználó által földrajzilag nem feltétlenül beazonosítható 
adattárolóján kerülnek elhelyezésre, de egyes, hagyományosan saját számítógépre 
telepített szoftverekkel ellátott rutin feladatok elvégzésére is egyre többen veszünk 
igénybe felhő alapú szolgáltatást (a hitelesség és a téma iránti elkötelezettség okán 
az e tanulmány alapjául szolgáló „kézirat” is részben a Google Docs alkalmazással, 
a „felhőben” került rögzítésre).   

A technológiában rejlő lehetőségeket mára valamennyi ágazat felismerte: a ma-
gánszektoron túl vállalatok és kisvállalkozások is egyre szélesebb körben alkal-
mazzák, sőt a felhőalapú számítástechnikai megoldások mára szervesen beépül-
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tek a közigazgatás működésébe is, legyen szó akár annak központi (Kormányzati 
Felhő), akár helyi szintjéről (így például 2015-től már hazánkban is egyre több 
önkormányzat veheti igénybe az önkormányzati ASP-rendszert, amely felhőalapú 
szolgáltatásként biztosítja az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges fon-
tosabb alkalmazásokat).

Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy ez a napjainkban 
általánosan alkalmazott technológia kimerítően szabályozottá vált-e a jogalkotó 
által. Amennyiben ezt nem tudom alátámasztani, úgy megpróbálom részletesen 
azonosítani az e mögött húzódó okokat. 

Írásom következő fejezetében ennek megfelelően először a felhő definiálására 
vonatkozó kísérleteket vizsgálom meg. 

2. Számítási felhő és felhőalapú informatika –  
definiálás és a szabályozás nehézségei  

2.1. A számítási felhő technológiai szempontú meghatározása 

A „felhő” és a felhőalapú számítástechnika definiálására az elmúlt évtizedben már 
számos kísérlet történt, azzal együtt, hogy maga a technológiai megoldás már an-
nak konkrét megjelenését megelőzően is régóta foglalkoztatta a kutatókat. John 
McCarthy – mások mellett – ennek megfelelően már az 1960-as években azt jósol-
ta, hogy a számítástechnikai infrastruktúrák előbb-utóbb a közműszolgáltatások 
mintájára a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válnak.1 

Maga a felhő mint fogalom mindazonáltal Eric Schmidtnek, a Google ve-
zérigazgatójának 2006-os nyilatkozata2 által került a figyelem középpontjába. 
Schmidt nyilatkozata szerint a felhő lényege abban áll, hogy adott szolgáltatások 
és maga a számítástechnikai architektúra távoli szervereken, „valahol a felhőben” 
találhatóak meg. A  megfelelő alkalmazás és jogosultság birtokában a felhő az 
igénybe vett eszköz (személyi számítógép, okostelefon stb.) típusától függetlenül 
(tehát interoperábilis jelleggel) elérhetővé válik. A nyilatkozatot követően számos 
definíciós kísérlet látott napvilágot. 2009-ben kutatók egy csoportja már huszon-
kettő meghatározást azonosított.3

1  Lásd Thanking the Fathers of Cloud Computing. http://www.njvc.com/thanking-fat-
hers-cloud-computing (2019. március 27.)

2  Lásd Search Engines Strategies Conference. https://www.google.com/press/podium/
ses2006.html (2019. március 27.)

3  Vaquero, Luis – Rodero-Merino, Luis – Caceres, Juan – A. Lindner, Maik: A Break 
in the Clouds: Towards a Cloud Definition 2009. Computer Communication Review, 39. szám, 
ACM, USA, 50–55.
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Az idők próbáját végül leginkább az USA Nemzeti Szabványosítási és Techno-
lógiai Intézete (National Institute of Standards and Technology’s; röviden: NIST) 
2009-es (2011-ben pontosított és véglegesített) definíciója állta ki: A felhőalapú 
számítástechnika egy olyan modell, amelynek segítségével bárhonnan, kényel-
mesen és igény szerint hozzáférhetünk a testre szabott informatikai erőforrások 
megosztott halmazához (például hálózatokhoz, szerverekhez, tárhelyekhez, alkal-
mazásokhoz, szolgáltatásokhoz), miközben a rendelkezésre bocsátás minimális 
adminisztrációs tevékenységet és szolgáltatói beavatkozást igényel.4 

Látható, hogy a NIST meghatározása a felhőalapú számítástechnika főbb jel-
lemzőire koncentrál, amelyek a következők szerint foglalhatóak össze:

Igény szerinti (ön)kiszolgálás (on-demand self-service): A felhasználó, illetve a 
fogyasztó5 szükségleteinek megfelelően, bármikor hozzáférhetnek a számítástech-
nikai erőforrásokhoz, mégpedig külön emberi beavatkozás nélkül.

Széles körű hálózati hozzáférés (broad network access): a kapacitások a teljes 
hálózaton elérhetőek standard mechanizmusokon keresztül, ennek következtében 
pedig különféle vékony- és vastag klienseken (például mobiltelefonokon, laptopo-
kon, táblagépeken és munkaállomásokon) keresztül is igénybe vehetőek.

Erőforráskészletezés (resource pooling): A szolgáltató készletezett fizikai és virtuá-
lis erőforrásokat kínál a felhasználók részére. Az erőforrások kiosztása és újraosztása 
dinamikusan, az igények függvényében történik. A felhasználó alapvetően nem tud-
ja beazonosítani az igénybe vett erőforrások elhelyezkedését a fizikai térben.  

Gyors rugalmasság (rapid elasticity): a kínált kapacitás gyorsan és rugalmasan 
igazodik a felhasználó igényeihez, tehát növelhető vagy csökkenthető. Ennek követ-
kezménye, hogy a kapacitás a felhasználók számára sok esetben korlátlannak tűnik.

Mért vagy mérhető szolgáltatás (measured service): a felhőrendszerek mérési 
képességeik alapján automatikusan vezérlik és optimalizálják az általuk biztosított 
erőforrások (pl. sávszélesség, tárterület stb.) igénybevételét. Az erőforrások igény-
bevétele felügyelhető, kontrollálható és kimutatható, ily módon átláthatóvá válik 
mind a szolgáltató, mind a felhasználó számára.

A  NIST meghatározása szerint a felhőalapú rendszerek csoportosíthatóak a 
nyújtott szolgáltatás vagy a telepítési mód szerint is. A nyújtott szolgáltatás sze-
rinti felosztás alapján beszélhetünk szoftverről mint szolgáltatásról (Software as 
Service; SaaS), platformról mint szolgáltatásról (Platform as Service; PaaS), va-
lamint infrastruktúráról mint szolgáltatásról (Infrastructure as Service; IaaS). Az 
utóbbi felosztás szerint magánfelhőt (private cloud), közösségi felhőt (community 

4  Mell, Peter – Grance, Timothy: The NIST Definition of Cloud Computing. 2011, Natio-
nal Institute of Standards and Technology, USA, 2.

5  A definiálás során a NIST jellemzően nem felhasználóra, hanem fogyasztóra hivatkozik, 
mindazonáltal tanulmányom során helyénvalóbbnak tartom a felhasználó kifejezés használa-
tát. Vö. Mell–Grance: i. m. 
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cloud), nyilvános felhőt (public cloud) és hibrid felhőt (hybrid cloud) különböz-
tethetünk meg.

A  szoftver mint szolgáltatás típusú felhasználás során egy meghatározott al-
kalmazásnak a felhőszolgáltató infrastruktúráján történő működtetéséről van szó, 
amely alkalmazást a felhasználó internetes böngészőn vagy vékony kliensen ke-
resztül tud igénybe venni, anélkül hogy érdemben menedzselhetné vagy felügyel-
hetné az üzemeltetési környezetet. A  magánszemély felhasználók legtöbbször 
ezzel a típusú felhasználással találkoznak (levelezőprogramok, streamingelhető 
zeneszolgáltatások, online szövegszerkesztők és más irodai alkalmazások).

A platform mint szolgáltatás típusú felhasználás már túlmutat a fenti metódu-
son, mivel ennek keretében a szolgáltató már az alkalmazások üzemeltetéséhez 
és fejlesztéséhez szükséges környezetet bocsátja rendelkezésre. A felhasználó – az 
előző felhasználási módhoz hasonlóan – még itt sem képes menedzselni vagy el-
lenőrizni a mögöttes felhő-infrastruktúrát (így a hálózatot, a szervereket, az ope-
rációs rendszereket vagy a tárolókat), de felügyelheti a telepített szolgáltatásokat 
és az azok fogadására szolgáló környezet konfigurációját.6 A platform mint szol-
gáltatás típusú felhasználásra jó példa a Windows Azure szolgáltatása.

Az infrastruktúra mint szolgáltatás típusú felhasználás során a szolgáltatás ki-
szolgálói hardverelemeket (tárhelyet, hálózati kapcsolatot, számítási kapacitást) 
és rendszerszoftvereket, azaz voltaképpen egy virtuális számítógépet is biztosít. 
A felhasználó továbbra sem felügyeli vagy irányítja a mögöttes felhő-infrastruktú-
rát, ám képes kontrollálni az operációs rendszereket, a tárhelyet, a telepített alkal-
mazásokat, és korlátozott mértékben akár a hálózati elemek kiválasztására (tűzfal) 
is ráhatása lehet. Ilyen szolgáltatást biztosít például az Amazon EC2 megnevezésű 
szolgáltatásával.

A  magánfelhő esetében a felhő-infrastruktúra egy meghatározott szervezet 
vagy annak szervezeti egységei számára kerül fenntartásra, míg a közösségi felhő 
annak igénybevételét több, a közösségre vonatkozó előírásokat betartó, a közös-
séget támogató szervezet részére is biztosítja. Nyilvános felhő esetében az erőfor-
rások igénybevételi lehetőségei bárki számára nyitva állnak. Hibrid felhőről akkor 
beszélhetünk, ha az előző jellemzők valamely kombinációja áll fenn. Jellemző pél-
da erre a magánfelhő kiegészítése nyilvános elemekkel.7 

6  Kovács Zoltán (2011): Felhőalapú informatikai rendszerek potenciális alkalmazhatósá-
ga a rendvédelmi szerveknél. Hadmérnök, VI. évf. 2011/4. 180.

7  Orbán Anna: Számítási felhők az e-közigazgatásban – Egy versenyképes technológia 
közigazgatási alkalmazásának kérdései. In Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi 
konferencia előadásaiból – 1. kötet. 2015, Budapest.
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2.2. Az új és kialakulóban lévő technológiák jogi definiálásának  
és szabályozásának nehézségei 

A  technológia szempontú meghatározás során rámutattam, hogy a felhőalapú 
számítástechnika relatíve új jelenségnek számít. E ponton okvetlenül ismertetni 
szükséges az új technológiákkal kapcsolatos szabályozási kihívásokat.

Az új (vagy szintén közkeletű elnevezéssel élve: kialakulóban lévő) technológi-
ák körébe soroljuk már-már tradicionálisan a számítási felhőt, a big data jelensé-
get8 vagy épp a „dolgok internetét” (Internet of Things; IoT), de megjelenésekor 
például az elektronikus könyvolvasó is ilyennek tűnt. Az, hogy mely technoló-
gia tekinthető kialakulóban lévőnek, természetesen idővel folyamatosan változik 
az érintett kör pedig évről évre bővül. Mindennek megfelelően az ENSZ 2018-
as e-közigazgatási jelentése – mások mellett – már a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot vagy a robotikát is e körben nevesíti.9

A kialakulóban lévő technológiák szabályozási nehézségeire David Collingrid-
ge már viszonylag korán, 1980-ban rámutatott.10 A szerző nevével fémjelzett, ún. 
Collingridge-dilemma lényege a következőkben foglalható össze: Noha kialaku-
lóban lévő technológiákban rejlő innovációkból alapvetően társadalmi és egyéni 
előnyök eredeztethetők, korai (túl)szabályozásuk pedig ezen előnyök érvényesülé-
sére korlátozó hatással lehet (könnyen belátható, hogy a felhasználási lehetőségek 
szabályozási eszközökkel történő korlátozása vagy az igénybevétel előzetes enge-
délyhez kötése a potenciális felhasználók széles körét elriaszthatja a technológia 
igénybevételétől), a szabályozás hiánya azonban a technológia feletti társadalmi 
kontroll elvesztésével járhat, ily módon társadalmi és egyéni károk bekövetkezését 
is eredményezheti.11 A jogalkotó és a jogtudomány közös feladata ebben az értel-
mezésben tehát elsődlegesen az, hogy a szabályozás kialakítása során megtalálja a 
technológia fejlődését és elterjedését lényegesen még nem gátló, ám a társadalom 
és az egyének érdekeit már megfelelően védő megoldásokat.

Ahogyan azt fentebb már bemutattam, a felhőalapú számítástechnika egyre in-
kább mindennapjaink részét képezi. A magáncélú felhasználáson túl széles kör-
ben alkalmaznak felhőalapú megoldásokat a vállalatok, továbbá – az elektroni-
kus közigazgatás eszköztárának szerves részeként – az államigazgatási szervek és 

8  A big data, mint technológia meghatározására lásd például Csáki-Hatalovics Gyula 
Balázs: Modern Technológiák megjelenése a közigazgatásban. In Homicskó Árpád Olivér 
(szerk.): Technológiai kihívások az egyes jogterületeken. 2018, KRE ÁJK, Budapest, 51.

9  United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA): United 
Nations E-Government Survey 2018 – Gearing e-government to support transformation towards 
sustainable and resilient societies. 2018, United Nations, New York, Foreword iii.

10  Collingridge, Daniel: The social control of technology. 1980, Pinter, London.
11  Vö. Tóth András: A  Technológia szabályozásának jogi kihívásai. In Tóth András 

(szerk.): Technológia jog. 2016, KRE ÁJK, Budapest, 26–37.
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a helyi önkormányzatok is.12 A széles körű és a fentebb hivatkozott legaktuálisabb 
technológiákhoz mérten relatíve hosszú ideje történő felhasználásból óhatatlanul 
következik a kérdés: Vajon kialakulóban lévőnek tekinthető még maga a techno-
lógia, ilyen formában – különös tekintettel az előzőekben körvonalazott Colling-
ridge dilemmára – időszerű, illetve lehetséges-e a technológia átfogó és kimerítő 
jogi szabályozása? E kérdés megválaszolásához egy közkeletű módszert, az ún. 
Gartner-modellt veszem igénybe. 

2.3. A felhőalapú számítástechnika technológia életútja  
a Gartner-modellben 

A Gartner Intézet évente kiadott jelentése az új vagy kialakulóban lévő technoló-
giák népszerűségi ciklusáról (Hype Cycle for Emerging Technologies) sorra veszi 
az innovatív technológiákat és meghatározza, hogy az adott technológia a népsze-
rűségi ciklusgörbéjének éppen mely fázisában található. A ciklusgörbe a techno-
lógia életútját összesen öt fázisra vagy állomásra osztja:13 

1. Innovációs trigger: egy potenciális áttörési lehetőséget magában hordozó 
technológia korai megjelenése. Ebben a szakaszban jellemzően a médiaér-
deklődés generál széles körű nyilvánosságot. 

2. Felfokozott elvárások csúcspontja (Peak of Inflated Expectations): A  tech-
nológia már közérdeklődés tárgyává vált. Mindez természetesen még nem 
garancia a sikerre, az ebben a fázisban lévő technológiákkal kapcsolatos vá-
rakozások sokszor kudarcba fulladnak.

3. Kiábrándulásos mélypont (Trough of Disillusionment): Nyilvánvalóvá válik, 
hogy a technológia nem valósítható meg, vagy a megvalósított produktum 
alulmúlja a potenciális érintettek várakozásait. A technológiába történő be-
fektetések/beruházások csak abban az esetben folytatódnak, ha a megmaradt 
fejlesztők folyamatosan ki tudják elégíteni a korai alkalmazók (early adop-
ters) igényeit.

4. A  megvilágosodás emelkedője (Slope of Enlightenment): A  hirtelen kiáb-
rándulást követően a technológia több pozitív felhasználási módja körvo-
nalazódik. Megjelennek a második és harmadik generációs termékek. Egyre 
több vállalat invesztál a technológiát felhasználó projektekbe, mindazonáltal 
a konzervatív piaci szereplők még tartózkodóak maradnak. 

12  Varga Ferenc: A felhőszolgáltatások gyakorlati megközelítése a brit kormányzati mű-
ködésben és a helyi önkormányzatokban. In Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Jog és Állam, 
2018/23. KRE ÁJK, Budapest, 292–293.

13  Gartner Inc: Interpreting technology hype. https://www.gartner.com/en/research/met-
hodologies/gartner-hype-cycle (2019. március 27.)
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5. A termékenység fennsíkja (Plateau of Productivity): A technológia a minden-
napjaink részévé válik, egy-egy, a technológiához kapcsolódó újdonságnak 
már nincs nagy hírértéke, azonban annak alkalmazása kifizetődővé válik.

A  felhőalapú számítástechnika a Gartner intézet népszerűségiciklus-jelentései 
alapján 2009-ben jutott el a második, csúcsponti fázisba, a kiábrándulásos mély-
pontot pedig a 2010-es évek közepe jelentette. A 2017-es évben és az azt követő 
években a felhő eltűnt a jelentésekből, ám más, a felhőalapú számítástechnikával 
közvetlenül összefüggésben álló technológiai megoldások megjelentek. Mindeb-
ből két következtetést vonhatunk le: egyrészt a klasszikus felhőalapú megoldások 
valóban mindennapjaink részévé váltak, ezzel a technológia az érettség fázisába 
lépett, másrészt azt, hogy a Collingridge-dillema már kevésbé releváns e területet 
érintően, így valószínűsíthetően előrehaladott jogi szabályozási környezettel ta-
lálkozhatunk. 

2.4. Felhőalapú számítástechnika a jogalkotásban 

Ahogyan arra fentebb, a Collingridge-dilemma tárgyalásakor utaltam, egy techno-
lógia szabályozása során figyelemmel kell lenni annak kialakulóban lévő jellegére. 
Mindebből következtethetünk arra is, hogy amennyiben a klasszikus felhőalapú 
számítástechnika már az érettség szakaszába lépett, úgy a jogalkotónak kevésbé 
kell tartózkodnia a normatív szabályozástól, lévén a technológia elterjedése már 
végbement, így a felhasználókat pedig már nehéz elriasztani az igénybevételtől. 

A kérdés e ponton tehát leginkább az, hogy valóban érettnek tekintik-e az egyes 
államok jogalkotói a felhőalapú technológiát és a normatív szabályozási körbe 
vonják-e azt. A nemzetközi szakirodalomban többé-kevésbé általános az egyetér-
tés a tekintetben, hogy a számítási felhő jogi szabályozásának gyökerét elsősorban 
az adatvédelmi tárgyú jogszabályokban kell keresnünk. Az elsősorban a személyes 
adatok tárolásából, kezeléséből és továbbításából eredő aggályok14 a kétezres évek 
első évtizedének végén (a felhőalapú számítástechnika Gartner-modell szerinti 
csúcsponti fázisa idején) számos adatvédelmi és adatbiztonsági diskurzust indí-
tottak el. Ennek eredményeképp az egyes államok és szupranacionális szervezetek 
egyaránt komoly jogalkotási munkába kezdtek. Ennek során elsősorban az alábbi 
kérdések kerültek szabályozásra: az adattárolás fizikai helye és a joghatóság, a fel-
hőben tárolt személyes adatok védelme szolgáltatói és felhasználói oldalról, jelzési 
kötelezettség az adatokkal kapcsolatos biztonsági incidensek esetén, a szolgáltató 

14  Lásd például az Adatvédelmi munkacsoport 05/2012. számú (WP 196.) véleményét: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/
wp196_en.pdf (2019. március 27.)
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adatok törléséhez való joga és a törlendő adatoknak a felhasználó részére történő 
visszaszolgáltatása.15

Láthatjuk tehát, hogy a fenti időszakban a jogalkotói törekvések nem elsődle-
gesen a számítási felhő közvetlen szabályozására irányultak, céljuk nem is a felhő 
jogi definiálása volt, sokkal inkább a felhasználói adatok biztonságának garantá-
lására törekedtek. 

Hazánkban is hasonló tendenciát figyelhetünk meg: az elektronikus hírközlési 
törvény,16 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény17 vagy éppen a 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelmé-
ről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének 
szabályairól szóló törvény hatással bír ugyan a felhőszolgáltatók tevékenységére, ám 
közvetlenül nem szabályozzák vagy definiálják a felhőalapú technológiákat.

Az első jogi felhő-definíciók megjelenésére a 2010-es évek közepéig-második 
feléig kellett várni (a Gartner-modell kiábrándulásos mélypontként jellemzett fá-
zisa).

Ausztráliában a felhőszolgáltatás fogalmát 2015-ben a következők szerint hatá-
rozta meg az Ausztrál Szövetségi Bíróság a Trusted Cloud v. Open Desktop ügy-
ben:18 A felhőalapú szolgáltatások a számítógépes adatok interneten történő táro-
lására, az adatokhoz való hozzáférésre és lekérdezésre szolgálnak. A szolgáltatások 
működtetése jellemzően az adatok keletkezésének helyétől távol történik. 

Magyarországon a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatást első ízben az 
elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, va-
lamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt 
célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 
13.) Korm. rendelet definiálta a következők szerint: a felhőalapú számítástechni-
kai szolgáltatás olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amely 
lehetővé teszi konfigurálható számítási erőforrások – különösen hálózatok, kiszol-
gálók, tárolók, alkalmazások, szolgáltatások – osztott készletének igény szerinti, 
hálózaton keresztül történő elérését, és jellemzője a szolgáltatások igény szerinti 
használata, a hálózati elérés, az erőforráskészlet kialakítása, a rugalmasság, vala-
mint a szolgáltatás mérése. Felhőalapú szolgáltatás különösen az infrastruktúra 
mint szolgáltatás, a platform mint szolgáltatás, valamint a szoftver mint szolgálta-
tás függetlenül annak telepítési módjától. Mint láthatjuk, a fogalom alapvetően a 
NIST meghatározásából indul ki.

15  Lásd például A. T. AlSudiari, Mohammed – Vasista TGK: Cloud Computing and Pri-
vacy Regulations: An Exploratory Study on Issues and Implications. Advanced Computing: An 
International Journal, Vol. 3, No. 2. 2012, AIRCC Publishing. 162–164.

16  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
17  2011. évi CXII. törvény
18  Federal Court of Australia honlapja: http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/

cth/FCA/2015/33.html?context=1;query=cloud;mask_path (2019. március 27.)
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Angliában 2018-ban19 a felhőalapú számítástechnika jogi definiálására az aláb-
biak szerint került sor: a „felhőalapú szolgáltatás” olyan digitális szolgáltatás, 
amely hozzáférést biztosít egy skálázható és rugalmas, megosztható számítástech-
nikai erőforráskészlethez.

A fenti, kiragadott példákon túl természetesen más országok nemzeti jogában 
is megjelent a felhő fogalom, ám a jogi definiálás még mindig nem tekinthető 
általános trendnek, kifejezetten a felhőalapú számítástechnikát központba állító 
jogszabályt (felhőkódexet) pedig elvétve sem találni. 

Mindez annak a tükrében is meglepő, hogy mind az egyes államok, mind pe-
dig a meghatározó szupranacionális szervezetek alapvetően fontosnak tartják a 
számítási felhő használatának széles körben történő elterjedését. Az Európai Unió 
2010-es Digitális Menetrendje már előírja egy, az egész unióra kiterjedő stratégia 
megalkotásának szükségességét.20 Az Európai Bizottság 2012-es, a számítási felhő-
ben rejlő potenciál felszabadítása Európában című közleményében már a terme-
lékenység, a növekedés és a munkahelyek száma növekedésének lehetőségeként 
tekint a számítási felhőre.

A 2014-ben kiadott magyarországi Nemzeti Infokommunikációs Stratégia le-
szögezi, hogy a felhőalapú megoldások a versenyképesség növelésén túlmenően 
kockázatminimalizáló hatásúak (hozzáértés, piaci dinamikának való megfelelés, 
rendelkezésre állás), amelyek a KKV-k piacra lépésének, fennmaradásának szem-
pontjából kiemelten fontosak.21

Összefoglalva a fentieket némileg különös helyzettel állunk szemben. Az egyes 
nemzeti, illetve szupranacionális stratégiák és programok egyrészről alapvetően 
ösztönzik a felhőalapú megoldások minél szélesebb körben történő elterjesztését, 
ebből pedig logikusan az következik, hogy a technológiát kellőképpen érettnek 
találják. A jogalkotás mindezzel szemben – ide nem értve az adatvédelmi tárgyú 
jogszabályokat – még mindig nemhogy nem szabályozza kimerítően, de sok eset-
ben még csak nem is definiálja a számítási felhőt. Ez utóbbi tény – a Colling-
ridge-dilemmánál említettekre is tekintettel – inkább azt támasztja alá, hogy a 
felhőalapú számítástechnika még mindig kialakulóban lévő technológiának te-
kintendő. Az ellentmondás feloldása érdekében a következő fejezetben megvizs-
gáljuk az aktuális, egyértelműen kialakulóban lévőnek tekintendő technológiákat 
és azok kapcsolódási pontjait a számítási felhővel. 

19  Statutory instrument 2018 No. 506 Electronic Communications. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2018/506/introduction/made (2019. március 27.)

20  Az európai digitális menetrend, 26. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:0245:FIN:HU:PDF (2019. március 27.)

21  Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020, 74. http://www.kormany.hu/downlo-
ad/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf (2019. március 27.)



182 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

3. A kialakulóban lévő technológiák és a felhőalapú 
számítástechnika a 2010-es években

3.1. Meghatározó új technológiák a 2010-es években 

A következőkben alapvetően két metódust veszek igénybe annak meghatározá-
sára, hogy mely technológiák minősülnek napjainkban kialakulóban lévőnek. 
Először megvizsgálom a 2. fejezetben bemutatott, legújabb (2017. és 2018. évi) 
Gartner-jelentéseket, majd ezek eredményeit összevetem a téma szempontjából 
releváns, mértékadó nemzetközi jelentésekben foglaltakkal.

A 2017-es Gartner-jelentés22 értelmében a népszerűségi ciklus felfokozott köz-
érdeklődéssel jellemezhető második fázisban olyan technológiák találhatóak, 
mint a virtuális asszisztensek, az okosotthonok, az IoT23-platformok, a gépi tanuló 
algoritmusok vagy az önvezető járművek. A 2018-as jelentésben24 az okos munka-
helyek, a digitális ikrek, a mélytanulás (a gépi tanulás neuronhálózatokon alapuló 
típusa), a szén nanocsövek vagy a blokklánc-technológia mellett továbbra is a má-
sodik fázisban foglalnak helyet az IoT-platformok és a virtuális asszisztensek is.

A Gartner-jelentéseken kívül természetesen több olyan nemzetközi, a tudomá-
nyos életben rendszeresen hivatkozott, rendszeresen kiadásra kerülő dokumen-
tum létezik, amelyek az új vagy kialakulóban lévő technológiák vizsgálata szem-
pontjából is relevanciával bírhatnak. Ezen jelentések közül alapvetően a 2010-es 
évek második felében napvilágot látottakra koncentráltam, hiszen a felhőalapú 
számítástechnika ekkor lendült túl a kiábrándulásos mélypont fázisán. 

Az OECD 2009-től kétévente publikálja Governement at a Glance (Kormány-
zati Körkép) című tanulmányát, amelynek aktualitását az a világgazdasági válság 
következtében megfogalmazódott azon felismerés adta, hogy a jövőben nagyobb 
kormányzati szerepvállalásra lesz szükség a gazdasági és társadalmi kérdések te-
rén.25 A Kormányzati Körkép alapvetően az OECD-tagállamok kormányzati telje-
sítményére fókuszál, ennek keretében azonban elsősorban a digitális kormányzás-
sal összefüggésben vizsgálja azon új technológiákat is, amelyekkel e teljesítmény 
javítható. A  szervezet tanulmányom szempontjából talán a még a Kormányzati 

22  Kasey Panetta: Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. 2017. htt-
ps://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerg-
ing-technologies-2017 (2019. március 27.)

23  Internet of Things, magyarul a dolgok vagy tárgyak internete.
24  Kasey Panetta: 5 Trends Emerge in the Gartner Hype Cycle for Emeeging Technologies. 

2018. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle- 
for-emerging-technologies-2018 (2019. március 27.)

25  OECD: Government at a Glance 2009. 2008, OECD Publishing, Paris, 7.
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Körképnél is meghatározóbb kiadványa az OECD Tudományos, Technológiai és 
Innovációs Kitekintője (OECD Science, Technology and Innovation Outlook, ko-
rábban: OECD Science, Technology and Industry Outlook). A 2016. évi jelentés26 
40 kulcsfontosságú technológiát azonosított, amelyet a következő négy csoport-
ra osztott fel: digitális technológiák, biotechnológiák, energiával és környezettel 
kapcsolatos technológiák, valamint korszerűsített anyagok. A 40 technológiából 
a dokumentumban tíz különösen jelentős kerül bővebben is kifejtésre. Ezek sor-
rendben a következőek: A dolgok internete, a big data elemzések, a mesterséges 
intelligencia, a neurotechnológiák, a mikro- és nanoszatellitek, a nanoanyagok, a 
gyors prototípusgyártási technológiák (additive manufacturing), a fejlett energia-
tárolási technológiák, a szintetikus biológia és a blokklánc.

A  Világgazdasági Fórum (World Economic Forum; WEF) 2001-től rendsze-
resen publikált Nemzetközi Információtechnológiai Jelentése egy átfogó, globá-
lis összehasonlító jelentés, amely az egyes országokat egy komplex mutatószám 
(Networked Readiness Index) alapján rangsorolja. A 2016-ban közzétett kiadvány 
a dolgok internetét, a mesterséges intelligenciát, a 3D nyomtatást, az energiatáro-
lást és a kvantum-számítástechnikát jelölte meg a legfontosabb kialakulóban lévő 
technológiákként.

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya (UN Department of Eco-
nomic and Social Affairs; UNDESA) sorban tizenkettedik, 2018-as nemzetközi 
e-Közigazgatási Felmérése – leginkább a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjá-
ból – több ponton is kitér az új vagy kialakulóban lévő technológiákra, amelyek 
közül elsősorban a mesterséges intelligenciát, a robotikát, a gépi tanulást, az ún. 
big data technológiát és az ahhoz kapcsolódó adattudományt, a dolgok internetét, 
a blokkláncot, a virtuális és a kiterjesztett valóságot, valamint az egyes új, térinfor-
matikai technológiákat emeli ki. 

26  OECD: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. 2016, OECD Publishing, 
Paris.
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1. táblázat. Kialakulóban lévő technológiák 2018-ban 
(saját szerkesztés)

Technológia 
területe

A hivatkozott dokumentumokban megjelölt új  
és kialakulóban lévő technológiák

Gartner 2017 és 
2018. évi görbék

OECD Science, 
Technology and 
Innovation Loo-
kout 2016

WEF Global 
Information 
Technology 
Report 2016

UNDESA  
e-Government 
Survey 2018

Mesterséges  
intelligencia (AI)

Mesterséges 
intelligencia, gépi 
tanuló algoritmu-
sok, mélytanulás, 
virtuális asszisz-
tensek, digitális 
ikrek, önvezető 
járművek

Mesterséges intel-
ligencia

Mesterséges 
intelligencia

Mesterséges 
intelligencia, gépi 
tanulás

A dolgok 
internete (IoT) 
és a kapcsolódó 
„smart” megol-
dások

IoT-platformok,
okosotthonok, 
okos munkahe-
lyek

IoT IoT IoT

Blokklánc- 
technológia

blokklánc-tech-
nológia blokklánc blokklánc blokklánc

Nanotechnológia szén nanocsövek
nanoanyagok, 
mikro- és nano-
szatellitek

Big data big data elem-
zések

big data techno-
lógia és kapcsoló-
dó adattudomány

Energiatárolás fejlett energiatáro-
lási technológiák energiatárolás

Egyéb techno-
lógiák

neurotechnoló-
giák, szintetikus 
biológia, gyors 
prototípus-gyár-
tási technológiák

3D nyomtatás, 
kvantum számí-
tástechnika

virtuális és kiter-
jesztett valóság, 
térinformatika, 
robotika

Ahogyan az az összefoglaló táblázatból is kitűnik, az érdeklődés középpontjában 
leginkább három technológia áll: a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és 
a blokklánc-technológia. A következőkben ezeknek a felhőalapú számítástechni-
kával való kapcsolódási pontjait fogom megvizsgálni.
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3.2. A felhőalapú számítástechnika mint mögöttes technológia  
tettenérése a negyedik ipari forradalom idején

A negyedik ipari forradalom kifejezés leginkább Klaus Schwab nevéhez köthető. 
A szerző szerint az első ipari forradalom (1760–1840) lényege a gépi gyártás (gőz-
gépek) megjelenése volt, a másodikat (a 19. század második felétől a 20. század 
elejéig) az elektromos áram felhasználásával történő tömegtermelés kialakulása 
jellemezte. A harmadik, más néven digitális ipari forradalom az 1960-as években 
kezdődött, mérföldköveit pedig a félvezetők alkalmazásának kezdetei, a személyi 
számítógépek megjelenése, valamint az internet elterjedése jelentették.27

Noha a negyedik ipari forradalom tekinthető a harmadik részének is, attól 
Schwab szerint három markáns jellemző különbözteti meg:

1. Sebesség vagy iram: Ellentétben az előző három ipari forradalommal a negye-
diket nem lineáris, hanem exponenciális fejlődés jellemzi. Mindez egyrészt 
az egyre sokrétűbben összekapcsolódó világ hozadéka, másrészt annak a kö-
vetkezménye, hogy az új technológiák egyre újabb és még jobban hasznosít-
hatóak létrejöttét eredményezik.

2. Szélesség és mélység: A negyedik ipari forradalom a digitális forradalom so-
rán kialakított technológiák kombinálásán alapul, amely példátlan paradig-
maváltáshoz vezet a gazdaságban, az üzleti életben, valamint össztársadalmi 
és az egyéni szinten is. A fentiek okán a „mit” és „hogyan” csinálunk kérdé-
sek mellett egyre inkább előtérbe kerül a „kik” vagyunk kérdés is. 

3. Rendszerszintű hatások: A negyedik ipari forradalom az államok, vállalatok, 
iparágak és a teljes társadalom egészének átalakulását magában foglalja.28 

A negyedik ipari forradalomnak a digitális forradalomtól elkülönülő mivoltával 
vitába lehet ugyan szállni, de tény, hogy annak létét – mások mellett – az ENSZ is 
elismeri, egyben kiemeli, hogy a folyamat egyik legfontosabb ismérve az új tech-
nológiák (mesterséges intelligencia, big data, a dolgok internete, a felhőalapú szá-
mítástechnika stb.) konvergenciája.29 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a negyedik ipari forradalomnak alapvető 
jellemzője a technológiák összefonódása. A hagyományosan csak emberek által 
megvalósítható feladatok elvégzésére is képes mesterséges intelligencia működése 
során számos technológiai vívmányt hasznosít: így a dolgok internetét használja fel 
ahhoz, hogy hálózati összeköttetéssel bíró érzékelői segítségével adatokat gyűjt-
sön a külvilágról, amelyeket big data alapú – jellemzően számítási felhőben tárolt 

27  Schwab, Klaus: The Fourth Industral Revolution. 2016, CROWN Business, New York, 6–7. 
28  Schwab: i. m. 3.
29  Bővebben lásd UNDESA: i. m. Foreword xxvii–xxviii.
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– adatbázisban helyez el.30 A blokklánc olyan technológiai megoldás, amely külső 
tekintély (felügyelet, hatóság) nélkül, egyenrangú szereplők között képes az ada-
tok hitelességéről és a tranzakciók sorrendjéről konszenzust létrehozni.31 Noha 
a technológia kialakulásának gyökerei a számítási felhővel kapcsolatos kritikák-
ban is kereshetőek – így Ingol és Yamde is a blokklánc azon tulajdonságát emeli 
ki, miszerint decentralizált jellegénél fogva alkalmas megelőzni a más esetekben 
beazonosítható helyen tárolt adatbázis sérülését32 –, felhőalapú számítástechni-
kai környezettel történő kombinálása egy megerősített biztonságú, kényelmesen 
használható szolgáltatást eredményezhet.33

3.3. A felhőalapú számítástechnika fejlődésének evolutív megközelítése  

A fentiekben igazoltuk, hogy a felhőalapú számítástechnika – sokszor mögöttes 
technológiaként – a mai napig is jelentős hatással bír az újonnan kialakuló tech-
nológiákra, azonban ezektől eltekintve is tetten érhetőek fejlődések a számítási 
felhő vonatkozásában. 

Ahogyan azt egyes kutatások is megerősítik, a számítási felhőn alapuló szol-
gáltatási modellek száma és tartalma folyamatosan bővül. A  felhő által nyújtott 
szolgáltatások tipizálására vonatkozó hagyományos, SaaS-PaaS-IaaS felosztáson 
túl mind gyakrabban találkozhatunk az XaaS mozaikszóval, melyben az „as a Ser-
vice” kifejezést megelőző „X” számos szolgáltatástípust jelölhet. A BPaaS (Busi-
ness Process as a Service) például már egy teljes körű folyamatkiszervezést takar, 
ahol a funkcionális területek menedzsmentjét és teljes informatikai támogatását a 
szolgáltató végzi el.34 

Mindez jól jelzi a felhőalapú számítástechnika evolutív fejlődését is: a felhasz-
nálók a kezdeti bizalmatlanságon túllépve35 egymás után adják fel előbb a szoft-
verek, majd a platformok és infrastruktúrák birtoklásához való ragaszkodásukat. 
A folyamat végén a munkatársaknak már csak az ún. szervezeti „core” funkciókra 
kell koncentrálniuk.36

30  Uo. 56.
31  Vágújhelyi Ferenc: Blockchain a közigazgatásban. Új Magyar Közigazgatás, 2017/3. 64.
32  R. Ingole, Ketki – Yamde, Sheetal: Blockchain Technology in Cloud Computing: 

A Systematic Review. International Research Journal of Engineering and Technology 2018 vol. 5 
issue 4, Fast Track Publications, Tamilnadu, 1918. 

33  Uo. 1921.
34  Budai Balázs – Gerencsér Balázs-Szabolcs – Veszprémi Bernadett: A digitális kor 

hazai közigazgatási specifikumai. 2018, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 351–352. 
35  A bizalmatlanság leküzdéséhez kétségkívül szükség volt a 2. fejezetben tárgyalt adatvédel-

mi szabályozás megteremtésére.
36  Budai–Gerencsér–Veszprémi: i. m. 353.
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A számítási felhő mint technológia tehát a digitális forradalom többi vívmányá-
tól függetlenül is fejlődik. Ahogyan arra Klein Tamás is rámutatott, a felhőtechno-
lógia még nem érte el fejlődésének csúcspontját, dinamikus fejlődése töretlennek 
látszik, a töretlen és gyorsuló fejlődés pedig a jogi szabályozás elé újabb és újabb 
feladatokat állít.37

4. Összefoglalás és záró gondolatok  

Tanulmányomban az új vagy kialakulóban lévő technológiák, ezen belül is első-
sorban a felhőalapú számítástechnika szabályozási lehetőségeinek vizsgálata állt. 
Megállapítottam, hogy az új technológiák szabályozásának terjedelme a jogalko-
tót szükségszerűen dilemma elé állítja, mivel a korai túlszabályozás gátolhatja az 
adott technológia elterjedését, ezáltal a felhasználás elmaradásából eredő károk 
meghaladhatják az általános használat nyújtotta társadalmi előnyöket. Ezt köve-
tően megvizsgáltam, hogy a legalább egy évtizede velünk élő felhőalapú számítás-
technika tekinthető-e annyira érettnek, hogy az egyes államok és szupranacionális 
szervezetek normatív módon kimerítően szabályozzák azt. A vizsgálat során arra 
jutottam, hogy noha a felhőalapú technológiák használatát az erre hatással bíró 
szervezetek alapvetően nemzeti és nemzetközi szinten is ösztönzik, átfogó jogi 
szabályozásról továbbra sem beszélhetünk.

Ennek okaként egyrészt a negyedik ipari forradalom azon sajátos jellemzőjét 
azonosítottam, miszerint a technológiák napjainkban egyre inkább összefonód-
nak, ezáltal fejlődésük, alkalmazási lehetőségeik sem tekinthetőek egymástól tel-
jesen függetlennek, így önállóan sem feltétlenül szabályozhatóak. Nem elhanya-
golható azonban az a tény sem, hogy a felhőalapú számítástechnika önmagában, 
más technológiáktól függetlenül is fejlődik, alkalmazási lehetőségei pedig mára 
túlmutatnak a NIST által évekkel ezelőtt definiált SaaS-PaaS-IaaS modelleken.

A  fentiek alapján kijelenthető, hogy a felhőalapú számítástechnika továbbra 
sem tekinthető minden tekintetben kiforrott, az érettség fázisába ért technológi-
ának, így kimerítő jogi szabályozása továbbra is nehézségekbe ütközik. A szabá-
lyozási keretek megteremtése mindazonáltal nem sokáig várathat magára, lévén 
a számítási felhő számos, egyre inkább a mindennapok részét képező (így előbb 
vagy utóbb, de szintén szabályozandó) technológiának képezi a kiindulópontját.

37  Klein Tamás: A felhőszolgáltatások egyes jogi kérdései – különös tekintettel az Európai 
Unió szabályozására. In Klein Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia és cyberjog néhány 
aktuális kérdéséről. 2018, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudomá-
nyi Intézete, Budapest, 121–122.
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Absztrakt
Az alkohol olyan élvezeti cikk, amely a közvetlen és a közvetett egészségi és társadalmi 
károk, ártalmak miatt az átlagosnál fokozottabb figyelmet és ellenőrzést igényel. Így a 
káros alkoholfogyasztás elleni küzdelem mára már általánosan elfogadott. 
A  büntetőpolitikának és az alkoholpolitikának mindig központi kérdése, hogy meg-
engedhető-e a tudatmódosító szerek fogyasztása, amennyiben igen, úgy milyen eszkö-
zökkel lehetséges a fogyasztás csökkentése. Örök dilemma, hogy a tudatmódosító szer 
hatása alatt álló elkövető büntetőjogi felelőssége miként ítélendő meg.
Szükséges foglalkozni azonban a büntetőjogon kívüli eszközökkel is, azaz az alkohol-
kontroll szabályaival is, tekintettel arra, hogy ezek a stratégiák, programok mind az 
alkoholfogyasztás visszaszorítását célozzák. Az alkoholos állapotban elkövetett bűn-
cselekmények számát ugyanis nemcsak a rehabilitációs és reszocializációs eszközökkel, 
hanem a prevencióval is csökkenteni lehetne. A részegen elkövetett bűncselekmények 
visszaszorítása elleni harcban a büntetőjogi eszközöknek is szerepet kell kapni. 
Kutatásomban az alkoholpolitika, az alkoholstratégia és alkoholkontroll fogalmait 
tisztázom, felhíva ezen intézmények fontosságára a figyelmet, valamint az alkoholos 
állapotban végrehajtott bűncselekmények elkövetőinek büntetőjogi megítélését muta-
tom be nemzetközi kitekintéssel.
Kulcsszavak: Alkoholista, alkoholpolitika, alkohol stratégia, alkoholkontroll, enyhítő 
körülmény. 

1. Bevezetés 

Az alkoholfogyasztási szokások alakulása évszázados múlttal, mély kulturális be-
ágyazottsággal rendelkező terület. Társadalmi hatása sokrétű: a családon belüli 
erőszak, a bűncselekmények, a baleseti halálozás és a krónikus alkoholfogyasz-
tás következtében kialakult betegségek miatti halálozás hátterében gyakran ki-
mutatható az alkoholfogyasztás szerepe. Az alkohol- és drogfüggőség a modern 
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társadalmak legsúlyosabb, legnagyobb devianciája, melynek nagy szerepe van a 
bűnözésben is.1

Az alkoholpolitika és az alkoholkontroll tárgyalását azért tartottam fontosnak, 
mert amennyiben az ezzel kapcsolatos programok és stratégiák jól működnek, 
akkor csökkenteni lehetne az ittas álla potban elkövetett bűncselekmények számát 
is. Az ittas állapotban elkövetett bűncselekmények számának csökkentését első-
sorban büntetőjo gon kívüli eszközökkel kell elérni.

A világszerte növekvő alkoholfogyasztás által okozott társadalmi problémák, az 
alkoholizmus, valamint az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények jelen-
tősége aligha vitatható. Az alkoholizmus, a túlzott alkoholfogyasztás, valamint az 
ezzel összefüggő kriminalitás olyan társadalmi tömegjelenségek, melyek számos 
egyéni és közösségi következmények, problémák sorát jelentik.2 Ha különböző 
társas, társadalmi viszonyokban jelenik meg, és a másik ember vagy a társadalom 
jogilag védett érdekének a sérelmével, illetve veszélyeztetésével jár/járhat, akkor 
már a büntetőjog sem maradhat tétlen.3

Tanulmányomban az alkoholpolitika, az alkoholstratégia és az alkoholkontroll 
fogalmait tisztázom, valamint az alkoholos állapotban elkövetett bűncselekmé-
nyek elkövetőinek büntetőjogi megítélést mutatom be nemzetközi kitekintéssel.

2. Alkoholpolitika, alkoholstratégia

Az alkohol olyan élvezeti cikk, amely közvetlen és közvetett egészségi és társadal-
mi ártalmai miatt nagy társadalmi figyelmet és ellenőrzést igényel. Jelen fejezet-
ben az alkoholpolitika és az alkoholstratégia fogalmát ismertetem. Az alkoholpo-
litika definíciójának tárgyalása előtt azonban szükségesnek tartom elhatárolni azt 
az alkoholstratégia fogalmától. 

Az alkoholpolitika tulajdonképpen az alkoholprobléma kezelése népegészség-
ügyi kontextusban. Ennek eszköze lehet az egészséget támogató közpolitika, a tár-
sadalmi környezet tudatos kialakítása, illetve azon egészségügyi ellátórendszerek 
hatékonyságának és szerepének növelése, amelyek nélkülözhetetlenek és szüksé-
gesek az alkoholhoz köthető betegségek leküzdésében, kezelésében.4

1  Buda Béla: A  deviáns magatartásformák visszaszorításának és megelőzésének lehető-
ségei. In Moksony Ferenc – Münnich István (szerk.): Devianciák Magyarországon. 1994, 
Közélet Kiadó, Szeged, 242–266.

2  Raskó Gabriella – Simor Pál: Alkohol és bűnözés. In Kriminológia és Kriminalisztikai 
Tanulmányok. 1981. 18. köt. 41–89.

3  Fülöp Ágnes – Grád András – Müller Mária: Droggal és alkohollal összefüggő bűn-
cselekmények. 2000, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 29–30.

4  Országos Addiktológiai Intézet (2006). Alkoholpolitika és -stratégia (Tervezet) (http://
www.mat.org.hu/doksi/Alkoholpolitikai_strategia_2006_OAI.pdf (2019. május 11.)
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Az alkoholpolitika minden törvényt, rendeletet, intézkedést magában foglal, 
amely az alkohol társadalmi kezelésére vonatkozik. Az alkoholpolitika célja a tár-
sadalmi jólét, valamint a népegészségügy érdekeinek szolgálata akként, hogy tár-
sadalmi tényezőkre és szolgáltatásokra hatást gyakorol. Az alkoholpolitika fő törek-
vése az alkoholproblémák megelőzése, korai felismerése, az alkoholizmusból fakadó 
ártalmak csökkentése, valamint a megbetegedett emberek rehabilitációja és reszo-
cializációja. Az alkoholpolitika tehát általános és távlati szabályozást jelent.

Az alkoholpolitika fogalma alá tartoznak azok az intézkedések, melyek az alko-
holfogyasztásból eredő társadalmi és egyéni kockázatok megelőzését és a bekövet-
kezett károk felszámolását vagy enyhítését kívánják szolgálni. Az alkoholpolitika 
az állam- és közigazgatás minden szintjén jelen van. Az alkoholpolitika részét ké-
pezi a lakosság, a civilszervezetek mozgósítása is. 

Az alkoholpolitika fogalmát el kell határolni az alkoholstratégiától, mivel utób-
bi az alkoholhelyzettel kapcsolatos változtatások irányait és folyamatait jelöli 
meg.5 Az alkoholstratégia tehát az alkoholproblémával, illetve annak kezelésével 
kapcsolatos legfontosabb célok és a célok eléréséhez szükséges alapvető eszközök 
összességét jelenti.

Ehhez képest a büntetőpolitika egy vélemény, nézet arról, hogy milyen cselek-
ményeket kell büntetni és ezekkel a cselekményekkel szemben milyen büntetést 
kell alkalmazni. A büntetőpolitika tehát azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mely 
cselekmény legyen bűncselekmény, mit kell büntetendővé nyilvánítani, és az adott 
cselekménynek milyen súlya van, milyen mértékben kell büntetni.6

Az alkoholpolitikák változatos képet mutat nak. Azt általánosságban elmond-
hatjuk, hogy az alkohollal kapcsolatos tevékenységeket illetően vannak korlátok. 
Az viszont, hogy az egyes alkoholpolitikák a keresletcsökken tésre vagy kínálat-
csökkentésre koncentrálnak-e, az térben és időben eltérő.7

A  komplex alkoholpolitika foglalkozik a prevencióval, azaz az ártalom meg-
előzésével, gondoskodik az ellátásról, valamint az egyén és a társadalom védelmét 
is előtérbe helyezi. A prevenció részét képezik a különböző felvilágosító progra-
mok a munkahelyeken, iskolákban. De idesorolhatjuk a média- és a tömegkom-
munikációs eszközöket is, hiszen ezen lehetőségeket kihasználva széles körbe el 
lehetne juttatni az alkoholfogyasztás káros hatásait. A már kialakult alkoholprob-
léma esetében gondoskodni kell a betegek ellátásáról akár járóbeteg -ellátás, ta-
nácsadás vagy akár önsegítő csoportok keretében. 

A  betegek megfelelő ellátásban részesítése, a különböző iskolai-munkahelyi 
programok fejlesztése szinten minden alkoholpolitikának része. Így az alkoholpo-

5  Alkoholpolitikai koncepció, Háttéranyag, 2004. november. Addiktológia, 2005/2. 155–203.
6  Wiener A. Imre (szerk.): Büntetőpolitika – büntetőjog, Büntetendőség – büntethetőség. 

2000, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 11.
7  Egedi Anita: Büntetőjogi felelősség ittas állapotban. Psychiatria Hungarica, 2006. 21 (1): 30.
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litika része a vendéglátóiparban dolgozók képzése a felelősségteljes munkavégzés 
érdekében, de a háziorvosoknak is fontos szerepe lehet az alkoholisták számának 
csökkentésében.8

A védelem az alko holfogyasztás negatív következményeivel szem ben az egyén 
és a társadalom védelmét jelenti. Az alkoholpolitika ezen része koncentrál többek 
között az alkohol hozzáférhetőségének ellenőrzésére, a reklámozás és a szponzo-
rálás sza bályozására. Itt kell kiemelni az alkohol iparra vonatkozó engedélyezési 
rendszer mű ködtetését, az alkohol eladásának időbeli és térbeli korlátozását, a fia-
talok és ittas szemé lyek kiszolgálásának tilalmát.

Az alkoholpolitika egyik alaptétele, hogy ha sikerül csökken teni az átlagos fo-
gyasztást, csökkenni fog az al koholproblémával küzdők száma is, mivel a népes-
ség átlagos alkoholfogyasztása és a problémás ivók száma között szoros kapcsolat 
van.9 Az alkohol okozta ártalmak és károk az egy főre jutó átlagos alkoholfogyasz-
tás mértékével szorosan kapcsolatban állhatnak. Az egy főre jutó alkoholfogyasz-
tás mennyiségének csökkentése az alkoholpolitika első számú alapelve, ami mel-
lett az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó egyes kockázati magatartások, a nagyivás 
elterjedtségének csökkentése legalább ugyanolyan fontos cél. Álláspontom szerint 
e két cél egymást nem helyettesítheti, hanem egymás mellett működő, egymást 
kiegészítő alaptételként kell őket kezelni. 

Ennek az elméletnek viszont az a hibája, hogy nem differenciál eléggé az alko-
holfogyasztók között a szokások alapján. Van ugyanis olyan réteg, amely mindig 
biztonságosan iszik, s van, amely csak esetenként iszik mértékte lenül, valamint 
vannak, akik szokásosan sokat isznak.10 

Az ittas vezetésre vonatkozó szabályok szi gorítását én a büntetőpolitika körébe 
sorolnám, hiszen az ittas járművezetés büntetőjogi kategória a társadalomra ve-
szélyessége okán.

3. Alkoholkontroll

Az alkoholpolitika és alkoholstratégia bemutatása utána az alkoholkontroll szabá-
lyaival foglalkozom. Az alkoholkontroll szabályai ott jelennek meg, ahol az állam 
nem maga végzi az alkohol elosztását, ott ugyanis engedélyeket ad másoknak erre, 
azzal a feltétellel, hogy betartják az általa meghatározott szabályokat. 

8  Garretsen Henk F. L. – Van de Goor Ien: Harm reduction and Alcohol. www.drug-
text.org

9  Uo.
10  Sewelk: International alcohol policies: a selected literature review. www.scotland.gov.uk/

cru/kd01/red/iapl-07.asp
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A monopólium és engedélyezés mellett a leg több országban egyéb módon is 
korlátozzák az alkohol eladását. Leggyakrabban meghatároz zák, hogy mely na-
pokon és mettől meddig lehet vásárolni, meghatározzák, hogy mely területe-
ken, milyen eseményeken nem szabad értékesíteni, és hogy milyen sűrűségben 
helyezked hetnek el adott területen az alkoholt árusító he lyek.

Az alkohol vásárlásához előírt minimum életkor meghatározása a fiatalok vé-
delmét szolgálja. A  szabályozás Magyarországon a 18. életév betöltését követeli 
meg, de ez is természetesen államonként, koronként változhat, így lehet 15, de 
akár 21 év is az alkoholvásárláshoz megkívánt minimum életkor. A  fogyasztás 
korlátozása elérhető úgy is, hogy külön böző italokra különböző minimum élet-
kort írnak elő. Az életkori szabályozás ebben az esetben igazodhat az alkohol fo-
kához is: minél erősebb egy szeszes ital, annál magasabb lehet az előírt minimum 
életkor. Az alkoholkontroll eszköze az is, amikor meg határozzák, hogy az egyes 
szeszes italok legfeljebb mennyi al koholt tartalmazhatnak.

Az alkoholkontroll egyik formája, amikor korlátozzák az alkoholfogyasztást a 
munkahe lyeken, van, ahol teljes tilalom él. Oktatási és egészségügyi intézmények-
ben, kormányzati hi vatalokban, tömegközlekedésben is sok helyen kialakították 
az alkoholmentes környezetet. A  nyugat-európai államokban találkozunk teljes 
tilalommal a szabadidős, sporteseményeken, parkokban, utcákon. Közép-Euró-
pában a tila lom elsősorban a „hivatalos” környezetben ér vényesül: egészségügy, 
hivatalok, tömegközle kedés.

Az alkohol okozta ártalom egyik elő idézője lehet, amikor a szórakozóhelyek 
felszolgá ló személyzete „nyilvánvalóan ittas” vendégeket szolgál ki alkohollal. Az 
alkoholkontroll egyik fő területe tehát a felszolgálókra irá nyuló intervenciós prog-
ramok, ame lyek az ártalomcsökkentés eszközeként szolgálhatnak.11

3.1. Az alkoholkontroll és a szabálysértés

Az alkoholkontroll szabályai közé tartozik bizonyos cselekmények szabálysértéssé 
nyilvánítása. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányren-
delet szövegével azonos módon rögzíti a szabálysértési törvény, hogy szabálysér-
tést való sít meg az, aki a szeszes ital árusítására vagy a köz területen történő fo-
gyasztására vonatkozó – tör vényben vagy kormányrendeletben megfogalmazott 
– tilalmat megszegi; vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részé-
re szeszes italt szolgál ki; a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános 
helyen szemmel láthatóan részeg ál lapotban lévő személynek szeszes italt szolgál 
ki; közterületen vagy nyilvános helyen fiatalko rút szándékosan lerészegít.12 

11  Lévay Boglárka: Alkohol és bűnözés. Psychiat Hung, 2006, 21 (1): 18–29. 
12  2012. évi II. tv. 200 §
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A szeszes ital árusítására vonatkozó tilalom megszegésének minősül a kereske-
delmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormány-
rendelet (továbbiakban Kerrend.) 13. § (1) bekezdésbe ütközik, ha az értékesí-
tés automatából történik; továbbá a 15. § (2) bekezdésbe ütközik, ha a szeszes 
ital értékesítése alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében 
vámhatósági bejelentés nélkül történik. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. 
törvény 70. § (3) bekezdése meghatározza, hogy alkoholterméket jövedéki kis-
kereskedő alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy 
piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak az értékesítés 
megkezdése előtt legkésőbb három munkanappal bejelentést tesz. A bejelentés-
ben szerepeltetni kell az értékesítés helyét és időpontját, valamint a jövedéki ter-
mék raktározására használt épület, épületrész címét.

A diáksport-egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, 
valamint 5%-nál magasabb alkoholtartalmú ital forgalmazása sportlétesítmény 
területén a versenyrendszerben szervezett sportrendezvény kezdetét megelő-
ző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban 
szintén tilalmazott a Kerrend. 21. § (1) bekezdése alapján. A szeszes ital kimérése 
nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely 
bejáratától számított 200 méteres távolságon belül szintén jogszabályba ütköző 
tevékenység.

Kiskorú személynek szeszes itallal való vendéglátó üzletben történő kiszolgá-
lása szintén szabálysértést valósít meg. A kiszolgálás azonban történhet közterü-
leti értékesítés, valamint üzleten kívüli kereskedelem során, ami így egy paradox 
helyzetet teremt. A részeg állapotban lévő személy szeszes itallal való kiszolgálása 
közterületen vagy nyilvános helyen jogellenes tevékenység. Itt hívnám fel a figyel-
met arra, hogy a részegség egy eléggé problémás, szubjektív megítélésű fogalom. 
A törvény nem kíván meg alkoholszondás mérést, csak annyit mond, hogy nem 
szolgálható ki, aki szemmel láthatóan részeg állapotban van. A joggyakorlat a tán-
torgó, érthetetlen, elmosódott vagy hangoskodó beszédű, illetve magatehetetlen 
vagy önkívületi állapotban lévő személyt tekinti részegnek. Az egyébként ittas, 
jókedvű ember nem vonható azonos megítélés alá a részeggel.

A fiatalkorú szándékos lerészegítését közterületen vagy nyilvános helyen szin-
tén a tilalmazott magatartássá minősíti a jogalkotó. Látható tehát, hogy az alko-
holkontroll szabályai eléggé szerteágazók, s a társadalomra csekélyebb fokban ve-
szélyes magatartásokat már szabálysértéssé minősíti a jogalkotó.
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4. Az alkoholizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos 
nemzetközi és hazai dokumentumok

Az egyes államok alkoholpolitikájának kialakításához a WHO és az EU is segít-
séget nyújt. Ilyenkor természetesen az egyes államoknak a nemzeti sajátosságokat 
figyelembe kell venni, s éppen ezért a WHO és EU is igyekszik általánosságban 
megfogalmazni az alkohol visszaszorításával kapcsolatban elérendő célokat. Így 
az egyes államok lehetőséget kapnak, hogy az alkoholizmus elleni küzdelem esz-
közei közül kiválasszák a számukra legmegfelelőbbet.

A WHO 1979-ben kifejlesztette az Egészséget mindenkinek programot (Health 
for All), ami egy átfogó egészségügyi politika volt. Ezt a dokumentumot váltotta 
fel 1998-ban az „Egészséget mindenkinek a XXI. században” című program, ami 
többek között az alkohol, a drog és a dohányzás okozta ártalmak csökkentésére is 
koncentrál. 

Az Európai Alkohol Akcióterv (European Alcohol Action Plan, EAAP) kísérlet 
arra, hogy regionális szinten megteremtse az alkoholpolitika kereteit, és segítse az 
Európai Unió tagállamait abban, hogy jelentős mértékben tudják csökkenteni az 
alkoholfogyasztás okozta egészségügyi ártalmakat. 

Az alkoholizmus elleni küzdelem terén az Európai Unió is aktívnak mondható. 
Az alkoholizmus okozta ártalmak csökkentése céljából született meg az Európai 
Alkoholkarta. Ez a dokumentum különböző stratégiákat tartalmaz, melyekből az 
államok ki tudják választani a náluk tapasztalható alkoholproblémák természeté-
nek megfelelően, hogy melyik akció alkalmazása lehet célravezető. 

Szintén az Európai Unió égisze alatt született meg 2001-ben a „Fiatalok és al-
kohol” című dekraláció, amelynek elsődleges célja a gyerekek és fiatalok alkohol-
fogyasztásra irányuló nyomással szembeni védelem, valamint az alkohol okozta 
közvetlen és közvetett ártalmak csökkentése.

A  fenti nemzetközi dokumentumok mindegyike a főbb irányvonalakat adja 
meg, egy általános szabályozást ad, tekintettel arra, hogy minden államban más és 
más lehet az alkoholfogyasztással kapcsolatos kultúra, és az alkoholfogyasztás kö-
vetkeztében kialakult egyéni és közösségi problémák is más-más szintet üthetnek 
meg. Az alkoholizmus és az azzal együtt járó ártalmak csökkentését célzó progra-
mok hatékonysága nagyban függ attól, hogy milyen az alkoholpolitika története 
adott országon belül, milyenek a helyi sajátosságok, kikényszerítés és végrehajtás 
mértéke, eredményessége. A  hatékony alkoholpolitikához tehát mindenképpen 
szükség van egy nemzeti stratégia készítésére és végrehajtására.13

Magyarországon két fontos stratégia született: a 115/2003. (X. 28.) számú or-
szággyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról, valamint 

13  International Alcohol Policies: A  selected literature review. www. scotland.gov.uk/cru/
kd01/red/iapl-07.asp
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a 46/2003. (IV. 16.) országgyűlési határozat az Egészség Évtizedének Nemzeti 
Programjáról.

A  társadalmi bűnmegelőzési stratégia is hangsúlyozza az alkohol bűnözővé 
válásban betöltött szerepét, az alkohol és a bűnözés közti kapcsolatot számada-
tokkal prezentálja. A stratégia kiemelt figyelmet fordít azokra a gyermekekre és 
fiatalkorúakra, akik életmódjára jellemző a deviancia (például alkoholfogyasz-
tás). A társadalmi bűnmegelőzési stratégia a súlyosabb deviáns magatartásformák 
tanúsításától, bűncselekmény elkövetésétől visszatartó, segítő intézményrendszer 
kialakításával és fejlesztésével, többek között felvilágosító iskolai programokkal 
kívánja megelőzni a fiatalok bűnözővé és áldozattá válását.

A  46/2003. országgyűlési határozat 14 az „Egészség Évtizedének Johan Béla 
Nemzeti Programja” nevet viseli. A szakmai hátteret a program kidolgozásához 
az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, többek kö-
zött a fent említett „Egészség 21” stratégia nyújtotta. A prevenció iskolai és ifjúsági 
programok keretében valósulna meg, de a program foglalkozik azokkal is, akik 
már szenvedélybeteggé váltak, s nem képesek önerőből szakítani az alkohollal. 
Ezen a szinten szükség van a civil és szakmai szervezetek támogatására, mivel a 
közösségi beavatkozás eszköztárával ők rendelkeznek. 

A magyar program csökkenteni az egy főre eső alkoholfogyasztást. A megvaló-
sítás stratégiai irány körében hangsúlyozzák a megelőzés, a civil szervezetek és ön-
segítés, illetve az alkoholisták gyermekeinek védelmére irányuló programok mű-
ködtetését. A felismerés és a hatékony segítő technikák ismerete és alkalmazása 
érdekében az orvosok és egészségügyi dolgozók, valamint a társadalmi aktivisták 
képzésére is hangsúlyt helyez a stratégia.

A  prevenció fejlesztése mellett a kezelőhelyek és rehabilitációs ellátások fej-
lesztése sem hanyagolható el. Fejleszteni akarják a monitorozást és a statisztikai 
adatszolgáltatás is a tudományos kutatás korszerű intézményes feltételeinek meg-
teremtésével.

5. A büntetőjog eszközei: az ittas állapot  
mint enyhítő körülmény?

Az alkoholpolitika és az alkoholkontroll tárgyalását azért tartottam fontosnak, 
mert amennyiben ezek a programok és stratégiák jól működnek, akkor ezzel le-
hetne csökkenteni az ittas állapotban elkövetett bűncselekmények számát is. Az 
ittas állapotban elkövetett bűncselekmények számának csökkentését elsősorban 
büntetőjo gon kívüli eszközökkel kell elérni.

14  46/2003. országgyűlési határozat
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A büntetőjogban természetesen meg kell őrizni ultima ratio jellegét, szankciós 
zárkőként, a háttérben: amennyiben valaki ittas állapotban követ el bűncselek-
ményt, azt a jogalkotó szankcionálja. Az ittas állapotban elkövetett bűncselekmé-
nyek megítélése viszont nem ennyire egyértelmű. 

Az első büntető törvénykönyvünk, az 1878. évi V. törvény (Csemegi-kódex) 
76. §-a szerint: „Nem számítható be a cselekmény annak, aki azt öntudatlan ál-
lapotban követte el, vagy kinek elmetehetsége meg volt zavarva és emiatt aka-
ratának szabad elhatározási képességével nem bírt.”

Abban az esetben, amikor az ittasság olyan fokú volt, hogy kizárta a beszámítási 
képességet, akkor a fenti szakasz alapján az el követőt fel kellett menteni. A tör-
vény miniszte ri indokolása erre a következőképpen hívja fel a figyelmet. „A ta-
pasztalatra hivatkozva kiemelik egyébiránt a szaktudósok: hogy az akarat sza bad 
elhatározása ki lehet zárva, ámbár elmebe tegség nem létezik, ilyen esetek: a ré-
szegség bi zonyos fokai, a lázdelírium, az álomkór stb.”15

Az ittasság megítélése koronként is változó képet mutat. A magyar szabályozás-
ban ismert volt az alkoholos állapotban történő elkövetés oly módon történő meg-
ítélése, hogy a beszámítást kizáró elmezavar esetei közül nem rekesztették ki. Ám 
ha valaki ittas állapotban követett el bűncselekményt, azt kihágásként büntették.

Az 1948. évi XLVIII. törvény önálló tényállásként fogalmazta meg az it tas ál-
lapotban vagy kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekményt: „14. § Aki 
önhibájá ból eredő ittas vagy kábítószertől bódult állapot ban olyan cselekményt 
követ el, amely a bünte tőtörvénykönyvek értelmében bűntett vagy egy évet meg-
haladó fogházzal büntetendő vétség – ha ez az állapot annak beszámítását kizárja 
– egy évig terjedő fogházzal büntetendő.”

Az 1950. évi II. törvénnyel (Btá.) megal kották a büntető törvénykönyv új Ál-
talános Részét, az ezt hatályba léptető 1950. évi 39 tvr. vál tozatlanul hagyta az 
1948. évi XLVIII. tv. 14. sza kaszát, ugyanakkor a 10. § az alábbiak szerint került 
kiegészítésre. Ennek a rendelkezésnek az a lényege, ha valaki azért ittasodik le ön-
tudatlanságig, hogy ebben az állapotban bűncselekményt kövessen el, ak kor úgy 
kell elbírálni a cselekményét, mintha józan lett volna. A rendelkezés tehát abban 
az esetben alkalmazható, ha valaki bűncselekmény elkövetésé nek szándéka nélkül 
önhibából leittasodik, és így követ el bűncselekményt.

 „10. § (1) Nem büntethe tő, aki a bűntettet olyan elmebeteg állapotban vagy 
olyan öntudatzavarban követte el, amely őt képtelenné tette a cselekmény társa-
dalmi ve szélyességének felismerésére vagy az akaratának megfelelő magatartásra. 
(…)

(3) Ha az elkövetőt elmebetegsége, öntudatá nak zavara, a kényszer vagy a fe-
nyegetés csupán korlátozta a cselekmény társadalmi veszélyessé gének felismeré-

15  Csemegi Károly Művei II. kötet. 1904, Franklin-társulat, Magyar Irodalmi Intézet és 
Könyvnyomda, Budapest, 215–221.
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sében vagy az akaratának meg felelő magatartásban, büntetését korlátlanul enyhí-
teni lehet. (…)

(4) Az előző rendelkezések nem alkalmazha tók annak javára, aki maga idézte 
elő állapotát vagy helyzetét abból a célból, hogy a bűntettet elkövesse.”

„Általánosan elismert tétel a bün tetőjogban, hogy aki önmagát hozza öntudat-
lan állapotba vagy a kényszer állapotába avégből, hogy ilyen állapotban kövesse el 
a bűntettet, nem mentesülhet büntetőjogi következmények alól.”16 A magyar bün-
tetőjog az 1961. évi V. tör vénytől kezdve azt a megközelítést alkalmazza, miszerint 
nem eredményez büntetlenséget vagy enyhébb büntetést, ha az öntudatlan állapot 
részegségből ered.

Az ittas állapotban elkövetett bűncselekmények megítélése eltérő, s az ehhez 
kapcsolatos büntetőjogi megítélés egyik véglete, amikor semmi jelentősége nincs 
annak, hogy részegség vagy más vezetett-e bűncselekmény elkövetéséhez.17 Másik 
fajta szabályozási modell sui generis bűntettért bünteti a tet test abban az esetben, 
ha büntetőeljárásban nem állapítható meg, hogy a vádlott beszámíthatatlan volt az 
ittassága miatt. Ilyenkor a ténylegesen megvalósított cse lekmény szankciója sze-
rint büntetik, ha megál lapítják a beszámítási képesség hiányát, akkor az ittas bűn-
tett következményeivel felel.

Erre a szabályozási modellre példa az osztrák szabályozás. Az osztrák bün-
tető törvénykönyv 287. §-a sui generis tényállást fogalmaz meg, miszerint, ha 
valaki – akár  csak gondatlanságból is – alkohol vagy más kábító anyag fogyasz-
tásával beszámítási képességet kizáró kábult állapotba hozza magát, ha ebben az 
állapotban követ el bűncselekményt, ami neki ezen álla poton kívül mint bűntett 
vagy vétség beszámít ható lenne, három évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tethető.18

6. Befejezés

Összességében megállapítható, hogy az alkohol vonatkozásában a jogalkotó a jog-
szabályok széles körét határozza meg a kontroll kialakítására. Az alkohol esetében 
a meglévő szabályok betartatására kellene elsősorban a hangsúlyt helyezni.

A kábítószer-élvezők az elmúlt időszakban sokkal inkább előtérbe kerültek, így 
véleményem szerint az alkoholizmussal kapcsolatos problémákról többet kellene 
beszélni: a felelőtlen alkoholfogyasztás következményei is lehetnek olyan károsak, 

16  Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1950: 10–14, 20–21.
17  Halász S. – Székely J.: Az alkohol okozta bűnözés a külföldi törvényhozás tükrében. 

Jogtudományi Közlöny, 1960; 5: 267–278.
18  www.jusline.at/gesetz/stgb6gesamt
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mint a kábítószerfogyasztás. Mindkét esetben szenvedélybetegségről van szó, ám 
teljesen különböző súllyal kezeli mind a közmegítélés, mind a büntetőjog.

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti programjának, valamint az Egészség Év-
tizedének Nemzeti Programjának az alkoholproblémával foglalkozó részeit is-
mertté kellene tenni. Általában többet kellene foglalkozni az alkoholizmussal 
és az alkoholfogyasztás negatív következményeivel. A jogalkotó az egyik szen-
vedélybetegséget, az alkoholizmust szankcionálja, míg egy másik szenvedély-
betegséget, a kábítószer függőséget pedig privilegizálja. A cél egy olyan rend-
szer kialakítás lenne, ami legalább hasonló módon közelíti meg és kezeli a két 
szenvedélybetegséget. 

Véleményem szerint elengedhetetlen lenne az alkoholista bűnelkövetők kény-
szergyógyítása, a büntetés kiszabása mellett a gyógyító jellegű intézkedés alkal-
mazása kulcsfontosságú lenne. Ezzel elő lehetne segíteni az alkoholista elkövető 
társadalomba való visszailleszkedését, továbbá az alkoholista életmód megváltoz-
tatása lenne a cél. Így az intézkedés alkalmazása esetén a bűncselekmények szá-
mának csökkenése is várható lenne. A  társadalom érdekeit is szem előtt tartva 
az alkoholista bűnelkövetőt a társadalomba vissza kell vezetni, meg kell kísérelni 
szociálisan és emocionálisan teljesebbé tenni. 
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Absztrakt
A büntetés-végrehajtást érintő túlzsúfoltság problematikája nem csupán egy magyar-
országi jelenség, hanem a legfrissebb statisztikai adatok szerint a világ jelenleg 121 or-
szágát cselekvésre sarkalló kihívás. Erre a problémára többféle válaszreakció érkezhet, 
ezek egyike az alternatív szankciók előtérbe helyezése. A technika fejlődése, valamint 
az alternatívák promotálásának eredményeként a büntető igazságszolgáltatás egyre 
több területén jelenik meg az elektronikus felügyelet alkalmazása, amely a büntetéski-
szabás körében mint alternatív szankció is relevanciával bírhat. Büntetésként történő 
bevezetése számos előnnyel kecsegtethet, azonban tekintettel kell lenni az eszköz hasz-
nálatával összefüggő ellenérvekre is.
Kulcsszavak: alternatív szankciók, büntetőjog, elektronikus felügyelet, túlzsúfoltság

1. Bevezetés

A büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága napjainkban is az országok több-
ségét cselekvésre sarkalló kihívás. A  legfrissebb (2018. évi szeptemberi) adatok 
alapján jelenleg a világon 121 ország telítettségi rátája mutat 100% feletti számo-
kat,1 köztük Magyarországé is.2 A Penal Reform International3 2018-as éves jelen-
téséből4 kiderül, hogy a világ különböző tájai eltérő számadatokat mutatnak a sza-

1  http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxo-
nomy_tid=14 (2019. március 10.) 

2  A magyar büntetés-végrehajtási intézetek átlagtelítettsége 2014 óta ugyan csökkenő ten-
denciát mutat, a 2018-as adatok szerint ez jelenleg 118.3%. Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága: Börtönstatisztikai Szemle, 2018/1. 7. https://bv.gov.hu/sites/default/
files/BvOP/Kiadvanyok/Bortonstatisztikai%20Szemle%202018%201.pdf (2019. március 26.)

3  A Penal Reform International egy londoni központtal működő civil szervezet, amely kife-
jezetten a büntető igazságszolgáltatásban felmerülő problémákkal foglalkozik, ezzel összefüg-
gésben kutatásokat végeznek, jelentéseket tesznek közzé.

4  Penal Reform International: Global Prison Trends, 2018. 7. https://cdn.penalre-
form.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf  
(2019. március 26.)  
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badságvesztés-büntetés alkalmazását illetően. A 2000–2015 közötti időszakban a 
börtönnépesség Óceánia térségében például majdnem 60%-kal, míg az amerikai 
térségben 40%-kal növekedett. Az európai kontinensen ugyanezen időszakban 
ugyan 21%-kal csökkent a bebörtönzések aránya, viszont 15 európai ország telí-
tettségi rátája továbbra is 100% feletti.5 A csökkenés részben köszönhető az Em-
beri Jogok Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának, másrészről pedig az Európa 
Tanács a resztoratív igazságszolgáltatás eszközeinek, valamint a közösségi szank-
ciók alkalmazásának előmozdítását célzó ajánlásainak.6 

A  büntetés-végrehajtási intézetek túltelítettsége megnehezíti a rezsim műkö-
dését, jelentős biztonsági és egészségügyi intézkedéseket igényel, ellehetetleníti a 
reintegrációs célok hatékony megvalósítását, valamint gyakran emberi jogi sérel-
meket is okoz. A probléma komplexitásából adódóan azonban nem tudunk egy 
kizárólagos megoldást kínálni a jelenségre, hanem különböző társadalmi, infra-
strukturális és jogi faktorok figyelembevételével és együttalkalmazásával kell el-
járni. Ezek közül tanulmányomban kifejezetten az alternatív szankciókra kívánok 
fókuszálni, amelyek bővítési lehetőségét indokoltnak és elvi szinten megvalósítha-
tónak tartom az elektronikus felügyelet bevezetésével.

2. Az alternatív szankció fogalmáról általában 

Ennek megfelelően először is meg kell határoznunk, hogy mit is értünk alterna-
tív szankciókon. Az alternatív szankciók fogalma kapcsán legegyszerűbben azt 
lehet mondani, hogy olyan szankciók, amelyek szabadságvesztés helyett alkal-
mazhatóak.7 A fogalom ennél pontosabb meghatározása viszont már nehezebb 
feladat, mivel az egyes szerzők más és más fogalmi elemek hangsúlyozásával 
sorolják az egyes büntetéseket, valamint intézkedéseket az alternatív szankciók 
fogalma alá. 

Kiindulásként meg kell említenünk Vókó György gondolatát, aki egy tanulmá-
nyában azt boncolgatja, hogy maga az „alternatíva” kifejezés közel sem egyértel-
mű, mivel a büntető igazságszolgáltatás területén több jelentésével is találkozha-
tunk, ugyanis az alternatívák megjelenhetnek a büntetőeljárás, a büntetéskiszabás 

5  http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxo-
nomy_tid=14 (2019. március 10.)

6  Recommendation R (99)19 concerning mediation in penal matters; Recommendation Rec 
(2003)22 on conditional release; Recommendation CM/Rec (2010)1 on the Council of Europe 
Probation Rules; Recommendation CM/Rec (2014)4 on electronic monitoring; Recommenda-
tion CM/Rec (2017)3 on the European Rules on community sanctions and measures. 

7  Korinek László: Kriminológia I. 2010, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Buda-
pest, 447.
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vagy éppen a büntetés-végrehajtás területén is.8 Esetünkben a büntetéskiszabás 
alternatívái, vagyis a szankciók a relevánsak. 

Kerezsi Klára a közösségi szankciók kifejezéssel operál, amelyet alapvetően 
három jellemző mentén épít fel. Először is meghatározza, hogy ezek a szabad-
ságvesztés alternatíváit jelentik, így végrehajtásuknak nem intézményi keretek 
között, hanem a közösségben kell történnie. Másodszor ezek a szankciók szabad-
ságkorlátozó és -támogató elemet egyaránt tartalmaznak. Harmadszor pedig vég-
rehajtásuk során elengedhetetlen a folyamatos és személyes kapcsolat a pártfogó 
szolgálattal, vagy más, a hagyományostól eltérő szereplőkkel, mint például a me-
diátorral. Ezek alapján a bírósági határozatokban megjelenő szankciókat a sza-
badságvesztés és a pénzbüntetés közé helyezi el, másrészről pedig kiemeli az úgy-
nevezett diverziós, a büntetőeljárás szakaszaiban megjelenő megoldásokat (őrizet, 
jóvátétel). E két kategóriát szorosan együtt értelmezi mint a közösségi szankciók 
megvalósulásának színtereit.9 

Nagy Ferenc a szabadságvesztés alkalmazása nélküli büntetőjogi szankciók ka-
tegóriáját leszűkíti a végrehajtandó szabadságvesztés valódi alternatíváira, ame-
lyeket a Btk. 33. § (4) bekezdésében találunk.10 Ennek megfelelően, alternatív 
szankciónak tekinti a közérdekű munkát, a pénzbüntetést, a foglalkozástól eltil-
tást, a járművezetéstől eltiltást, a kitiltást, a sportrendezvények látogatásától való 
eltiltást, illetve a kiutasítást, amelyek szabadságvesztés helyett kiszabható bünte-
tések azon bűncselekmények esetén, amelyek büntetési tételének felső határa há-
romévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb. Vizsgálódásom kiindulópontja is ez 
a rendszer, viszont jómagam ezt tovább szűkítem, azzal a fontos megjegyzéssel, 
hogy következetesen az alternatív szankciók fogalmat kívánom használni, amely 
véleményem szerint a magyar jogi szabályozás alapján tágabb kategóriát képez, 
mint a közösségi szankciók kifejezés.

Az alternatív szankciók rendeltetésüket tekintve egyrészt funkcionális célokat 
elégíthetnek ki, hasznuk és szerepük ilyen szempontból kifejezetten a börtönné-
pesség csökkentésében van, azáltal hogy megfelelően helyettesítik a rövid tartamú 
szabadságvesztéseket, másrészt pedig hatékonyan szolgálhatják a rehabilitációs, 
reintegrációs célkitűzéseket. Azt, hogy mit is értünk rövid tartamú szabadság-
vesztésen, egyértelműen nem tudjuk meghatározni, hiszen eltérő véleményekkel 
és ország-szabályozásokkal találkozunk. Jómagam valamiféle iránymutatásnak 
tekintem az Európa Tanács legfrissebb bűnügyi statisztikáját, amelyben a kisza-

8  Vókó György: Szabadságvesztéssel nem járó büntetések végrehajtásáról. Magyar Jog, 
1998/11. 660.

9  Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. 2006, Comp-
lex Kiadó, Budapest, 216–217, 225.

10  Nagy Ferenc: Javaslatok a Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására. Magyar Jog, 
1991/2. 74–75.
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bott szabadságvesztés tartamának vonatkozásában rövid tartamúként az egy év-
nél rövidebb szabadságvesztés-büntetéseket tekintette.11 Másrészről viszont abból 
kiindulva, hogy a magyar szabályozás a háromévi szabadságvesztésnél nem sú-
lyosabban fenyegetett bűncselekmények esetében lehetővé teszi a szabadságelvo-
nással nem járó szankciók alkalmazását, arra a következtetésre juthatunk, hogy 
tulajdonképpen ez is tekinthető afféle mércének a rövid tartamot illetően. Mohácsi 
Barbara egy tanulmányában szintén utalást tesz erre, mivel az alternatív szankci-
ók alkalmazási indokaként jelöli meg azt, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának statisztikai adatai szerint Magyarországon a fogvatartottak 
56%-a, azaz több mint fele három évig terjedő szabadságvesztés büntetését töltöt-
te a 2009-es statisztikai adatok alapján.12

3. Az alternatív szankciók hazai rendszere

Véleményem szerint hazai viszonylatban a rövid tartamú szabadságvesztések va-
lódi alternatíváiként szolgálhat a közérdekű munka, illetőleg a pénzbüntetés, va-
lamint a későbbiekben részletezésre kerülő – a magyar szankciók között egyelőre 
nem szereplő – elektronikus felügyelet is. 

Ennek egyik indoka, hogy a közérdekű munka és a pénzbüntetés kapcsolódnak 
legszorosabban a szabadságvesztés büntetéséhez, abból fakadóan, hogy nem telje-
sítésük esetén automatikusan átváltoztatásra kerülnek végrehajtandó szabadság-
vesztésre.13 További indoka az alternatívák általam történő leszűkítésének, hogy a 
közérdekű munkán és a pénzbüntetésen kívüli szankciók olyan speciális feltéte-
lekkel rendelkeznek, hogy azok az elkövetők csupán szűk körét érintik, így gya-
korlati relevanciájuk a szabadságvesztések helyettesítése kapcsán csekélyebbnek 
mondható. Másrészről az arányosság elvéből kiindulva az abszolút arányosság azt 
kívánja meg, hogy a szankciórendszerben rögzített jogkövetkezmények egymás-
hoz viszonyítottan arányosak legyenek,14 vagyis a szabadságvesztés szabadság-
elvonó jellegéhez a leginkább arányos egy szintén személyi szabadságot érintő, 
annak legalább korlátozásával járó büntetés, ennek a feltételnek tehet eleget az 
elektronikus felügyelet, valamint a közérdekű munka, amely az elvégzendő munka 
erejéig valamiféle szabadságkorlátozást is jelent.15 Harmadrészt – a pénzbüntetés 
szempontjából – a magyar történeti hagyományok is indokolják az alternatívák 

11  Council of Europe: Annual Penal Statistics, 2016. http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/
SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf (2019. március 26.)

12  Mohácsi Barbara: A szabadságvesztés-büntetés lehetséges „alternatívái”. 2010, 362. htt-
ps://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/34928 (2019. március 20.)

13  2012. évi C. tv. 48. § (1), 51. § (1)
14  Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I. 2014, Iurisperitus Bt., Szeged, 85.
15  Vókó: i. m. 664.
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ilyen módú csoportosítását. A pénzbüntetés valóban nem jár a szabadságot érin-
tő korlátozással, viszont hagyományi alapokon fontosnak tartom alternatívakén-
ti kategorizálását, hiszen ez a büntetés a magyar szankciórendszer legkorábban 
szabályozott alternatív szankciója, amelyet a II. büntetőnovella rögzített először.16 
Ezen túlmenően pedig nem hagyhatjuk figyelmen kívül a büntetéskiszabásra vo-
natkozó statisztikai adatokat sem, amelyek azt mutatják, hogy az 1970-es években 
a szabadságvesztésnél is gyakrabban alkalmazták szankcióként. 1973-ban a 18 
éven felüliekkel szemben a leggyakrabban alkalmazott büntetés volt, 48,9%-ban 
szabták ki, míg a szabadságvesztés-büntetést 43,9%-ban.17 Ezek a számok később 
tovább emelkedtek, 1975-ben a kiszabott pénzbüntetések száma 51% volt, majd 
1978-ban elérte a hazai maximumot, az 53,4%-ot.18 Az ügyészség legfrissebb sta-
tisztikája alapján pedig 2017-ben minimálisan, de több esetben került a pénzbün-
tetés kiszabásra, mint a szabadságvesztés.19

Jelenleg hatályos büntető törvénykönyvünk 33. § (1) bekezdésében felsorolt bün-
tetések sorrendje az első négy esetében mondhatni rögzített, mivel ezek egymáshoz 
viszonyított szigoruk és arányosságuk mentén rendeződnek. Így a sorrend a követ-
kező: szabadságvesztés mint a legszigorúbb büntetés, ezt követi az elzárás, amely 
alternatív szankciónak abból a funkcionális szempontból nem nevezhető, hogy ezt 
is büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, viszont hossza rövidebb, végre-
hajtási fokozata pedig enyhébb lehet, mint a szabadságvesztés esetében. A felsorolás 
harmadik helyén szerepel a közérdekű munka, majd pedig a pénzbüntetés, amelyek 
a már fentebb említetteknek megfelelően az átváltoztatás gyakorlata miatt kapcso-
lódnak szorosan a szabadságelvonással járó büntetéshez. Ebbe a rendszerbe kívá-
nom elhelyezni az elektronikus felügyelet intézményét mint szankciót.

4. Az elektronikus felügyelet

De mi is pontosan az elektronikus felügyelet? Az elektronikus felügyelet jogintéz-
ményét legelőször az USA-ban alkalmazták az 1980-as években, az európai kon-
tinensen pedig első ízben Angliában jelent meg 1989-ben.20 Azóta számos más 

16  Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések. 1984, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 16.

17  Györgyi Kálmán – Bárd Károly: A pénzbüntetés és a kodifikáció. Jogtudományi Köz-
löny, 1978/33. 10.

18  Nagy Ferenc: A rövid tartamú szabadságvesztés szurrogátumai. Magyar Jog, 1991/10. 
589.

19  http://ugyeszseg.hu/repository/bunozes_es_igazsagszolgaltatas_2008_2017.pdf  
(2019. március 27.)

20  Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. általános részének kodifikációjához. 2005, HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 373–374.



210 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

európai országban elterjedt az eszköz használata, illetve az erre a technológiára 
épülő jogintézmények szabályozása, amelynek alapvető indoka volt a börtönpo-
puláció növekedése, ebből adódóan a túlzsúfoltság problematikája, valamint a 
kevésbé költséges, de mégis hatékony megoldás keresése a szabadságvesztés-bün-
tetések helyettesítésére.21 

Az elektronikus felügyelet lényegét tekintve egy általános fogalom, amely a 
büntető igazságszolgáltatás rendszerében felügyeleti, korlátozó intézkedésekhez 
kapcsolódik, és a technológia (elektronikus távfelügyeleti eszköz) segítségével le-
hetővé teszi az igazságszolgáltatási és végrehajtó szervek számára az adott személy 
mozgásának, tartózkodási helyének, viselkedésének valós időben történő nyomon 
követését, ellenőrzését, szabályozását.22 Ennek megvalósítása különböző techni-
kai megoldásokkal, eltérő igazságügyi szakaszokban és többféle jogintézmény-
hez kapcsolódva történhet. Alkalmazását tekintve az elektronikus távfelügyeleti 
rendszer alternatív eszközként érvényesülhet az eljárásjog, anyagi jog, illetőleg a 
büntetés-végrehajtási jog területén, ezt hangsúlyozza ki az Európa Tanács 2014-es 
elektronikus felügyelettel foglalkozó ajánlása is. Ennek megfelelően az eljárásjog 
területén kapcsolódhat többek között az őrizet, a letartóztatás foganatosításához, 
anyagi jogi szempontból megfelelő felügyeleti eszközként tartja számon a felfüg-
gesztett szabadságvesztéssel, próbára bocsátással összefüggésben, a büntetés-vég-
rehajtás kapcsán a végrehajtandó szabadságvesztés alternatívájaként jelöli meg, 
továbbá indokolt lehet alkalmazása az idő előtti szabadulás jogintézményeihez 
kapcsolódóan.23 

Az európai országok egy részének a Confederation of European Probation felé 
továbbított jelentései alapján megállapítható, hogy az elektronikus távfelügyeleti 
eszköz alkalmazása többnyire a büntetés-végrehajtási jog területén, valamint az 
eljárásjog jogintézményeihez kapcsoltan érvényesül. Az előbbi azt jelenti, hogy 
a szabadságvesztés-büntetések végrehajtásának egyik alternatívája, vagyis a vég-
rehajtás módja (front-door electronic monitoring), másrészről pedig az idő előtti 
szabadítás intézményeinek kapcsolódó felügyeleti eszköze (back-door electronic 
monitoring). Az utóbbi klasszikusan az őrizet, letartóztatás foganatosításához kap-
csolódik, ami így az érintettek otthonában is kivitelezhető. Az európai országokra 
jellemző, hogy mind a RF- (radio frequency), mind pedig a GPS- (global positio-

21  Kantorowicz, Elena: The „Net-Widening” and its Solutions: The Road to a Cheaper 
Sanctioning System. 2013, 18. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2387493 
(2019. március 25.)

22  Nellis, Mike: Standards and Ethics in Electronic Monitoring. 2015, 10. https://rm.coe.int/
handbook-standards-ethics-in-electronic-monitoring-eng/16806ab9b0 (2019. március 26.)

23  Recommendation CM/REC (2014) 4 on electronic monitoring.
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ning system) technológiáját alkalmazzák az elektronikus távfelügyelet foganatosí-
tása során.24

Az elektronikus felügyelet (alternatív) szankciókénti alkalmazása a szakiroda-
lomban többször felmerül, gyakorlati megjelenése viszont egyelőre csekély. Erre 
jelen tanulmányomban két európai példát szeretnék hozni, röviden bemutatva 
ezen országok kapcsolódó jogi szabályait.

5. Az elektronikus felügyelet mint önálló szankció

A finnek 2011-ben vezették be szankciórendszerükbe az ún. monitoring senten-
ce büntetését, amelyet a közérdekű munka, valamint a szabadságvesztés-büntetés 
közé helyeztek el, és amelynek funkcióját kifejezetten a rövid tartamú szabadság-
vesztések kiváltásában látják. A büntetés tartama legfeljebb hat hónap lehet, kisza-
básának feltételei között szerepel, hogy hozzájáruljon az elítélt társadalmi be-, illet-
ve visszailleszkedéséhez, valamint alkalmas legyen arra, hogy a felügyelet alá vont 
személy vonatkozásában megakadályozza további bűncselekmények elkövetését. 
Ezen túlmenően sikeres végrehajtása érdekében szükséges egy megfelelő lakóhely, 
ahol a technikai eszközök felállítására sor kerülhet. Az elektronikus felügyelet alá 
vont személyeknek egy meghatározott napirendet kell követniük, amely magában 
foglalhat munkavégzést, tanulmányok folytatását, rehabilitációs, valamint szaba-
didős programokon való részvételt. Ennek megfelelően az elítéltek csak meghatá-
rozott időben, meghatározott célból hagyhatják el otthonukat egy előre megadott 
helyen való tartózkodás érdekében. Mindezeken túlmenően a végrehajtás alatt 
tartózkodniuk kell az alkohol és más tudatmódosító szerek fogyasztásától. A vég-
rehajtás ellenőrzését az elektronikus eszközzel való felügyeleten túlmenően ad hoc 
jellegű látogatások is segítik, amikor a hatóságok emberei személyesen látogatnak 
el a felügyelet alá vont személyek munkahelyére vagy lakóhelyére. Az elektronikus 
felügyelet magatartási szabályainak folyamatos vagy súlyos megsértése a büntetés 
végrehajtandó szabadságvesztésre történő átváltoztatásával jár.25

A belgák szankciórendszerébe 2016-ban vezették be az elektronikus felügye-
letet mint önállóan alkalmazható büntetést.26 Ezt a büntetést az egy évig terje-
dő szabadságvesztés-büntetések helyett lehet alkalmazni az ügyész vagy a vádlott 

24  Kylstad Oster, Marianne – Franco Caiado, Nuno: Survey of Electronic Monitor-
ing in Europe: Analysis of questionnaires 2018. https://www.cep-probation.org/11th-electro-
nic-monitoring-conference-presentations-workshop-results-and-more/ (2019. március 26.)

25  https://rikosseuraamus.fi/en/index/sentences/communitysanctions/monitoringsentence.
html (2019. március 26.)

26  Beyens, Kristel – Roosen, Marijke: Electronic monitoring in Belgium. 2016, 11. htt-
p://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-Electro-
nic-monitoring-in-Belgium.pdf (2019. március 26.)
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indítványára, a bírónak pedig a kiszabásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy 
ugyanolyan hosszúságú legyen, mint az egyébként e nélkül alkalmazandó és adott 
esetben az e helyébe lépő szabadságvesztés-büntetés. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 
a magatartási szabályok megszegése vagy a végrehajtás nem teljesítése esetén az 
elektronikus felügyeletet szabadságvesztés-büntetésre kell átváltoztatni 1:1 arány-
ban, vagyis egynapi elektronikus felügyelet egynapi szabadságvesztés-büntetést 
jelent. Az elektronikus felügyelet büntetése magában foglalja a meghatározott cí-
men való tartózkodás kötelezettségét azzal, hogy a bíró az általa megszabott idő-
ben az elítéltet felhatalmazhatja a szabad mozgásra, és a kijelölt lakóhelytől való 
távollétre. A büntetés generális minimuma egy hónap, generális maximuma egy 
év, amelyet a bíró határoz meg, végrehajtását pedig az ítélet jogerőre emelkedé-
sétől számított hat hónapon belül kell megkezdeni. Az elektronikus felügyelet 
kilátásba helyezését követően az ügyészség, a nyomozó bíró, a nyomozó bíróság 
vagy a tárgyaló bíróság rábízhatja az arra illetékes elektronikus felügyeleti háló-
zatra az elektronikus felügyelet büntetés-végrehajtási lehetőségének feltérképezé-
sét. Ennek keretében a hálózat előzetesen egy jelentést készít a bíróság számára, 
amelyben felméri a vádlott szociális helyzetét, valamint vizsgálja az alkalmazni 
kívánt elektronikus felügyelet hatékonyságát a vádlott személyére vonatkozóan. 
A büntetés kiszabásának és sikeres végrehajtásának feltételei közé tartozik, hogy 
az elkövető ne bűntettet kövessen el, állandó lakóhellyel rendelkezzen, amelynek 
megváltozását azonnal jelentenie kell a lakóhelye szerint illetékes ügyészségnek és 
az elektronikus felügyelet végrehajtásáért felelős hálózatnak, valamint a bíró által 
meghatározott magatartási szabályokat be kell tartania. Az elektronikus felügyelet 
büntetésre ítéléskor jelen kell lennie az elítéltnek vagy jogi képviselőjének, mivel 
minden esetben az ő személyes vagy jogi képviselője által közvetített beleegyezése 
szükséges az ítélet jogerőre emelkedéséhez. Fontos, hogy a bírónak indoklási kö-
telezettsége van abban az esetben, ha elutasítja az elektronikus felügyelet bünteté-
sének kiszabását.27

A  fentebb részletezett példákon keresztül is jól leszűrhetőek a jogintézmény 
legfontosabb jellemzői. Először is egyértelműen a rövid tartamú szabadságvesz-
tések kiváltását célozza azzal, hogy mégis szorosan kapcsolódik a szabadságvesz-
tés-büntetéséhez, mivel nem teljesítésének szankciója az átváltoztatás következ-
ménye. Mind a két esetben egy szabadságkorlátozó büntetésről van szó, amelynek 
fő célja, hogy az elkövetőt a társadalomból ne szakítsa ki, napi életvitelét és moz-
gását korlátozza, napirenddel szabályozza, és ezzel a már meglévő egzisztenciá-
ját fenntartsa, vagy szocializációját megfelelő irányba fejlessze. A  büntetés pre-
venciós és rehabilitációs céljai vitathatatlanok, amellyel együtt jár az elektronikus 
felügyelet punitív jellegének elismerése és az aktív rehabilitáció szükségessége. 
Azok, akik a büntetés céljának a megelőzést és az elrettentést tartják, hangsúlyoz-

27  Criminal Code of the Kingdom of Belgium (1867) 37. § (1)–(5)
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zák, hogy a punitivitás bizonyos mértékének, valamint valamiféle kellemetlenség-
nek az elektronikus felügyelet szükséges velejárójának kell lennie. A rehabilitációs 
célokat hirdetők a büntetés végrehajtásának legfontosabb szegmensének az aktív 
rehabilitálást tartják, amely az elektronikus felügyelet vonatkozásában nem jelent 
mást, mint azt, hogy önmagában ez a büntetés nem segíti az elkövető társadalom-
ba történő visszailleszkedését. Ebből a szempontból az elektronikus felügyeletet 
inkább afféle felügyeleti eszköznek kell tekinteni, amely lehetőséget ad az elkö-
vető rászorítására az előírt oktatási, kezelési, rehabilitációs programokon való 
részvételre.28 Ez utóbbi cél a finn szabályozás alapján megvalósul, mivel az el-
ítéltnek a büntetés letöltésének ideje alatt egy szigorú napirendet kell követnie, 
amelynek fontos elemét képzi a munkavégzés, a tanulás vagy éppen különféle 
kezelések, ennek végrehajtását pedig a hatóság emberei időről időre ellenőrzik. 
A  belgák esetében viszont a szakirodalomban kritikaként fogalmazzák meg, 
hogy ez a büntetés „passzív rehabilitációként” érvényesül, mivel az elítéltet a vég-
rehajtás során tulajdonképpen magára hagyják, így a rehabilitációs, szocializációs 
elemek erodálódnak.29

6. Az elektronikus felügyelet a magyar  
szankciórendszerben

A  magyar szabályozás kapcsán úgy vélem, hogy figyelembe véve a speciális és 
generális preventív célokat, valamint a büntetés-végrehajtás egyik legfontosabb 
célját, a reintegrációt, megvalósítható lenne az alternatív szankciók körének elekt-
ronikus felügyeleti büntetéssel való kibővítése, amely a differenciáltabb, indivi-
dualizáltabb ítélkezést elősegíthetné – természetesen a megfelelő jogalkalmazói 
attitűddel –, mindemellett pedig a börtönpopuláció csökkentésében is fontos sze-
repet játszhatna. Mindezeken túlmenően a rehabilitációs célok elérésének haté-
kony eszköze lehetne a pártfogó felügyelet aktív közreműködésével. 

Ennek megfelelően a korábbiakban felvázolt szankciórendszeren belül az elekt-
ronikus felügyeletet mint alternatív szankciót az elzárás és a közérdekű munka 
közé helyezném el azzal, hogy a szankciók egy egyértelműen új csoportját jele-
níteném meg, vagyis a szabadságkorlátozással járó büntetéseket, ahova mind az 
elektronikus felügyelet, mind pedig a közérdekű munka büntetése besorolásra 

28  Eisenberg K., Avlana: Mass Monitoring. 142, 144–145. https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2951475 (2019. március 26.)

29  Beyens, Kristel – Roosen, Marijke: Electronic Monitoring in Belgium. 2016, 29. htt-
p://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-Electro-
nic-monitoring-in-Belgium.pdf (2019. március 26.)
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kerülne. Az egyik legfontosabb funkcióját a rövid tartamú szabadságvesztések ki-
váltásában látom, ennek megfelelően a Btk. 33 § (4) bekezdésében helyezném el.

Úgy gondolom, hogy az elektronikus felügyelet végrehajtásához szükséges 
technikai feltételek adottak, ugyanaz az elektronikus távfelügyeleti rendszer kell 
hozzá, mint a reintegrációs őrizet vagy a bűnügyi felügyelet esetén, amelyek már 
a magyar gyakorlatban is alkalmazott jogintézmények. Ezt a büntetést az elítélt 
és a vele egy háztartásban élők beleegyezésével lehetne kiszabni, önállóan vagy 
más (szabadságelvonással nem járó) szankciókkal kombináltan is. Az elektroni-
kus felügyelet bevezetésével kiküszöbölésre kerülhetne továbbá egy, az Európa 
Tanács által problematikusnak tartott gyakorlat, amely szerint az önhibából nem 
teljesített alternatív szankciókat automatikusan szabadságvesztésre váltják át.30 Az 
általam felvázolt szankciórendszerben ezzel összefüggésben valamiféle lépcsőze-
tesség érvényesülne, vagyis a pénzbüntetés nem teljesítését közérdekű munkává, 
a közérdekű munka nem teljesítését elektronikus felügyeletté lehetne átváltani, a 
láncolat végén pedig a szabadságvesztés helyezkedne el. Az elektronikus felügye-
lethez kapcsolódó magatartási szabályok meghatározása, ezekkel összefüggő fi-
gyelmeztetési metódusok kialakítása – rugalmasságuk lévén – pedig még távolabb 
helyezhetnék a szabadságvesztés-büntetésének alkalmazását.

7. Érvek és ellenérvek

Természetesen pro és kontra érvek is felhozhatók az elektronikus felügyelet bün-
tetésként való szabályozása kapcsán. Előnyei közé sorolandó egyértelműen a bör-
tönnépesség csökkentésének lehetősége, természetesen megfelelő jogalkalmazás 
mellett. További pozitívuma, hogy az elítélteket nem szakítja ki megszokott kör-
nyezetükből, megkíméli őket a prizonizáció negatív hatásaitól, csökkenti a bűnis-
métlés veszélyét, illetve költséghatékonysága sem utolsó szempont.31 

Ellenzői negatívumként emelik ki a ’net-widening’ jelenségét, vagyis a társadal-
mi kontroll kiterjesztését az egyes individuumok felett. Ennek hatására félő, hogy 
a nem megfelelő jogalkalmazással a börtönnépesség nem fog csökkeni, viszont az 
elektronikus felügyelet alatt állók száma növekszik, adott esetben a punitív bünte-
tőpolitikai szemlélet hatására. Másrészről ezen büntetés bevezetése olyan elköve-
tőkre nézve jelenthet veszélyt – hangsúlyozom, nem megfelelő jogi szabályozás és 
jogalkalmazás mellett –, akik enyhébb büntetésben, pénzbüntetésben vagy éppen 
közérdekű munkabüntetésben részesültek volna az elektronikus felügyelet bün-
tetésének hiányában, így áthágva a kiszabott büntetés és a tett arányosságának 

30  Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and 
measures.

31  Oster–Caiado: i. m.
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követelményét.32 Az elektronikus felügyelet elterjedésének egyik legnagyobb el-
lenzője az amerikai James Kilgore, aki szerint az elektronikus felügyelet nem a bör-
tönbüntetések alternatíváját jelenti, hanem csupán azok végrehajtásáét, amelynek 
eredményeként a társadalom általi bebörtönzés jelenségét tapasztalhatjuk meg. 
Véleménye szerint ez számos veszélyt rejt magában, például az ellenőrzés vissza-
élésszerűvé válását, az alapvető jogok komoly sérelmét, diszkrimináció erőteljes 
megjelenését a büntetések alkalmazásában, illetve a profitorientált cégek érdekei-
nek érvényesítését, amely a büntetőpolitikát befolyásolhatja.33

8. Konklúzió

Az elektronikus felügyelet megjelenése az igazságszolgáltatásban viszonylag régi-
nek mondható, viszont jelentősége és alkalmazásának elterjedése az utóbbi évti-
zedben nyert igazi jelentőséget. Újdonságát adja a technológia fejlődése mellett az 
európai büntetőpolitika alakulása, humanizálódása, illetve rehabilitációs törekvé-
seinek erősödése. Éppen ezért funkciója még nem teljesen letisztázott olyan érte-
lemben, hogy csak egy eszköznek tekintjük, amely biztosítani tudja a már meglévő 
büntetőjogi jogintézmények végrehajtásának sikerességét, vagy önmagában bün-
tetésnek tekinthető, figyelembe véve a használatával járó erőteljes alapjog-korlá-
tozást. Amennyiben önálló büntetésként, illetve a szabadságvesztés-büntetések 
végrehajtási módjának tekintjük, elengedhetetlen punitív jellegének elismerése, 
hiszen ezáltal tudjuk igazolni az alapjogi korlátozások tényét. Másrészről ilyen 
módon történő alkalmazásához szükséges a büntetés keretét adó elektronikus 
felügyelet tartalmi feltöltése, vagyis hogy végrehajtásának feltételei és tényleges 
megvalósításuk szorosan kapcsolódjanak a büntetés-végrehajtás rehabilitációs és 
reintegrációs céljaihoz. Magyar viszonylatban büntetésként történő alkalmazá-
sa véleményem szerint elméleti síkon megvalósítható lenne, de ennek tényleges 
megvalósulására egyelőre csekély lehetőséget látok, azonban a pártfogó felügyelet 
intézkedésével történő összekötése szankciótani szempontból mindenképp meg-
fontolandó lehet. 

32  Kantorowicz, Elena: Cognitive Biases and Procedural Rules: Enhancing the Use of Al-
ternative Sanctions. 3–4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2531418 (2019. 
március 27.)

33  Kilgore, James: Electronic Monitoring is NOT an Alternative to Incarceration. 2017. htt-
ps://www.challengingecarceration.org/2017/06/18/why-electronic-monitoring/ (2019. márci-
us 27.)
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Absztrakt
Tanulmányomban a magyar családjogi törvénykezés és az iszlám jog családjogot érin-
tő rendelkezései közötti párhuzamot keresem, amelyet a hozomány és egyéb nászaján-
dékok törvénybe iktatásán keresztül vizsgálok meg a magyar jogtörténetben. A mai 
muszlim közösségekben élő hagyománya van a mahrnak, melyet a vőlegénynek a 
menyasszony számára kell kifizetnie, és minden muszlim szokások szerint megkötött 
házassághoz elengedhetetlenül szükséges. A régebbi, főként magánjogi törvényjavas-
latokon, tervezeteken és cikkelyeken nyugvó hazai szabályozásban a jegyajándék (a 
vőlegény juttatta a mennyasszonynak), a hozomány (a nő hozott a házasságba) és a 
hitbér (a hű feleségnek járt) fogalmával egyaránt találkozhatunk. Bár a magyar szabá-
lyozások eltérőek az iszlám jog gyakorlatától, adott esetben más célt is szolgáltak, mégis 
megállapítható, hogy a magyar társadalomban is jelentős szerepet töltött be a múlt 
század közepéig a hozomány jogintézménye, illetve más, házasságkötéskor jellemző, a 
felek vagyonát érintő megállapodás.
Kulcsszavak: hitbér, hozomány, jegyajándék, mahr, nászadományok

1. Bevezetés

Tanulmányomban a magyar nászadományok különböző korszakokban kimutat-
ható szabályozását vetem össze az iszlám jogban megjelenő és manapság is min-
den iszlám házasságkötés kötelező elemeként kezelt mahr jogintézményével. Bár 
jelenleg a magyar családjogban nem létezik a mahrhoz hasonló jogintézmény, 
hiszen a házasulandó feleket és a házastársakat a mai magyar jog mindenben 
egyenjogú félként kezeli, régebben hazánkban is a házasságkötési gyakorlat részét 
képezték a jog által szabályozott nászadományok, amelyeknek célja és funkciója 
részben megegyezett a mahréval.

Tanulmányom összehasonlító jellegére tekintettel érdemes röviden kitérni az 
összehasonlító jogi elméletekre és a kutatások módszertani elemeire. Az össze-
hasonlító jogtudományára mára már mint külön tudományágra tekintenek első-
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sorban annak sajátos módszertani megközelítésmódja miatt. A  modern össze-
hasonlító jog tudománya a 20. század második felében alakult ki, amikor neves 
összehasonlító jogászok a jogrendszerek csoportosításának kérdésével kezdtek 
mélyrehatóan foglalkozni. Bár több klasszifikációs megoldást dolgoztak ki, a téma 
összetettségére hivatkozva csak a két legszélesebb körben elfogadott csoportosítá-
si megközelítést mutatom be. A jogrendszerek csoportosításának alapfeltevése az 
volt, hogy képtelenség a világtörténelem összes, valaha létező jogrendszerét egy 
csoportosítás alá vonni, vagyis időbeli, tárgybeli vagy jogági korlátok meghatá-
rozására van szükség. A világon valószínűleg legelterjedtebb csoportosítást René 
David francia jogtudós dolgozta ki, aki úgynevezett jogcsaládokat különböztet 
meg: a római-germán jogcsaládot, a common law jogcsaládját és a szocialista jo-
gok családjait, illetve ezek mellett a családba nem tömöríthető egyéb jogrendsze-
reket, mint például a hindu, az iszlám és kínai jogrendszereket.1 Zweigert és Kötz 
német jogászok könyvükben egy többdimenziós megközelítést javasolnak a klasz-
szifikációhoz. Szerintük a csoportosításnál figyelembe kell venni a jogrendszerek 
stílusalkotó tényezőit, a jogstílusokat, amelyek a jogrend történeti eredete és fej-
lődése, az uralkodó specifikus jogászi gondolkodásmód, a jellegzetes jogintéz-
mények, a jogforrások jellege és értelmezése, illetve az ideológiai elemek. A világ 
jogrendszereit a jogstílusok alapján nyolc jogkörre osztották: romanista, német, 
anglo-amerikai, északi, szocialista, távol-keleti, iszlám és hindu jogkörök.2 Ma-
gyarország jogrendszere a történelem során jellemzően a német mintát követte, 
így Zweigert és Kötz csoportosítása alapján a német jogkörhöz tartozónak tekint-
hető. A Koránon és a Próféta cselekedetein alapuló, évszázadokon keresztül folya-
matosan fejlődő iszlám jog, a saría rendszerezi a muszlimok vallási és társadal-
mi életét egyaránt. A tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy a két jogrendszer 
azon jogintézményeinek a fejlődését vizsgáljam meg, melyek házasságkötéskor a 
felek vagyoni helyzetét érintik, illetve amelyek során az egyik fél a másiknak pénzt 
vagy egyéb vagyontárgyat ad.

Kiindulópontként Malinowski kulturális funkcionalizmus-elméletét érdemes 
referenciaként megemlítenem. Malinowski szerint a kultúra lényegében egy olyan 
konstrukció, amelynek a keretein belül az ember hatékonyabban meg tud birkózni 
azokkal a konkrét problémáival, amelyekkel a környezetében szembesül az igé-
nyeinek a kielégítése során. Ez egy olyan tárgyi, tevékenység- és attitűdrendszer, 
amelyben mindennek megvan a rendeltetése. A tevékenységek, attitűdök és tár-
gyak fontos feladatok köré szerveződnek olyan intézményekbe, mint a család, a 
klán, a helyi közösség, a törzs, valamint a gazdasági együttműködés, vagy a politi-
kai, jogi és oktatási tevékenységek köré szerveződött csoportok. Minden társadal-

1  David, René: Les grands systèmes de droit contemporains. 1964, Dalloz, Paris.
2  Zweigert, Konrad – Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete 

des Privatrechts. 1969, Mohr Siebeck, Tübingen.
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mi intézmény egy szükségletet elégít ki.3 Eszerint bármely társadalomban kiala-
kulhat ugyanaz a társadalmi intézmény egy szükségletre adott válaszként. A régi 
magyar társadalomban és az iszlám világban is a nő volt a kiszolgáltatottabb fél 
egy házasságban, akinek elsődleges feladata a háztartás vezetése és a gyerekek ne-
velése volt, és saját jövedelemmel nem rendelkezett. A házasság felbomlása esetén 
a társadalomnak gondoskodnia kellett a nő megélhetéséről. A mahrnak és a ma-
gyar nászadományoknak is részben az volt a funkciójuk, hogy a férfi halála esetén 
vagy válás után megélhetést biztosítsanak a nő számára.

2. A házasságkötéskor adott anyagi juttatások  
szabályozása a korábbi magyar magánjogban

Honfoglaló őseinknél még bevett szokás volt a nőrablás.4 Hogy mennyire min-
dennaposnak számított egykor a nőrablás, az is bizonyítja, hogy a csodaszarvas 
eredetmondánkban is szerepel a motívum. István törvényei (István 27) már tiltást 
fogalmaztak meg a nőrablás kapcsán, és nem tartották érvényesnek azt a házas-
ságkötést, amely nőrablás folytán jött létre.5 Ennek ellenére a Kárpát-medence 
magyar falvaiban sokáig élő hagyomány volt, Kalotaszeg egyes vidékén még a kö-
zelmúltban is volt példa lányszöktetésre. Bár a magyar falvakban a leányszöktetés 
oka jellemzően az volt, hogy a fiatalok a leány szüleinek házassági tervét szerették 
volna meghiúsítani, mivel azok általában már jó előre kiválasztották lányuk szá-
mára a szerintük alkalmas férjjelöltet. Sőt arra is akadt példa, hogy a szülők bele-
egyezésével szöktették el a lányukat, hiszen így nem kellett hozományt adniuk, és 
költséges lakodalmat tartaniuk. A magyar lakodalmas szokásokban a mai napig 
felfedezhető az asszonyrablás ősi szokása.

A honfoglalás kori ősmagyar társadalomban a nőrablás mellett a nővétel volt 
bevett házasságkötési szokás. Mivel a vőlegény csak a családalapítást követően 
rendelkezhetett saját vagyonnal a családi vagyonközösség elve alapján, a nővétel 
során a házasulandók apái állapodtak meg a vételárban.6 Dzsajháni, khoraszáni 
tudós államférfi Kr. u. 920 körül különféle népekről szóló összefoglaló művében 
írt a magyar szokásokról, amely az utókorra Ibn Ruszta arab és Gardizi perzsa 
történetírók átiratából maradt ránk. Leányvételről a következők maradtak fent: 
„Leánykérés alkalmával náluk az a szokás, hogy amikor a leányt megkérik, vétel-

3  Malinowski, Bronoslaw: A  Scientific Theory of Culture and Others Essays. 1944, The 
University of North Carolina Press, New York, 150.

4  Magyar Katolikus Lexikon, leányrablás szócikk.
5  Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. 2004, Osiris Kiadó, 72.
6  Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. 2014, Dialóg Campus Kiadó – Nor-

dex Kft.
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árat visznek a leány gazdagságával arányban, több vagy kevesebb állatot. Amikor a 
vételár meghatározására összegyűlnek, a leány atyja a vőlegény atyját saját házába 
viszi és mindent összegyűjt, amije csak van coboly-, hermelin-, mókus-, nyestprém-
ből és rókamálból, a brokát ruhahuzatokkal és mindenféle bőrrel egyetemben tíz 
bőrruhára valót. (Mindezt) egy szőnyegbe göngyölíti és a vőlegény atyjának lovára 
kötözi, majd hazaküldi őt. Akkor az mindent elküld neki (a leány atyjának), amire 
csak szükség van az előre megállapított vételárhoz: állatot, pénzt, ingóságot, – és ak-
kor hazaviszik a leányt.”7

A nőért fizetett vételár az idők folyamán a kereszténység terjedésével és germán 
hatásra a nő részére kirendelt vagyonná alakult. Vagyis a nővételből fejlődött ki 
később a nemesség körében a hitbér intézménye. A hitbér azt a célt szolgálta, hogy 
a házasságban kiszolgáltatottabb fél, a nő vagyonjogi helyzetét erősítse. A nemes-
asszony a férjétől rendi állása szerint megszabott vagy szerződésben kikötött hit-
bért kapott, amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a férj vagyonának egy részét 
házasságkötéskor felesége javára, vagyis leendő özvegye létfenntartásának bizto-
sítására kötötte le a korábbi szokásos vételár erejéig.8 Werbőczy Hármaskönyve 
szerint a hitbér szüzessége elvesztéséért és az elhálásért járt a nőnek, akár kész-
pénzben, akár ingó és eladható dolgokban. Az Aranybulla alapján a hitbér az asz-
szony különvagyona volt, amit özvegysége után a férj hagyatékából meg kellett 
kapnia más igényeket megelőzően.9 Az országos szokásjogban kétféle hitbér lé-
tezett: a törvényes hitbért a nő akkor is követelhette özveggyé válásakor, ha erről 
előzetes megállapodást nem kötöttek; ezzel szemben az írott hitbért a férj szabad 
akaratából, külön rendelkezés alapján biztosította a felesége számára, jellemzően 
szintén saját halálát követően. Czövek István 1825-ben megjelent Planum tabulare 
című gyűjteményében megvizsgálta a Királyi Curia korábbi döntvényeit és a jog-
gyakorlatot, amelyek alapján összefoglalta a hitbérrel kapcsolatos szabályozásokat 
is. Eszerint ha a bíró úgy ítélte meg, hogy a feleség a férjét rossz lélekkel hagyta el, 
és ő adott okot az elválásra, hitbérét elveszítette, önmagában azonban az életkö-
zösség megbontása nem járt ilyen következménnyel. Ha azonban váláskor a férjet 
nyilvánították vétkesnek, a férj köteles volt a hitbért megfizetni. A nő hitbérét csak 
saját vétke, elsősorban házasságtörése miatt veszíthette el. Czövek írása is kitér 
a kétfajta hitbér közötti különbségre: „A Törvényes Hitbért, mint törvényeinknek 
különös privilégiumával ékeskedőt, minden más Adósságok előtt és felett ki kell ha-
sítani. Ellenben a Kontraktusbeli Hitbér, vagy a Feleségnek a Férje által tett Béírás 
vagy Kötelező Írás az Egyszerű Adósságoknak természetjeket öltözik magokra, és 

7  László Gyula: A  honfoglaló magyar nép élete. 1944, Magyar Élet Kiadása, Budapest, 
277–278.

8  Nagy Janka Teodóra: A nőrablástól a házasságkötésig. In Györgyi Erzsébet (szerk.): 
Lakodalmi szokások. 2001, Planétás Kiadó, Budapest, 50–51.

9  Mezey: i. m. 68–69.
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azoknak Rendjekbe tartoznak: tehát a privilégiumosságnak örve alatt, az előbbeni 
Adósságoknak elejekbe tenni nem lehet.”10 A 19. század második feléig a legtöbb 
szerző a vagyonjogi intézmények közül a hitbért tárgyalta legbővebben a források 
és a joggyakorlat bemutatásával, jellemzően női különjogként, az özvegy nő jogai 
körében.11

A hitbér mellett a magyar szokásjogban a hozomány is kiemelt szerepet kapott 
az idők folyamán, a kiházasításból fejlődött ki. A nőt a családja kiházasította, sa-
ját vagyont, vagyis hozományt, kelengyét adott számára. A  hozomány mértéke 
a lány rangjától és vagyoni helyzetétől függött. Célja a házasélethez való hozzá-
járulás volt, azaz a hozomány a feleség részéről a férjnek mint családfenntartónak 
a házasélettel járó kiadások fedezéséhez nyújtott támogatás volt. Feudális jogunk 
szerint csak az ősi ingó jószág volt hozomány. A későbbiekben viszont akármilyen 
hasznot hozó ingó vagy ingatlan, sőt pénz is lehetett. A hozomány biztosítása nem 
jelentett kényszert, nem volt kötelező jellegű. Ugyanakkor elmondható, hogy a 
különböző típusú nászajándékok a házasulandók családjai közti szorosabb kap-
csolat megalapozásának eszközeinek számítottak, ezért ha kimondottan nem is 
volt kötelező hozományt adni, elvileg önkéntesen történt felajánlásuk, így általá-
nosan elterjedt intézménynek tekinthetjük.12 A hozomány esetében kettős jogvi-
szony keletkezett: a férjet haszonélvezeti jog illette a hozomány felett, a feleségnek 
pedig korlátolt tulajdonában állt az. Tehát a hozomány a feleség különvagyona, 
amit a házasság alatt férje kezelt. A férjet a házasság felbontása, válás esetén visz-
szaszolgáltatási kötelezettség terhelte. A régi magyar társadalomban a férj köteles 
volt asszonyát annak rangjának és vagyoni helyzetének megfelelő ellátásban ré-
szesítenie attól függetlenül, hogy kapott-e a nőtől hozományt, ami többé-kevésbé 
ellensúlyozni hivatott a tartási kötelezettséget.13

A jegyajándék szintén az ősi nővétel szokásából fejlődött ki, és olyan ingó ja-
vakat jelentett, amelyeket a vőlegény vagy a házasulandók szülei, vagy bárki más 
a lakodalom vagy eljegyzés idején adott a jegyeseknek, de jellemzően inkább a 
menyasszonynak. A házasság megkötése után a feleség különvagyonának számí-

10  Czövek István: Planum tabulare, vagy a kir. curiának végzései melyeket ama boldog em-
lékezetű Maria Theresia császárné és Magyarország királynéja rendbe szedetett 1769. eszt. most 
pedig magyar nyelven kiadta. 1825, Buda, 288.

11  Herger Csabáné: A törvényes és az írott hitbér Baranyában 1848 után. In Nagy Janka 
Teodóra (szerk.): Szokásjog és Jogszokás. 2016, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Pécs, 140.

12  Szőcsné Gazda Enikő: A háromszéki hozomány a 19. században. 2015, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, Szentendre és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumért Közalapítvány, Szentendre, 
23–26.

13  Balogi Zsófia: A hozomány szabályozása a korábbi magyar magánjogban – a hagyo-
mányozott hozomány kettős jogi természete és kapcsolata az új Ptk. által szorgalmazott halál 
esetére rendelkező szerződéssel. Themis, 2010. december, 4–8.
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tott, és nem veszíthette el azt sem házasságtörés, sem vérfertőző házasság esetén. 
A házasság meghiúsulása esetén a vőlegény a jegyajándékot csak abban az esteben 
követelhette vissza, ha a menyasszony vétke miatt bomlott föl az eljegyzés. A hit-
bérhez hasonlóan a jegyajándékkal a nő szabadon végrendelkezhetett.14 Werbőczy 
a Hármaskönyvében leszögezte a jegyajándékkal kapcsolatban, hogy a szülők által 
a lánynak adott jegyajándék, amennyiben a feleség gyermek nélkül halna meg, az 
asszony hozzátartozóit illeti, ha viszont a férj halna meg, a feleségnek jár.15

A téma kapcsán érdemesnek tartok két 1840. évi törvénycikket megemlíteni. 
A kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk 9. § egyértelműen szétválasztja 
a hitbér, a hozomány és a jegyajándék fogalmát, illetve előírja, hogy az összegüket 
külön-külön meg kell határozni, és hitelesített jegyzőkönyvbe foglalni.16 Az 1840. 
évi VIII. törvénycikk a jobbágyok örökösödéséről 15. § szintén előírja a hozo-
mány hitelesített feljegyzését a későbbi viták elkerülése végett.17 Mindkét rendel-
kezés bizonyítja, hogy a házasságkötéskor juttatott „adományok” különböző fajtái 
fontos szerepet játszottak az akkori magyar társadalomban, és azoknak a pontos 
szabályozására is szükség volt, hogy elkerüljék a vitás ügyeket.

Az utolsó magyar rendi országgyűlés 1848 áprilisában megszavazta az ún. 
áprilisi törvényeket, amelyek rendi államból parlamentáris állammá alakították 
Magyarországot, illetve elindította azt a polgárosodás útján. Az 1848. évi XV. 
törvénycikk eltörölte az ősiséget, és kimondta, hogy a minisztérium polgári tör-
vénykönyvet fog kidolgozni.18 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leve-
rése miatt viszont a törvénykönyv kidolgozása még váratott magára. 1853-ban be-
vezették hazánkban az Osztrák Polgári Törvénykönyvet (OPTK), amely egészen 
1863-ig hatályban maradt, bár rendelkezései nem honosodtak meg, sőt hatálya 
részleges volt.19 Annak ellenére, hogy az OPTK oktrojált jogként, átmenetileg és 
csak részlegesen érvényesült, elmondható, hogy hazánkban ez volt az első mo-
dern magánjogi kódex, amely a későbbi joggyakorlatra is befolyást gyakorolt.20 
Az OPTK házassági vagyonjogának fő intézménye a hozomány volt, amely cél-
ját tekintve megegyezett a magyar gyakorlatban jelen lévő hozomány fogalmá-
val, vagyis a nő vitte a házasságba, hogy a házasélettel kapcsolatos költségekhez 
hozzájáruljon. Viszont az OPTK szerint a hozomány kötelezettség volt, és azt a 
leány családjának kellett biztosítani. Lényegi különbség a magyar joghoz képest, 
hogy a férj nemcsak haszonélvezeti, hanem tulajdonjoggal is rendelkezett a hozo-

14  Magyar Katolikus Lexikon, jegyajándék szócikk.
15  Szőcsné Gazda: i. m. 23–26.
16  1840. évi XVI. törvénycikk a kereskedőkről, 9. §
17  1840. évi VIII. törvénycikk a jobbágyok örökösödéséről, 15. §
18  1848. évi XV. törvénycikk az ősiség eltörléséről, 1. §
19  Béli: i. m. 194.
20  Pődör Lea: Az Osztrák Polgári Törvénykönyv. 2012, Széchenyi István Egyetem, Deák Fe-

renc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, Győr, 24.
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mány felett. A hozományt csak a férj halála esetén kellett visszaadni, alapesetben 
a nőnek, vagy az ő halála esetén az örökösöknek, illetve amennyiben harmadik 
személy adta, akkor az rendelkezhetett úgy is, hogy a hozomány visszaszálljon 
őreá. A hozományon kívül az OPTK még három különböző ajándékozási formát 
is meghatározott, de semelyik sem egyezett meg a magyar jegyajándékkal. A férj a 
feleségnek ajándékozhatott ékszereket, vagy egyik jegyes a másiknak adhatott kü-
lönböző juttatásokat, illetve a Morgengabét az elhálás után kapta a feleség.21

A kiegyezést követően megkezdődhetett a magyar kodifikáció. A házassági jogi 
törvénytervezetet az országgyűlés évekig tárgyalta, és több pontot illetően heves 
viták övezték a törvényalkotási folyamatot. Végül 1894 decemberében fogadták 
el az 1894. évi XXXI. törvénycikket, amely először alkotta meg az egész országra 
egységes házassági jogot és állami bíráskodást házassági ügyekben, illetve kötele-
zővé tette a polgári házasságot.22 Az új törvény a házassági vagyonjog tekintetében 
alapul vette, hogy a nő szabadon rendelkezhet vagyona felett. Külön nem nevesíti 
sem a hozományt, sem a hitbért, viszont egyértelműen utal rájuk a házasság meg-
szűnéséről szóló részben. Amennyiben a bontó „ítélet csak az egyik házastársat 
nyilvánította vétkesnek: ez azon ajándékokat, melyeket a házasság fennállása alatt 
vagy a kötendő házasság okából azt megelőzőleg házastársától kapott, természetben 
visszaadni, vagy ha ennek helye nem lehet, értékét gazdagodása erejéig megtéríteni 
köteles”.23 Itt fontos megjegyezni, hogy ez a rendelkezés nem tesz különbséget a 
felek között. Ugyanakkor a törvény leszögezi, hogy „a nem vétkes nőt a vétkesnek 
nyilvánított férj vagyoni helyzetének és társadalmi állásának megfelelően eltartani 
köteles, a mennyiben ily tartásra a nőnek jövedelme elégtelen. A tartás készpénzben 
előre és rendszerint havi részletekben fizetendő. A tartást a nő kívánságára a férj 
biztositani köteles.”24 A házassági törvényünkről megállapítható, hogy sokkal ked-
vezőbben ítélte meg a férjes asszonyokat, mint más országok törvényei, például a 
fentiekre hivatkozva nem tett különbséget a férfi vagy a női házasságtörő között.

A  polgári törvénykönyv több tervezete is elkészült a 20. század első felében: 
az első szöveg 1900-ban jelent meg, a második 1913-ban, végül az ötödiket, Ma-
gyarország Magánjogi Törvénykönyvének a javaslatát 1928-ban terjesztették az 
Országgyűlés elé, ám egyik sem lépett hatályba. Ennek ellenére nagy hatást gya-
koroltak a bírói gyakorlatra, és elindítottak egy széles körű társadalmi párbeszédet 
is, amelybe már a feminista mozgalmak is bekapcsolódtak.25 Mindegyik tervezet 

21  Herger Csabáné: A hozomány szerepe a magyar vagyonjogi fejlődésben. Jogtudományi 
Közlöny, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata, 
2016/4. 195–196.

22  Mezey: i. m. 118.
23  Uo. 89. §
24  Uo. 90. §
25  Loutfi Anna: A  Magyar családjog és a nemi hierarchiáért folytatott harc 1848–1913. 

Eszmélet, 2007/73.
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részletesen taglalta a hozománnyal kapcsolatos szabályozást, és önálló jogintéz-
ményként kezelte azt. A tervezetek jogilag szigorúan elválasztották a női külön-
vagyont és a hozományt egymástól, miszerint a hozomány a nőnek a férj haszon-
élvezetére lekötött vagyona, és ez különbözik a nő szabadvagyonától.26 Kikötik, 
hogy a hozomány összegét közjegyzői okiratba kell foglalni, és megalkották a férj 
számára a hozományi haszonélvezet fogalmát.27 Ennek a lényege, hogy a hozo-
mány haszonélvezete nem szabad rendelkezés alatt álló jogosítványa a férjnek, mi-
vel azt kifejezetten a házassági terhek viselésére fordíthatja. Az 1928. évi magán-
jogi törvényjavaslat leszögezi, hogy a hozományi haszonvétel addig tart, ameddig 
a házasság, illetve „a hozományi haszonvétel megszűntekor köteles a férj a felhasz-
nált pénzösszeget és az elhasznált vagy az elidegenített más elhasználható dolognak 
az elhasználáskor vagy az elidegenítéskor volt értékét megtéríteni”.28 A hozomány 
mellett a törvénytervezet az írott hitbér szabályozására is külön fejezetet szentelt. 
Kiemelendő, hogy csak az írott hitbért fogadja el a jogszabálytervezet: „Ha a hit-
bért a férj rendeli, nyilatkozatának érvényességéhez közokirat szükséges.”29 Vagyis 
a törvényes hitbér kikerült a tervezetből. Általánosságban a törvénytervezetek a 
házastársak közötti viszonyt úgy mutatták be, mint kölcsönös partnerséget. A férj 
egyoldalú tartási kötelezettsége mellett leszögezi, hogy a közös háztartás vezetése 
a feleség feladata.30

A magyar házassági vagyonjog hagyományos joganyagához képest az első je-
lentős változást a volt rendi megkülönböztetésekből eredő egyes házassági va-
gyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetéséről szóló 1946. évi 
XII. törvény jelentette, amely felszámolta a törvényes hitbér intézményét. Herger 
Csabáné kutatásai alapján ez egy megalapozott lépés volt, mivel addigra a hitbér 
már csak egy történelmi jogintézménynek számított, elvesztette korábbi jelentő-
ségét. A hitbér a hű feleség jutalma volt a házasság megszűnésekor, így az értelmét 
veszítette egy olyan társadalomban, ahol a házassági bontó okok között első he-
lyen a házastársi hűség hiánya állt.31 Az 1946. évi XII. törvénycikk indokolásában 
is szerepel, hogy már a bírói gyakorlat szerint sem jár az írott hitbér mellett tör-
vényes hitbér, akkor sem, ha a férj a törvényes hitbér összegénél többet hagyott 
a feleségnek. „A javaslat tehát akkor, amikor ezt az intézményt megszünteti, csak 

26  Trunkos Anita Krisztina: A házassági vagyonjog szabályozása a magyar általános pol-
gári törvénykönyv 1900-as tervezetében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juri-
dica et Politica, 2014/Tomus 32. 116.

27  A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv Tervezet, Első szöveg, 1900, 112 §, 113 §
28  1928. évi magánjogi törvényjavaslat, Magyarország Magánjogi Törvénykönyve, 137. §
29  Uo. 162. §
30  Uo. 113. §, 115. §
31  Herger Csabáné: A törvényes és az írott hitbér Baranyában 1848 után. In Nagy Janka 

Teodóra (szerk.): Szokásjog és Jogszokás. 2016, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Pécs, 139, 163–164.
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az élet által már kimondott ítéletet hajtja végre.”32 Emellett viszont kiemeli, hogy a 
rendelkezés nem érinti az írott hitbérre vonatkozó jogszabályok hatályát.

A családjog első átfogó kodifikációjára a magyar jogban a házasságról, a család-
ról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénnyel került sor.33 Az 1952. törvény a 
házastársakat már teljesen egyenjogú félként kezeli, vagyis kijelenti, hogy a házas-
társak jogai és kötelességei egyenlőek.34 Így már sem a női hozományról, sem a 
férjet terhelő írott hitbérről nem tesz említést, mivel mindkét jogintézmény vagy 
kifejezetten a feleség, vagy a kifejezetten a férj kötelességeire utaltak. Az 1986. évi 
IV. törvény viszont lehetőséget ad arra, hogy a házasulandók a házasságkötés előtt 
házassági szerződést köthessenek az egymás közötti vagyoni viszonyaik rendezé-
sére, vagyis maguk meghatározhatják, hogy mely vagyon kerüljön a közös, illetve 
a különvagyonba. A ma hatályos Polgári Törvénykönyvünk családjogot érintő ré-
szében is eszerint szerepel a házassági vagyonjogi szerződés lehetősége.

3. Az iszlám jog szerinti házasság és a mahr

A muszlim világ legnagyobb részében az iszlám jog alkalmazása csak a család-
jog területére korlátozódik a 19. századtól. A  saría házassági és öröklési joggal 
kapcsolatos elvei szinte minden muszlim többségű országban be vannak építve 
az állami törvényekbe. Ez is az bizonyítja, hogy a saría családjogi, házasságkötést 
érintő szabályai mennyire fontos szerepet töltenek be a mai napig az iszlám vallá-
sú társadalmakban.

A Mohamed próféta előtti feljegyzések alapján arra lehet következtetni, hogy a 
térségben a házasság gyakorlata anyajogú rokonságon alapult, vagyis az utódokat 
csak női ágon tartották számon. Ez nem matriarchális, nőuralmi társadalmi be-
rendezkedést jelentett, hanem olyan kiterjedt anyajogú háztartásokat, amelyeket 
az idősebb nő fivére irányított. Egy nőnek több férje is lehetett, vagyis a férfiak 
nem éltek a nő háztartásában, csak látogatták őt. Ez ahhoz vezetett, hogy a nők 
helyzete hasonlított a tényleges prostitúcióhoz. Mohamed idején a törzsi társa-
dalmi berendezkedés elkezdett összeomlani a kereskedés felvirágzása miatt a na-
gyobb városokban, mint például Mekkában. A vagyonos kereskedők célja már az 
volt, hogy saját fiaik örököljék javaikat, és ne lánytestvérük gyermekei. Az iszlám 
megjelenésével kialakult az apajogú társadalmi rendszer: a nők egyidejűleg csak 
egy férfival létesíthettek intim kapcsolatot, és egy háztartáson belül a férj, a fele-
sége vagy feleségei és az ő gyermekeik éltek. A többnejűség kialakulását a törté-

32  1946. évi XII. törvénycikk indokolása, 5.
33  Weiss Emília: Az új Ptk. és a családjogi viszonyok szabályozása. Polgári Jogi Kodifikáció, 

2000/2. 4–5.
34  1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, 23. §



230 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

netírás egy konkrét eseményhez, az uhudi csatához köti, amikor 625-ben Mekka 
és Medina ütközött meg egymással. Ebben a csatában a mekkaiak sok muszlim 
férfit öltek meg. Az özvegyek eltartása miatt szorgalmazta ezután Mohamed, hogy 
a hithű férfiak több feleséget vegyenek magukhoz.35 Mohamed saját családjával 
mutatott példát, több asszonyt vett magához feleségként, mindegyiknek saját lak-
helyet biztosítva a házában. A többnejűség intézményére a Koránban a következő 
vers utal: „Ha attól féltek, hogy nem tudtok méltányosan bánni a [női] árvákkal, 
akkor házasodjatok meg a néktek tetsző nőkkel: kettesével, hármasával, négyesével! 
Ám ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni [egyszerre többhöz], akkor [ve-
gyetek feleségül] csak egyet, vagy elégedjetek meg azzal, akit [rabszolganőt] a jobbo-
tok birtokol. Ezzel tudjátok leginkább elkerülni azt, hogy igazságtalanul cselekedje-
tek.”36 A többférjűség így valószínűleg egy vagy két generáció múlva teljesen meg 
is szűnt.37 A Korán alapján később kialakított iszlám jog legfeljebb négy feleség 
tartását engedélyezi egy férfinak, a nőnek viszont egy időben csak egy férje lehet. 
A  férfinak kötelessége mindegyik feleségét egyenlő bánásmódban részesítenie. 
Ma már több muszlim ország (például Törökország, Tunézia) törvényei kifejezet-
ten tiltják a többnejűséget.

A saría szerint létrejött házasság egy szerződéses viszony, amelyből konkrét jo-
gok és kötelességek származnak. A nő nevében sok esetben a gyámja (vali) jár el, a 
férfi saját magát képviseli. A vali a menyasszony legközelebbi férfi hozzátartozója, 
sorrendben az apja, apai nagyapja, fia, fivére vagy nagybátyja lehet. A menyasz-
szony egyébként saját maga dönthet, hogy kivel szeretne házasságot kötni, vagy-
is a nő hozzájárulása szükséges a házasságkötéshez. Az érvényes iszlám házassá-
gi szerződés egyik elengedhetetlen eleme a mahr mértékének meghatározása.38 
A mahr nélkül kötött házasságok automatikusan érvényüket vesztik. A mahrt a 
vőlegény vagy a vőlegény apja, illetve családja adja a menyasszonynak a házasság-
kötés alkalmából kötelező jelleggel. A mahr célja, hogy a nőnek pénzügyi függet-
lenséget biztosítson elsősorban a férje halála vagy válás esetére, mivel a saría nem 
ismeri a házassági vagyonközösség fogalmát. Bármely fél által a házasságba hozott 
javak az adott személy saját vagyona marad, illetve a házasság alatt megszerzett 
vagyon annak a személynek a kizárólagos tulajdonát képezi, aki megszerezte azt. 
A mahrt érintő alapelvek már a Koránban le lettek fektetve, a mértékére utaló út-
mutatásokat pedig a hadíszban írták le. Vitatott, hogy a mahr gyakorlata létezett-e 
a pogány arabok körében, vagy a Korán forradalmi innovációjának tekinthető. 
Mindenesetre a Koránba foglalt mahr intézménye a nőket kétségtelenül nagyobb 
jogokkal ruházta fel, illetve pénzügyi biztonságot és függetlenséget nyújtott szá-

35  Watt, William Montgomery: Az iszlám rövid története. 2000, Akkord Kiadó, 109–113.
36  Hahn István (szerk.): Korán. 1987, Helikon Kiadó, Budapest, 4:3.
37  Watt: i. m. 109–113.
38  Heka László: Vallási jogrendszerek. 2012, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 299–305.
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mukra. A mahr a gyakorlatban leggyakrabban pénz, de lehet bármilyen ingó vagy 
ingatlan tulajdon, sőt zálog vagy csupán egy ígéret is. Ibn Hanbal, az egyik iszlám 
jogi iskola alapítója is leírta azt a történetet, amely szerint Mohamed próféta férj-
hez adott egy nőt egy olyan férfihoz, akinek semmilyen kézzel fogható vagyona 
nem volt, és a jövendőbelijének csak azt tudta felajánlani mahrként, hogy meg-
tanítja neki Korán néhány versét. Egy másik hadíszban pedig az szerepel, hogy 
Mohamed egyik feleségét felszabadította a rabszolgasorsból, amely megfelelt a 
mahrnak. Mértéke a nő családjának társadalmi és vagyoni helyzetétől függ. Illen-
dő nászadománynak az számít, amelyet a család más asszonyai megkaptak. Ma-
napság is problémát jelenthet például, ha a családban valaki nagyon magas mahrt 
kap, mivel később a család hajadon lányait így sokkal nehezebb kiházasítani.39 
A mahrt a mennyasszony gyakran két részletben kapja meg. A házassági szerző-
dés megkötésekor kapja meg az első részt, az úgynevezett mahr muadzselt vagy 
mu’qadammt, amely a feleség kizárólagos tulajdona már a házasság alatt, és arra 
költheti, amire csak kívánja. A késleltetett mahr, a mahr muedzsel vagy mu’akhaar 
összegéről általában szintén megegyeznek a házassági szerződésben, azt viszont a 
feleség egy, a szerződésben meghatározott későbbi időpontban kapja meg. A kés-
leltetett mahr jellemzően nagyobb összegű, mint az azonnali mahr, mivel ez szol-
gálja a nő megélhetését a férje halálakor vagy a válás után. A hanafita és a málikita 
iskolák tiltják a teljes mahr kifizetésének az elhalasztását, és általában legalább a 
felét ki kell fizetni a házasságkötéskor.40 A feleség családjától a férj csak akkor fo-
gadhat el bármilyen ajándékot, ha a mahrt már kifizette. A mahr kifizetése a férj 
abszolút vallási kötelessége. Iránban például börtönbüntetés is kiszabható arra a 
férjre, aki nem fizette ki a feleségének járó mahrt.

A katolikus házasság felbonthatatlan kötelékével szemben az iszlám jog enge-
délyezi a válást, amely az iszlám világban korábban is gyakori jelenség volt. A sa-
ría szerint a válás többféle módon is megvalósulhat. A férj egyoldalúan kinyilvá-
níthatja válási szándékát (talaq), amelyet nem kell megindokolnia. Talaq váláskor 
a férjnek a késleltetett mahr egészét ki kell fizetnie a felesége részére. Amennyiben 
a nő kíván elválni a férjétől, két lehetősége van. A tafriq esetében nyomós okot kell 
felhoznia: bántalmazást vagy elhagyást. Ilyenkor egy kádi (vallási bíró) közben-
járása is szükséges a házastársak szétválasztásához, és amennyiben kimondják a 
válást, a férfinak szintén kötelessége a mahr teljes összegét megtérítenie. A másik 
lehetősége a nőnek a válásra khul néven ismert. Ez a válás kölcsönös megegye-
zéssel történik, nem kell külön okot felhozni, és nincs szükség a kádi ítéletére. 
Ilyenkor a nő viszont általában kénytelen lemondani a mahr egy részéről vagy az 

39  Iványi Tamás: A törvény (šarī a̒) az iszlámban. 2008, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 
87–88.

40  Spencer, Katherine: Mahr as Contract: Internal Pluralism and External Perspectives. 
Oñati Socio-Legal Series, 2011/Vol. 1, No. 2., 8.
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egészéről is.41 A hanafitáknál és a málikitáknál a nőknek khul válás esetén sem kell 
lemondaniuk a mahrjukról. A férjnek a mahr felét kell csak kifizetnie akkor, ha 
azelőtt sor kerül a válásra, hogy elhálták volna a nászt.42

Érdekességként érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a síita dzsafarita iskola 
törvénye szerint lehetséges ideiglenes úgynevezett muta („élvezet”) házasságot is 
kötni. Mohamed próféta a kezdetekben engedélyezte ennek az ősi, iszlám előtti 
arab szokásnak a tovább élését olyan esetekre, amikor a muszlim férfiak hosszú 
ideig utaztak, vagy hadjáratokon vettek részt. Muta házasságot egy meghatározott, 
rövid időtartamra szóló szerződéssel kötöttek, amelynek a lejárta után a férfi to-
vábbállhatott, amennyiben kifizette a nőnek járó mahr összegét.43

4. Összefoglalás – Különbségek és párhuzamok

A magyar szokásjogban és a későbbi kodifikáció során egyaránt találkozhatunk 
a különböző nászadományokkal, amelyeknek a története egészen a honfoglaló 
őseink hagyományáig nyúlik vissza. A mahrt a saría szent forrásai, a Korán és a 
hadísz örök érvényű jogintézménnyé tették, az iszlám jog szerinti házasságkötés 
nélkülözhetetlen elemévé. A  magyar jogfejlődés és társadalmi berendezkedés a 
20. század közepére jutott el odáig, hogy a házastársakat minden jogukban egyen-
lő félnek tekintse, így az 1952. évi a házasságról, a családról és a gyámságról szó-
ló törvényünk már semmilyen külön kötelezettséget vagy jogot nem fogalmazott 
meg se a férfiak, se a nők számára. Korábban viszont a magyar házassági jogban is 
központi szerepet töltött be a hitbér, a hozomány és a jegyajándék.

A hozományt a mahrral ellentétben nem a vőlegény, hanem a mennyasszony 
családja adta a férjnek a házasélettel járó kiadások fedezéséhez nyújtott támoga-
tásként. Ugyanakkor a házasság alatt és után is a nő különvagyonának számított, a 
férjnek csak haszonélvezeti joga volt a hozomány felett, és a házasság megszűnése 
esetén ki kellett adnia a nőnek.

Az évszázadok során leggyakrabban tárgyalt jogintézménynek a hitbér számí-
tott, amely a hű feleségnek a házassággal vagy szerződéssel létesült igénye volt 
férje vagyonára a házasság megszűnése esetére. A  hitbér a mahrhoz hasonlóan 
szintén a feleség vagyonjogi helyzetét erősítette. A nő különvagyonát képezte, és a 
férje halála esetén kapta meg ugyanúgy, más igényeket megelőzve, mint a muszlim 
feleség a mahrt. Az írott hitbért a férj szabad akaratából különítette el a felesége 
számára, nem kötelező jelleggel, mint ahogy az iszlám jog írta elő a mahr kapcsán. 

41  Oman, Nathan B.: Bargaining in the Shadow of God’s Law: Islamic ’Mahr’ Contracts and 
the Perils of Legal Specialization. Wake Forest Law Review, 2010/Vol. 45, 589–592.

42  Heka: i. m. 304–305.
43  Hillenbrand, Carole: Az iszlám. Új történeti bevezetés. 2016, Kossuth Kiadó, 166.
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A törvényes hitbér viszont szintén automatikusan megillette a feleséget. A saría 
szerint a feleségnek abban az esetben kellett lemondania a mahrról, ha khul válást 
kezdeményezett, vagyis különösebb ok nélkül válni szeretett volna, illetve akkor 
vesztette el, ha a bűnösség az ő oldalán volt, például ha házasságtörést követett el.44 
A magyar feleség is akkor veszítette el a hitbérét, ha a bíró ítélete szerint ő adott 
okot az elválásra.

Csak 1946-ban került sor a törvényes hitbér felszámolására jogi szempontból, 
viszont a törvény indoklásában hangsúlyozták, hogy addigra a hitbér egy történel-
mi jogintézménnyé vált, és kikopott a joggyakorlatból. Bár e rendelkezésben nem 
esett szó az írott hitbérről, addigra már az is jelentőségét vesztette. Egyrészről a 
mahr mellett szól, hogy a házasságban kiszolgáltatottabb fél, a nő pozícióját erősí-
ti jogilag és gazdasági szempontból is, ugyanakkor elmondható, hogy a mai mo-
dern társadalomban kevésbé nélkülözhetetlen, és kezdi elveszíteni korábbi meg-
alapozottságát. Ez az ambivalencia képezi a feministák közötti diskurzus alapjait 
is. Mivel a muszlim feleség egyik kötelezettsége, hogy a férje szexuális közeledését 
fogadja, a mahrt egyesek úgy értelmezik, mint a nő szexualitásának vagy szüzes-
ségének megvásárlását. Mások pedig azon a véleményen vannak, hogy a mahr in-
tézménye hozzájárul az iszlám törvény patriarchális szerkezetének megőrzéséhez 
és a nemek közötti egyenlőtlenségek fennmaradásához.45
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Absztrakt
A  tanulmány alapgondolatát az új Pp. által – a magyar perjogban nem ismeretle-
nül – bevezetett osztott perszerkezetet adta, amely jellegadó újítása az új kódexnek. 
Ez a szerkezet teremti meg a lehetőségét a római „legis actios” és a „praetori” perekkel 
való összevetésre, melyeknél szintén osztott szerkezetű volt a per. A kodifikáció során 
a történeti hagyományok, vívmányok beemelése fontos szempont volt. Itt elsősorban 
a Plósz-Pp. szolgált mintául. Azonban nem elhanyagolható a távolabbi visszatekintés 
sem. A per és tárgyalás megosztása tehát nem új keletű az eljárásjogban. Fontos fel-
hívni a figyelmet, hogy a római jogrend és perjog sokkal több elemében különbözik 
a maitól, mint amennyiben hasonlít. Éppen ezért a tanulmány célja, hogy feltárja a 
hasonlóságokat, összefüggéseket, amelyek fellelhetők, és ezekre koncentráljon. A vizs-
gálat két területre terjed ki. Elsőként a római eljárásban ismert „actio” és a mai eljárás-
jogban megtalálható kereset/keresetjog/keresetlevél témakörére. A másodikként a per 
struktúrájára, a római in iure / apud iudicem és a mai perfelvétel / érdemi tárgyalás 
szerkezeten keresztül.
Kulcsszavak: perszerkezet, praetor, római per, osztott szerkezet, új Pp.

1. Bevezetés

A római jog − mint a középkori európai és a modern kontinentális jog alapja – mai 
napig érezhető hatással van a magánjogra. A rómaiak nem ismerték a magánjog és 
a közjog talaján álló perjog elválasztását. A perjogot a magánjoggal együtt tárgyal-
ták, mint a magánjog dinamikus elemét.1 A római jog hatása a perjog területén 
is érezhető. Az összehasonlítás a római perjogi folyamatok és a mai hatályos jog 
között rendkívül nehéz. Rengeteg olyan körülmény van, amely alapvetően hatá-
rozza meg egy adott jogrendszerben a perjog, peres cselekmények szabályait. Pél-

1  Kelemen Miklós: 26. fejezet. A polgári eljárásjog és igazságszolgáltatás történeti modell-
jei. In Földi András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. 2012, Eötvös Kiadó, Budapest, 596.
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dálózó – és korántsem kimerítő jelleggel – említek pár körülményt, amely mentén 
a római kor joga és a modern kor joga összehasonlíthatatlanul eltér: a társadalmi 
fejlettség, a szekularizáció, az állami szervezettség kiépítettsége, a felvilágosodás 
óta megjelenő és kiforró gondolatok (hatalommegosztás, jogállamiság, alapjogi 
gondolkodás), jogdogmatika erőteljes rendszerező szerepe, a gazdasági és tech-
nológia fejlettség. Ezen említett pontokat átívelve a tanulmány célja azon néhány 
pontra rámutatni, amelyek mégis közösek a két perjog között.

Az első terület a római jogi „actio” és a modern értelemben vett kereset-kere-
setjog összefüggései. E cím egy általánosabb kitekintés, mintsem kizárólag a 2016. 
évi CXXX. törvényre (továbbiakban: Pp.) vonatkozó unikalitásokat tartalmazó 
rész. Mégis fontos jelezni, hogy az eljárás megindításának módja és annak felfo-
gása a római perjogban hasonlatos volt a modern felfogáshoz. A második terület 
az osztott szerkezetű tárgyalás, per. A per kettéosztásának gondolata és gyakorlata 
nem ismeretlen a modern perjogban sem. Az összehasonlítás itt azon pontokat 
emeli ki a római peres eljárás rendjéből az eljárás megkezdése és a tárgyalás köré-
ből, amelyek – bár nem a Pp. kodifikációja alapjául szolgáltak, de – hasonlóságot 
mutatnak a Pp. egyes vonásaival.

A tanulmány szerkezetét tekintve elkülönítve tárgyalja a keresetjogi részt, majd 
ezt követően röviden leíró jelleggel mutatja be a legis actio sacramento és a prae-
tori per főbb elemeit. Ezután e perjogi szabályok és a Pp. elsőfokú eljárásának 
szabályai közti hasonlóságokat keresve, a per szerkezeti egységeit sorra vége az 
összehasonlítás módszerével egymás mellé rendezi az egyes jogintézményeket. 
Több esetben a jogintézmények közti hasonlatok távoli analógiának tűnhetnek, 
az összehasonlítandó intézmények szellemisége, funkciója azonban erős hason-
lóságokat mutatnak.

2. Az eljárás megindítása – az actio és a kereset,  
keresetlevél összefüggései

„A kereset nem más, mint jog arra, hogy érvényesítsük azt, ami 
bennünket megillet.” 
„Nihil aliud est actio, quam ius quod sibi debeatur iudicio per-
sequendi.”2

A  római peres eljárást a felperes keresetével indította meg. A  római jogban az 
„actio” kifejezés – több egyéb szűkebben és tágabban vett értelme mellett – jelölte 
ezt a felperesi perkezdő cselekményt.3 A kereset jelentősége az volt, hogy ebből 

2  (D. 44, 7, 51.)
3  Nótári Tamás: Római Jog. 2013, Lectium Kiadó, Szeged, 97.
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származott az alanyi jog. A római jog az actio fogalmát közvetlenül a jogviszony-
hoz kapcsolta, az actio a jogviszonynak immanens tulajdonsága, maga jogviszony 
volt perelhető.4 Az actio a rómaiaknál a jog helyett volt, nem a jognak kifolyása, 
hanem önálló, a jognak kifejezése volt.5 Egy (a mai viszonyokhoz képest fordított) 
eljárásjogi szemlélet jellemezte a római jogot, vagyis az alanyi jog csak akkor léte-
zett, ha a praetor keresetet adott.6 A kereset léte döntötte el, hogy valakinek van-e 
alanyi jog.7

A modern kontinentális jogban az alanyi jog megelőzi a keresetjogot, az alanyi 
jog természetéből következik, hogy az keresettel érvényesíthető.8 Az alanyi jog lé-
nyege azonban mindkét megközelítésben az adott jog állam által elismert kikény-
szeríthetőségében található.9 A  magánjogi jogosultság alanyának az alanyi joga 
egy szituációban azt jelenti, hogy – a jogszabály által felhatalmazva – ő is részt ve-
het a jogkövetkezmények lehívásában (elindíthatja azt perindításával).10 A polgá-
ri pernek két alapvető rendeltetése van: individuális alanyi magánjogok érvényre 
juttatása és a tárgyi, absztrakt jogvédelem biztosítása, azaz az anyagi jog által defi-
niált jogintézmények védelme.11 A kereset tehát a polgári per útján érvényesíthető 
alanyi jogok védelmének az eszköze.12 A Pp. szerint (főszabályként) a „pert a fel-
peresnek az alperes ellen keresetlevéllel kell megindítania”.13 A keresetlevél pedig 
nem más, mint az az írásbeli beadvány, amely a keresetet, valamint a peres eljárás 
megindításához szükséges egyéb adatokat tartalmazza, a per megindításának leg-
általánosabb, de nem kizárólagos módja.14

4  Plósz Sándor: A keresetjogról. In Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. 1927, Magyar 
Tudományos Akadémia, Budapest, 48.

5  Uo. 14.
6  Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Tizenharmadik kia-

dás. 2008, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 153.
7  Brósz Róbert – Polay Elemér (szerk.): Római Jog. 1974, Szeged, 102.
8  Uo.
9  Boóc Ádám – Sándor István: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. 2014, 

Patrocinium, Budapest, 14.
10  Pokol Béla: Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II. 2005, Századvég Kiadó, Buda-

pest, 223.
11  Varga István: Preambulum. In Varga István: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó 

jogszabályok kommentárja I. kötet. 2018, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest, 7.
12  Osztovits András: Keresetindítás és a tárgyalás előkészítése. In uő (szerk.): Polgári el-

járásjog I – A Polgári per általános szabályai. 2013, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Bu-
dapest, 175.

13  2016. évi CXXX, törvény 169. § (1)
14  Osztovits: i. m. 197.
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3. A római peres eljárások struktúrája

3.1. Legis actio in sacramento

Az időben korábban kialakuló és szigorúbb formai (szakrális) elemeket tartalma-
zó legis actios eljárások tekintetében két összehasonlításra érdemes motívumot 
emelek ki, ezek a szigorú- ünnepélyes formalitások és az osztott szerkezet. Ezek az 
elemek adták ezen eljárások fő karakterét. Nótári meghatározása szerint „Legis 
actio alatt a rómaiak a törvény által előírt szavakkal és szigorúan meghatározott 
rituális cselekményekkel történő perlést értették”.15 A per két része az in iure és 
az apud iudicem volt. Az in iure szakasz, az idézéssel kezdődött és a iurisdictiót 
– jogszolgáltató hatalmat gyakorló – magistratus előtt folyt, a felek együttes je-
lenlétében.16 E szakaszban volt kiemelt jelentősége a formalitásnak és a pontosan 
elmondott formulaszövegnek, ugyanis akár egyetlen szó elvétése is a per elveszté-
séhez vezetett.17 Itt a jogvita személyi és tárgyi feltételeit rögzítették. 

A legis actio sacramento in rem (dologi per) eljárásban a felperes a pálcájával 
megérintette a pertárgyat és magáénak mondta (vindicatio), mire a felperes szin-
tén magáénak mondta a dolgot (contravindicatio),18 ekkor rajzolódott ki a felek 
közti ellentmondás (contradictio), mely a per további folytatásának alapja. A felek 
ekkor az ellentmondás folytán fogadási összeget tettek le, saját igazuk állítása és 
biztosítása érdekében. E szakasz a litis contestatióval, a per együttes tanúsításával 
zárult, mely a törvényesség tanúsítására szolgált.19 Az apud iudicem eljárás már 
egy kevésbé formális szakasz volt, amely a iudex, esküdtbíró előtt zajlott le. Funk-
ciója a felek meghallgatása, a bizonyítás lefolytatása és a jogvita eldöntése volt.20 
A iudex azt döntötte el, hogy melyik fél nyerte meg a fogadást, így a jogvitát csak 
közvetett módon döntötte el.21

15  Nótári: i. m. 102.
16  Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve. 1922, Méliusz Könyvkereskedés 

Bizománya, Debrecen, 81.
17  Nótári Tamás: Comments on the Origin of the Legis Actio Sacramento in Rem. Acta 

Juridica Hungarica, Budapest, 2006/2. 134.
18  További lehetséges esetek: nem védekezett (indefensus) vagy elismerte a felperes igényé-

nek jogosságát (confessus).
19  Nótári: i. m. 103.
20  Földi–Hamza: i. m. 170.
21  Brósz–Polay: i. m. 111.
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3.2. Praetori formuláris eljárás

Rómában az idő előrehaladtával a mereven formalizált legis actios eljárások ke-
vésnek bizonyultak a jogviták rendezésére. Megjelentek olyan jogviták, amelyek-
ben római polgárok és peregrinusok közötti ellentét lépett fel, ám ezekben az ese-
tekben a legis actios eljárások nem voltak alkalmazhatók. Itt kialakult egy külön 
eljárásrend. A Kr. e. 2. századi lex Aebutia a római polgárok közötti jogvitában is 
alkalmazhatóvá tette ezt a külön eljárásrendet, melyben a jogszolgáltató hatalmat 
a praetor peregrinus gyakorolta. Majd Kr. e. 17-ben a lex Iulia iudiciorum ezt tette 
kizárólagosan alkalmazandóvá.22 

Ezen eljárások kevésbé voltak szakrálisak, a régi perrendhez képest rugalmas-
nak és alakszerűtlennek mondhatók.23 A per kettéosztottsága, az in iure és az apud 
iudicem szakaszok azonban megmaradtak. Az in iure szakasz tartalmilag meg-
egyezett a civiljogi perrendével. A felperes azonban alakiságtól mentesen adhatta 
elő követelését, és kérte a praetortól a formula kibocsátását.24 Ha az alperes tagadta 
a felperes igényét, azaz érdemben védekezett, vagy kifogással élt (alaki/eljárási ki-
fogás), a praetor döntött a formula kibocsátásáról.25 A litis contestatio tartalma és 
értelme megváltozott, már nem a per együttes tanúsítását, hanem valamiféle per-
szerződést jelentett a felek között mellyel alávetették magukat a bíró ítéletének,26 a 
formulában foglalt feltételekkel.27 Ennek hatásai közül egyet emelnék ki. A peres 
felek személye és a per tárgya innentől nem változhatott,28 mai szóhasználattal 
élve rögzültek a jogvita személyi és tárgyi körülményei, a per ezzel meg volt ala-
pítva.29 Az apud iudicem szakasz a praetor által kijelölt bírák előtt folyt, szintén 
alakszerűségtől mentesen. Feladata volt a bizonyítás lefolytatása. A bíró itt kötve 
volt a felperes által előadottak alapján kiadott praetori formuláshoz, ekképp a bíró 
a bizonyítási eljárás alapján nem szállíthatta le vagy emelhette fel a felperes kere-
tének mértékét.30 Az eljárás az ítélet meghozatalával ért véget,31 mely ítélet a felek 
perszerződésén alapult.

22  Nótári: i. m. 106.
23  Uo. 106.
24  Uo. 109–110.
25  Brósz–Polay: i. m. 116.
26  Uo. 117.
27  Marton: i. m. 103.
28  Lásd bővebben Brósz–Polay: i. m. 117.
29  Marton: i. m. 103.
30  Földi–Hamza: i. m. 185–186. 
31  Brósz–Polay: i. m. 117.
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4. A Polgári Perrendtartás

A rövid római eljárásjog struktúráját áttekintő cím után e címben a 2018. január 1. 
után hatályos magyar polgári perrendtartás néhány összevetésre érdemes pontját 
emelem ki. Az összevetésre legalkalmasabb pont a két eljárásjog között maga a per 
szerkezete. A magyar perjogtörténetben sem ismeretlen az osztott szerkezetű per, 
azonban a jelen szabályozás gyökeresen alakította, alakítja át a több évtizeden át 
megszokott – az 1952. évi III. törvény (továbbiakban: ’52-es Pp.) által alkalmazott 
egységes – tárgyalási rendszert. A kodifikáció során mindvégig fontos hívó szó 
volt a „perjogi hagyományok” felelevenítése32 és továbbfejlesztése. Ez a történeti 
hivatkozás elsősorban az 1911. évi I. törvénycikkre (továbbiakban: Rpp.) való hi-
vatkozás volt. Nem szabad elmenni azonban amellett, hogy az Rpp. megalkotása-
kor is figyelemmel voltak bizonyos külső, történeti körülményekre. Ennek egyik 
eleme, hogy az Rpp. általános indokolása hivatkozik a római per kettéosztottsá-
gára, mintegy alátámasztva a perfelvétel és az érdemi tárgyalás elkülönítésének 
helyességét.33 Ezzel egyetemben Magyary Géza szintén párhuzamot von, a római 
eljárás és a per cezúrája, megosztása között.34 Plósz Sándor is a tárgyalási szer-
kezettel összefüggésben hivatkozza a klasszikus római per cezúráját.35 Az Rpp. 
megalkotását azonban nem a római perjog ihlette, jelentős befolyást gyakorolt rá 
az osztrák és német perjog, amely szintén az osztott szerkezetű permodellt kö-
vette-követi.36 A megalkotott Pp. szerkezetének kialakítását még kevésbé a római 
eljárásjogi minták ihlették, de érdekes szempont az ilyen ívű visszatekintés. A tör-
téneti vívmányok mellett főként a közelmúltban elfogadott új európai perjogi kó-
dexek,37 illetve számos negatív, az ’52-es-Pp.-vel kapcsolatos tapasztalat motiválta 
a jogalkotót.38

32  Lásd erről részletesebben a Pp. kodifikáció Miniszteri Biztosának megjelent írásai. Például 
Wopera Zsuzsa: Bepillantás az új polgári perrendtartás kodifikációjába. In Gerencsér Ba-
lázs ‒ Berkes Lilla‒ Varga Zs. András (szerk.): A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog 
aktuális kérdései. 2015, Pázmány Press, Budapest, 361; Vitvindics Mária – Wopera Zsuzsa: 
Az új polgári perrendtartás koncepciójának sarokkövei. Fontes Iuris, 2015/1. 51; Wopera Zsu-
zsa: Az új polgári perrendtartás elvi alapjai. Jogtudományi Közlöny, 2017/4. szám, 153.

33  A magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatának indokolása. 1902, Grill Károly Cs. és 
Kir. Udvari Könyvkereskedése, Budapest, 31.

34  Magyary Géza: A magyar polgári peres eljárás alaptanai. 1898, Franklin Társulat, Buda-
pest, 105–106.

35  Plósz Sándor: A polgári peres eljárás reformja. In Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. 
1927, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 115.

36  Indokolás: i. m. 31.
37  Pribula László: The new Civil Procedure in Hungary. 80–81. https://studia.law.ubbcluj.

ro/pdfs/1491201725-04Pribula_79_90.pdf (2018. november 2.)
38  Erről lásd részletesebben Osztovits András: Új magyar Polgári perrendtartás szüksé-

gességéről. Magyar Jog, 2010/3. 158–163.
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4.1. A legis actio in sactamento in iure szakasza és az írásbeli  
előkészítés – formai kritériumok

Ha Pp.-ben egy lépéssel hátrébbról indítjuk meg vizsgálódásunkat – és együtt 
vizsgáljuk a perindítást és a perfelvételt –, kirajzolódik még egy fontos párhuzam. 
A római perjogban az írásbeliségnek nem jutott akkora szerep, mint a középkori 
vagy modernebb perekben,39 ezért a per ún. írásbeli előkészítéséről nem beszél-
hetünk. Sőt külön „perelőkészítő szakaszról” sem beszélhetünk a tisztán szóbeli 
eljárás folytán. A Pp.-ben azonban jelentős szerephez jut az írásbeliség, kiváltképp 
a perindítás, perelőkészítés során. A Pp. a keresetlevél kellének meghatározásakor 
és a visszautasítás szabályozásánál jelentős szigorításokat hoz a magyar perjogba.40 
Szabó Imre ezt a szigorú szabályozást a perben felmutatandó (elsősorban a feleket 
nevében eljáró jogi képviselőkkel szembeni) szakértelemmel és felelősséggel indo-
kolja.41 Mindezen szigorú szabályozás – értsd alaki és tartalmi követelményeket 
is – távoli analógiával megfeleltethető a római legis actio in sacramento eljárás-
ban szó szerint elmondandó formulával. A formula lényege – ugyan a szakrális 
háttéren és szellemiségen nyugvó igényérvényesítés eleme volt –, hogy megfelelő 
preklúzió terhe mellett a félre nézve kötelező eljárási cselekményt követelt meg. 
A formula szövegének elvétése esetén a felperest e formai (alaki) hiba meggátolta 
a célzott joghatás elérésében. Ugyanez a logikája a perindítás szabályainál a Pp.-
nek. Akár egyetlen információ helytelen megadása vagy nem megfelelő időben/
módon történő közlése (felperesi oldalról) a kereset visszautasítását, (alperesi ol-
dalról) akár bírósági meghagyás kibocsátását eredményezheti, végső soron az igé-
nyérvényesítéstől való teljes elesést jelentheti. 

A formai kritériumok és a peres eljárás szabályainak, rendjének betartása, le-
gyen a szakralitás vagy a felelősség/szakértelem vagy a perökonómia szüleménye, 
mindkét peres eljárás esetén egy központi kérdés. 

4.2. Az in iure szakasz és a perfelvétel

Visszatérve a szerkezeti kérdésekhez, alapvetően a per kettéosztásának motivá-
ciója egyezik a római perjogban és a Pp.-ben is. A  közös pont, hogy a perben 
eldöntendő egyes kérdések megtárgyalását különválassza. A  római in iure sza-

39  Magyary: i. m. 72.
40  Erről lásd részletesen Pákozdi Zita: A perindítás és a keresetlevél szabályai az új Pp.-ben. 

Jogtudományi Közlöny, 2017/7–8. 345–350.
41  Erről lásd részletesen cikkében Szabó Imre: Szakértelem és felelősség. Jogtudományi Köz-

löny, 2017/9. 374–385.
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kaszban a jogvita személyi-tárgyi kereteinek a meghatározása történt,42 csakúgy, 
mint a Pp.-ben a perfelvétel43 során. A perfelvétel alakszerűségében már inkább 
hasonlít a praetori formuláris perre. E szak során a felek relatív szabadon – az el-
lenfél hozzájárulása nélkül – módosíthatják nyilatkozataikat egészen a perfelvételt 
lezáró végzés meghozataláig.44

4.3. A litis contestatio és a percezúra, valamint a perfüggőség 

A litis contestatio hatása – akár a legis actio sacramento eljárásairól legyen szó, 
akár a peraetori forumális perről – afféle határvonalat, választóvonalat jelentett a 
per két szakasza között.

4.3.1. Legis actio sacramento – Percezúra

Előbbi pernél a törvényesség biztosítására szolgált, illetve az írásbeliség hiányá-
nak kiküszöbölésére.45 A  legis actios eljárásoknál ismert litis contestatio lezárta 
a per in iure szakaszát, és megnyitotta az apud iudicem szakaszt. E hatása a mai 
értelemben vett percezúrának feleltethető meg. E cezúra vagy határvonal a tár-
gyalás megosztásának hozadéka, szükségképpeni velejárója. A mai gondolkodás-
ban alapvető elv, hogy az osztott szerkezet akkor tudja betölteni a szerepét, ha az 
egyes tárgyalási szakoknak jól meghatározott, a másiktól eltérő funkciója van, és 
a törvény nem engedi a funkciókat keveredni.46 Ezért telepít a Pp. is preklúziós 
hatást a cezúra intézményéhez. A Pp.-ben a percezúra megjelenése a 194. §-ban 
szabályozott perfelvételt lezáró végzés, amely konstituálja a két szak elválasztását. 
Ennek lényege, hogy az osztott szerkezet előnyei csak akkor érvényesíthetők, ha 
az első perszakban végzendő percselekményeket a későbbi perszakban már nem 
lehet teljesíteni.47 

42  Király Lilla: Az új magyar polgári perrendtartás megszületése és legújabb szabályai. 
Kodifikáció vagy reform? Jura, 2017/2. 96.

43  2016. évi CXXX. törvény 183. §: „A perfelvétel körében a felek […] a bíróság közrehatása 
mellett – meghatározzák a jogvita kereteit.”

44  Éless Tamás: XII. Fejezet – A perfelvételi szak. In Varga István: A polgári perrendtartás 
és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I. kötet. 2018, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 811.

45  Földi–Hamza: i. m. 170.
46  WOPERA Zsuzsa: A törvény hatálya és az alapelvek. In uő (szerk.): A polgári perrend-

tatásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata. 2017, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 19. 
47  Wallacher Lajos: XI. fejezet. Az elsőfokú eljárás. In Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa 

(szerk.): Polgári Eljárásjog I. 2017, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 266. 
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4.3.2. Preatori per – Perfüggőség

„Bis de eadem re ne sit actio – Kétszer ugyanazon dolog kapcsán 
nem indítható kereset.”48

Utóbb a praetori perben – szerepének átalakulásával – a litis contestatio afféle per-
szerződéssé vált, hatásai megváltoztak. Ekkor már a praetori formula felperes és 
alperes általi elfogadását jelentette.49 Azon hatása, mely szerint a felperes kereseti 
joga felemésztődik,50 a mai perfüggőség intézményének felelne meg, melyet a Pp. 
terminológiája a „perindítás joghatásainak beállása”51-ként jelenít meg. Azonban 
míg a római perben ez az intézmény a további kereseti jog elvesztését jelentette, 
addig a Pp. esetén a perfüggőség lényege, hogy azonos felek között, azonos ke-
reset ismételt előterjesztése perakadályt képez, azaz visszautasítási ok.52 További 
finomítás, hogy a Pp.-ben e perfüggőség hatása(i), ha a per érdemi döntés nél-
kül fejeződik be, elenyész(nek).53 A litis contestatiónak továbbra is megmaradt a 
cezúra jellege, mert ezt követően további tényelőadások nem voltak figyelembe 
veendők.54 Azon hatása, mely szerint a felek között eredetileg fennállt jogviszony 
megszűnik, és helyébe a formulában foglalt feltételeknek megfelelő jogviszony 
lép,55 a Pp.-ben nem alkalmazandó.

5. Az apud iudicem szakasz és az érdemi tárgyalás

Az apud iudicem szakasz és az érdemi tárgyalási szak tartalma és szerepe meg-
egyezik a római perben és a Pp.-ben, tartalma a bizonyítás felvétele és a döntés 
meghozatala.56 E két tartalmi elemet külön-külön is érdemes megvizsgálni. Egy-
részt formai, másrészt tartalmi oldalról is.

48  Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul. 2013, Lectium, Szeged, 20.
49  Földi–Hamza: i. m. 185.
50  Brósz–Polay: i. m. 117.
51  2018. évi CXXX. törvény 180. §
52  Ébner Vilmos: Perindítás. XI. Fejezet. In Varga István: A  polgári perrendtartás és a 

kapcsolódó jogszabályok kommentárja I. kötet. 2018, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Bu-
dapest, 770.

53  Ébner: i. m. 771.
54  Zlinszky Imre: A bizonyítás elmélete a polgári eljárásban, tekintettel a jogfejlődésre és a 

különböző törvényhozásokra. 1875, Athenaeum, Budapest, 3.
55  Marton: i. m. 103.
56  2016. évi CXXX. törvény 214. § (1) Az érdemi tárgyalási szakban a bíróság a jogvitának a 

perfelvétel során meghatározott keretei között bizonyítást folytat le és eldönti a pert.
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5.1. A bizonyítás

„Actori incumbit onus probandi – A bizonyítás terhe a felperesé.”57

A bizonyításra akkor kerülhet sor, ha a felperes az eljárás korábbi szakaszában már 
állapított (benyújtotta kereseti igényét), mire az alperes válaszul tagadott. Mely 
állítások-tagadások során kialakul a per jogi és ténybeli kerete. A per (tárgyalás) 
kettéosztásának római jogi és Pp.-beli modellje ezt a „keretezést” az in iure/perfel-
vétel szak(asz)ra helyezte el. A bizonyítást viszont mindkét per a tárgyalás máso-
dik szak(asz)ába utalta-utalja. A bizonyítás, bizonyítási eljárás arra szolgál, hogy 
a bíróság a felek előadásai nyomán kialakult „tényhalmazból” megállapítsa a rele-
váns tényállást, amely a döntése alapjául fog szolgálni. A bizonyítás a bíróságnak 
és a feleknek azon eljárási cselekményeit jelenti, amelyek arra irányulnak, hogy a 
per eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítható legyen.58 Ez a felfogás a római 
eljárás óta változatlan. További változatlan tétel, hogy általánosan a bizonyítás azt 
terheli, aki a perben valamit állított.59 A Pp. ezt a bizonyítási érdek60 terminoló-
giával írja le, mely szerint a perben felmerült valamely vitás tény fennállásának 
bizonyítása melyik fél érdekében áll, melyik fél érdeke a bizonyítási indítvány elő-
terjesztése.61

A tárgyalt római performákban közös, hogy a bizonyítási eljárás alakszerűség 
nélkül folyt le.62 A legis actio sacramento eljárásban a bizonyításnak nem jutott 
nagy szerep. A praetori per a bizonyítékok szabad mérlegelésének (korai) rendsze-
rét alkalmazta. Megengedte a bírónak, hogy saját belátása szerint súlyozza a bizo-
nyítékokat,63 mérlegelése nem volt szabályokhoz kötve.64 Ezzel egyezően hatályos 
eljárásjogi kódexünk is a bizonyítás szabadságán nyugszik. A  bíróság a perben 
– törvény eltérő rendelkezése hiányában65 – alakszerű bizonyítási szabályokhoz, 
a bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök 
alkalmazásához nincs kötve, szabadon felhasználhatja a felek előadásait, valamint 

57  Nótári: Regulák, i. m. 13.
58  Pribula László: A bizonyítás általános szabályai. In Osztovits András (szerk.): Pol-

gári eljárásjog I – A Polgári per általános szabályai. 2013, HVG-Orac Lap és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 388.

59  Nótári: i. m. 99.
60  2016. évi CXXX. törvény 265. § (1) bekezdés
61  Nagy Adrienn: XII. fejezet: A bizonyítás. In Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa (szerk.): 

Polgári Eljárásjog I. 2017, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 294.
62  Marton: i. m. 106.
63  Nótári: i. m. 99.
64  Zlinszky: i. m. 6.
65  Eltérés (kötött szabály) például: A tanú meghallgatás eljárási rendje (Pp. 292–299. §), to-

vábbá a bizonyítás indítványhoz kötése, annak formájának és tartalmának meghatározása (Pp. 
275. §).
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minden bizonyítékot, amely a tényállás megállapítására alkalmas.66 Főszabályként 
így a bíróság sem formai, sem tartalmi értelemben nincs kötve a bizonyítás le-
folytatása során.67

5.2. Sententia – Ítélet

Az eddig tárgyalt eljárási cselekmények lineáris egymásutániságát követően 
(főszabályként) a bizonyítási eljárás befejezését követően a bíróság abba a hely-
zetbe kerül, hogy el tudja dönteni és szükséges eldöntenie a jogvitát. A  római 
perben az apud iudicem eljárás – mint a per (tárgyalás) második szakasza – az 
ítélet (sententia) meghozatalával ért véget.68 A legis actio in sacramento eljárásnál 
megismert felek általi fogadási összeg és eskü letételéhez kapcsolódott ez az ítélet, 
mely a jogvita közvetett eldöntését eredményezte. A praetori perrendben a litis 
contestatión (a felek perszerződésén) alapult az ítélet, mely azt jelentette, hogy a 
felperes eldöntött igényét újból nem tehette vitássá (alaki jogerő), és irányadónak 
tekintették a felek között felmerülő más perben is (anyagi jogerő).69 Ez a jogerő 
magában foglalta a fellebbezés mint rendes jogorvoslat kizárását is.70 A litis cont-
estatio egy másik hatása szerint a sententia a perszerződés megkötésekor fennállt 
állapotot volt hivatott helyreállítani.71 Tehát a perszerződéskor rögzült személyi és 
tárgyai keretek határozták meg az ítéletet.

A modern perjogban is a tárgyalás72 (legyen az bármilyen szerkezetű) fősza-
bályként a bíróság döntésével ér véget. A bíróság a per érdemében ítélettel hatá-
roz.73 Az összevetés szempontjából, ami érdekes, hogy az ítéletben miről határoz 
a bíróság. A praetori perben meglévő láncolat, mely szerint a felperes – keresete 
alapján74 – az eljárás in iure szakaszában kérte a formula kibocsátását, a formula 
kibocsátását követően – az alperesi védekezés nyomán létrejött, litis contestatio 
rögzítette a jogvita kereteit – a preatori formula pedig egyértelmű utasítást tartal-
mazott a iudexnek a jogvita eldöntésére.75 Az ítélő bíró lényegében azt vizsgálta, 

66  2016. évi CXXX. törvény 263. §
67  Nagy: i. m. 294.
68  Földi–Hamza: i. m. 170, 186. 
69  Paulovics Anita: A modern jogerőfogalom római jogi eredete. Publicationes Universita-

tis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), 104.
70  Földi–Hamza: i. m. 186.
71  Földi–Hamza: i. m. 185.
72  Helyesebben elsőfokú eljárás, hiszen a fellebbezés (jogorvoslathoz való jog) egy megkér-

dőjelezhetetlen jogállami elv, amely az elsőfokú ítéletet több irányban is módosíthatja.
73  2016. évi CXXX. törvény 340. § 
74  Ennek köszönhetően – hogy a felperes keresetével alapvetően határozta meg a per kerese-

teit – a felepres ura volt perbeli igényének. Vö. Zlinszky: i. m. 8.
75  Földi–Hamza: i. m. 172.
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hogy a preatori formulában megfogalmazott feltételek megvalósultak-e.76 Végső 
soron ez a láncolat: felperesi kereset –formula – litis contestatio – ítélet (többsé-
gében) egyezik a mai perben ismert láncolattal és felfogással. A Pp. rendszerében 
ismert láncolat a felperesi kereset(levél) – alperesi válasz – perfelvételi keretek – 
bizonyítás – ítélet. Az ítéletet – a bíróság döntési kereteit – az meghatározza meg, 
hogy a felek a perben mit kértek, és ennek érdekében mit bizonyítottak. Ezek a 
keretek a polgári perjog alapelveiként ismert rendelkezési elv, tárgyalási elv (per-
anyag szolgáltatási elv) egyenes következményei.77 Az ítélet korlátait jelenti tehát, 
a kereset az ellenkérelem.78 A bíróság nem ítélhet meg többet vagy mást, a kereseti 
kérelemhez képest még ha álláspontja szerint indokolt is volna.79

Szerkezeti értelemben így a perfelvétel keretei között a felek meghatározzák, 
hogy mit és milyen alapon kérnek (tény és jogállítás), előterjesztik ehhez kap-
csolódó bizonyítási indítványaikat, az érdemi szakban a bíróság e keretek között 
lefolytatja a bizonyítást. Az ítélet pedig számot ad arról, hogy a felek kérelmeiket 
mennyiben tudták bizonyítani. Az ítélet, akárcsak a római perben, a felek kérel-
meinek kereteit és a perfelvétel (a római perben egységesen in iure szakasz) során 
rögzült kereteket öleli fel.

Az ítélet meghozatalát követő jogorvoslati rend és az eljárás további szerkezetét 
tekintve a vizsgált római perjogi szabályok és a hatályos Pp. jelentősen eltérnek, 
így a vizsgálatot e szabályokra nem terjesztettem ki.
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Az önvezető járművek hibás teljesítésén alapuló 
kontraktuális felelősségről1

Csitei Béla
Széchenyi István Egyetem

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi  
és Polgári Eljárásjogi Tanszék
e-mail: bela.csitei@gmail.com

Absztrakt
Az önvezető járművek által okozott balesetek kontraktuális felelősséget keletkeztethet-
nek nemcsak a járművek értékesítőinek és bérbeadóinak, hanem a gyártóknak és a 
gyártók beszállítóinak oldalán is, ha előbbiek a forgalmazóknak, míg utóbbiak a gyár-
tóknak hibás terméket, alkatrészt vagy szoftvert szolgáltatnak, és a felhasználóval szer-
ződéses jogviszonyban álló személy emiatt lesz köteles kártérítés fizetésére. A kontrak-
tuális felelősség alapját képező legjellemzőbb szerződésszegő magatartás a kötelezett 
hibás teljesítése. Az önvezető járművekre vonatkozó irodalom a hibák három formáját 
különbözteti meg: a gyártási hibát, a tervezési hibát és a tájékoztatás elégtelenségében 
rejlő hibát. E kategóriákat a Polgári Törvénykönyv nem alkalmazza, az amerikai ter-
mékfelelősségi szabályozás azonban mintául szolgálhat a magyar jogalkotó számára.
Kulcsszavak: felelősség, hibás teljesítés, kártérítés, önvezető jármű, szerződésszegés

1. Bevezetés

A kártérítési jog elsődleges célja annak a személynek a kijelölése, aki a káresemény 
költségeinek viselésére köteles. A károk viselésére köteles személy meghatározása 
során a jogalkotó több szempontot mérlegel. A szabályozásnak mindenekelőtt tö-
rekednie kell arra, hogy a káresemények előfordulását minimalizálja, tehát ösztö-
nöznie kell a felelősnek kijelölt személyt arra, hogy tegyen meg minden szükséges 
intézkedést a károk megelőzése érdekében. Emellett a jogalkotónak szem előtt kell 

1  A tanulmány a „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, 
a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széche-
nyi István Egyetemen” című (azonosító szám: EFOP-3.6.1-16-2016-00017) projekt keretében 
készült.

A tanulmány a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosítószámú, Felsőoktatási és Ipari Együtt-
működési Központ a Széchenyi István Egyetemen elnevezésű projekt ’Autonóm járművek jogi 
kérdései’ című alprojektje keretében és annak finanszírozásából készült.
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tartania, hogy a károsult nem minden esetben képes saját kárának viselésére, ezért 
bizonyos helyzetekben – például a természetes személy által elszenvedett szemé-
lyi sérülésekkel összefüggésben – védelme szükségképpen indokolt.2 A felelős jo-
galany meghatározása tehát alapos megfontolást igényel, hiszen mindannyiunk 
közös érdeke, hogy a balesetek számát, illetve a káresemények költségeit a lehető 
legalacsonyabb szinten tartsuk.

A felelősség viselésére köteles személy kijelölése már csak azért sem egyszerű 
feladat, mivel a legtöbb káreseményt megvizsgálva számos olyan szereplőt nevez-
hetünk meg, aki valamilyen formában hatással volt a kár beálltára. Az önveze-
tő járművek által okozott balesetekkel összefüggésben egyes álláspontok szerint 
maga a jármű tekintendő az elsődleges károkozónak, annak felelősségre vonása 
azonban több szempontból is abszurditás. Az önvezető jármű mint robot ugyan-
is nem rendelkezik az emberéhez hasonló akaratelhatározási képességgel, dön-
téseinek alapját az ember által alkotott programja képezi.3 Cselekvőképesség és 
vétőképesség hiányában a robot nem valósíthat meg felróható magatartást, így 
vétkességi alapon a felelősség viselésére nem kötelezhető. A kártérítési jog preven-
tív funkciója egy önvezető járművel szemben tehát nem tud érvényesülni, és bár a 
károsult vagyoni helyzetének reparációja akár objektív – felróhatóságtól független 
– alapon is megvalósítható, azonban a jármű anyagi fedezettel nem rendelkezik. 
A robotizáció fejlődése természetesen könnyen meghaladottá teheti ezt a gondo-
latmenetet,4 azonban a technológia jelenlegi fejlettségi szintje mellett felelősségre 
vonni kizárólag a robot működése felett felügyeletet gyakorló természetes vagy 
jogi személyt lehet.

A kérdés azonban továbbra is adott: kit vonjunk felelősségre az önvezető jármű 
által okozott károkért? A jármű – rendeltetésszerű vagy hibás – működésével kap-
csolatba hozható személyek köre ugyanis rendkívül széles. Először is felelősséggel 
tartozhat a jármű magatartásáért annak operátora, hiszen utasításain keresztül ő 
az, aki a kérdéses eszközt működteti.5 Amennyiben az operátor és a károsult sze-
mélye megegyezik, akkor a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség sza-
bályai alapján harmadik személy felelősségre vonására nincs mód. Az operátor 
mellett felelősséggel tartozhat az okozott károkért a jármű forgalmazója és gyártó-
ja, ideértve a gyártó jármű kivitelezésében közreműködő alkalmazottai is. Külön 
is érdemes kiemelnünk az eszköz számítástechnikai rendszerének programozóját, 

2  Schellekens, Maurice: Self-driving cars and the chilling effect of liability law. Computer 
Law & Security Review, 31 (2015), 509.

3  Klein Tamás – Tóth András: A  robotika egyes szabályozási kérdései. In Homicskó 
Árpád Olivér (szerk.): Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai. 2018, 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 109.

4  Uo.
5  Varga Attila Ferenc: Gondolatok a robotok önálló döntéshozataláról és felelősségre 

vonhatóságáról. Hadtudomány, 2013/2. 17–18.
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jobban mondva a programozók csoportját. A  programozók felelősségre vonása 
már csak azért is problematikus, mert a végleges program több millió kódból áll, 
amely több programozó munkájának eredménye; egyetlen programozó sem látja 
a program egészét, csupán egy részét.6 Végül felvethető a jármű gyártójával szer-
ződéses jogviszonyban álló beszállítók felelősségének kérdése, akik jellemzően 
valamely alkatrészt vagy szoftveres tartalmat bocsátanak a gyártó rendelkezésére.

Az okozott kárért egyetemleges jelleggel akár több személy is felelősséggel tar-
tozhat. Ha a káresemény például az önvezető jármű operátorának gondatlan ma-
gatartása miatt következik be, azonban a jármű biztonsági rendszerének hibátlan 
működésével a baleset elkerülhető lett volna, akkor a károsult mind az operátor-
ral, mind pedig a gyártóval szemben kártérítési igénnyel élhet. Ezekben az esetek-
ben a károsult azzal szemben fog követelést érvényesíteni, akit a bíróság nagyobb 
eséllyel kötelez kártérítésre: az operátorral szemben a fokozott veszéllyel járó te-
vékenységért való felelősség szabálya, míg a gyártóval vagy forgalmazójával szem-
ben a termékfelelősség intézménye nyújthat védelmet. Más lehetőségekkel bír a 
károsult, ha ő maga volt az önvezető jármű operátora. Ilyenkor – mint ahogyan 
arra már korábban is utaltam – a deliktuális felelősség szabályai nem alkalmazha-
tóak, ha nem beszélhetünk olyan harmadik személy károkozóról, aki a veszélyes 
üzemi felelősség szabályai szerint felelősségre vonható az operátor káráért. A ter-
mékfelelősség intézménye a termék értékesítőjével szemben szintén nem nyerhet 
alkalmazást, hiszen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a to-
vábbiakban: Ptk.) 6:145. §-a által rögzített non cumul elv megakadályozza, hogy 
a károsult deliktuális felelősségi igényt érvényesítsen olyan személlyel szemben, 
aki a kontraktuális felelősség szabályai alapján is kártérítésre kötelezhető. Mivel a 
felhasználási szerződések is szerződéses jogviszonyt keletkeztetnek a felek között, 
ezért termékfelelősségi igényt az operátor a felhasználási szerződések kötelezett-
jeivel – például a szoftverek fejlesztőivel – szemben sem támaszthat.7 Ha azonban 
a jármű valamely eleme önálló terméknek minősül, és annak gyártója nem azonos 
a jármű értékesítőjével, akkor a résztermék gyártója és forgalmazója a termékfe-
lelősség szabályai alapján köteles helytállni a hibás termék által okozott károkért.

A leírtakat összegezve kijelenthető, hogy amennyiben az önvezető jármű ope-
rátorának kára a jármű működéséből áll elő, akkor a károsult jellemzően a kont-
raktuális felelősség szabályai alapján érvényesíthet kárigényt a jármű gyártójával 
vagy forgalmazójával szemben. Nem az operátor azonban az egyetlen személy, aki 
szerződésszegésre hivatkozva kárának megtérítését követelheti. Míg a jármű ren-
deltetésszerű működését annak értékesítője, a gyártó vagy a forgalmazó szavatolja 
a felhasználóval szemben, addig a különböző alkatrészek és szoftveres tartalmak 

6  Uo. 18.
7  Somkutas Péter – Kőhidi Ákos: Az önvezető autó szoftvere magas szintű szellemi alko-

tás vagy kifinomult károkozó? In Medias Res, 2017/2. 267.
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szerződésszerű teljesítésére a gyártóval szerződéses jogviszonyban álló beszállítók 
vállalnak kötelezettséget. E kötelezettségek megszegése – például hibás szenzorok 
szolgáltatása – szerződésszegésnek minősül, ha pedig a gyártó a szerződésszegés-
sel okozati összefüggésben válik károsulttá azáltal, hogy a hibás végtermék balese-
tet okoz, akkor a beszállítóval szemben ún. regressz igényt érvényesíthet. A gyártó 
oldalán ugyanis kárként fognak jelentkezni az operátornak, valamint a harmadik 
személy károsultaknak megfizetett kártérítési összegek.

A kontraktuális felelősség intézménye az önvezető járművekkel összefüggésben 
tehát különös jelentőséggel bír, hiszen mind az operátorok és a járművek értéke-
sítői, mind pedig a gyártók és a beszállítók vonatkozásában alkalmazást nyerhet, 
nem is beszélve a forgalmazók és a gyártók közötti szerződésekről.

A  kontraktuális felelősség alapvető feltétele, hogy a kötelezett valamely szer-
ződéses kötelezettségét megszegje, a kár pedig e magatartása eredményeképpen 
következzen be. Az operátorok és a gyártók, a gyártók és a beszállítók, valamint a 
forgalmazók és a gyártók között különböző típusú szerződések (például adásvételi 
szerződés, bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, felhasználási szerződés stb.) 
kerülhetnek megkötésre. Az egyes szerződéstípusok eltérő sajátosságokkal bírnak, 
azonban azok lehetséges tartalma külön is vizsgálatra szorul annak megállapítása 
céljából, hogy a kötelezett mely magatartása minősül szerződésszegésnek.

E tanulmánynak nem célja valamennyi szerződésszegő magatartás kimerítő 
számbavétele – ilyen cél megvalósítása egyébként sem lehetséges –, pusztán annak 
vizsgálata, hogy miben nyilvánul meg a szerződés kötelezettjének hibás teljesíté-
se. A Ptk. 6:157. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a kötelezett hibásan teljesít, ha 
a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogsza-
bályban megállapított minőségi követelményeknek”. A Ptk. hivatkozott szabályába 
ütköző szolgáltatás minden esetben hibás teljesítésként értékelendő, azonban az 
önvezető járműveket vizsgálva indokolt a hibák további kategorizálása.

2. A gyártási hiba

Az önvezető járműveket, illetve az azok komponenseit jellemző hibák három ka-
tegóriáját különböztethetjük meg:

 – a gyártási hibát (manufacturing defect);
 – a tervezési hibát (design defect);
 – a tájékoztatás elégtelenségében rejlő hibát (failure to provide adequate inst-

ructions or warnings).

Bár az önvezető járműveket érintő kárfelelősségi kérdések vizsgálata során evi-
dens e felosztás követése, azonban annak forrását nem valamely specifikus – az 
önvezető járművekre koncentráló – jogforrás, hanem az amerikai termékfelelős-
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ségi szabályozás jelenti. A Restatement (Third) of Torts: Products Liability (2012) 
által definiált kategóriák elemzése részletesen is indokolt.

A  gyártási hiba fogalmát a jogszabály a következőképpen határozza meg: 
„A product contains a manufacturing defect when the product departs from its in-
tended design even though all possible care was exercised in the preparation and 
marketing of the product.” Gyártási hibáról tehát abban az esetben beszélhetünk, 
ha a termék nem felel meg a tervezett kialakításának, függetlenül attól, hogy a ter-
mék elkészítése és forgalmazása során annak gyártója milyen fokú gondossággal 
járt el. E hibák magát a járművet, illetve annak alkatrészeit jellemzik; ilyen hibá-
nak minősül például a szenzorok hibája vagy a fék véletlenszerű meghibásodása.8 
A gyártási hiba kategóriája nem az önvezető járművek sajátja, ilyen hibákkal szin-
te bármely termék esetében találkozhatunk. Egyébként is valószínűtlennek tűnik, 
hogy az önvezető járművek által okozott káreseményekkel összefüggésben a ká-
rosultak gyártási hibára hivatkozzanak, mivel a járművek működésének alapját 
képező komponensek – például a szoftverek vagy a különböző navigációs rend-
szerek – ma már rendkívül alacsony hibaaránnyal kerülnek előállításra.9

Érdemes felvetni azt a kérdést, hogy a szoftverek esetében egyáltalán beszélhe-
tünk-e gyártási hibáról. A szoftverek vonatkozásában a gyártási hiba tartalma, hogy 
a szoftver valamely programozási hibában szenved, amely abból származik, hogy a 
szoftver programozója az algoritmus megalkotása során a program eredetileg ter-
vezett kódjától eltér, így hibás kód válik a szoftver működésének alapjává. Álláspon-
tom szerint a gyártási hiba fogalma tehát a szoftverek relációjában is értelmezhető, 
azonban csekély esély mutatkozik arra, hogy a gyakorlatban a károsultak a szoftver 
programozási hibájára hivatkozzanak. Ennek indoka a fogyasztók oldalán jelentke-
ző információs deficitben keresendő: az önvezető jármű felhasználója a szükséges 
szakismeret hiányában nem lesz képes az algoritmusban rejlő hiba azonosítására, 
ezért azzal fog érvelni, hogy a kár a szoftver hibátlan működése mellett is bekövet-
kezett volna. A felhasználó tehát tervezési hibára fog hivatkozni, és annak bizonyí-
tására fog törekedni, hogy valamely alternatív terv felhasználásával a káresemény 
elkerülhető lett volna.10 A gyártási hiba kategóriája valószínűleg továbbra is a hagyo-
mányos, hardveres eredetű hibák esetén nyer majd alkalmazást.

8  A  common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous 
vehicles. European Added Value Assessment, 28 February 2018, 58. http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf (2018. november 12.

9  Marchant, Gary E. – Lindor, Rachel A.: The Coming Collision Between Autono-
mous Vehicles and the Liability System. Santa Clara Law Review, Volume 52, Number 4, 2012. 
1323–1324.

10  Geistfeld, Mark A.: A Roadmap for Autonomous Vehicles: State Tort Liability, Auto-
mobile Insurance, and Federal Safety Regulation. California Law Review, Volume 105, Issue 6, 
2017, 1634.
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3. A tervezési hiba

A tervezési hiba definícióját az amerikai termékfelelősségi szabályozás a követke-
zőképpen adja meg: „A product is defective in design when the foreseeable risks of 
harm posed by the product could have been reduced or avoided by the adoption of a 
reasonable alternative design by the seller or other distributor, or a predecessor in the 
commercial chain of distribution, and the omission of the alternative design renders 
the product not reasonably safe.” A termék tehát akkor szenved tervezési hibában, 
ha a termék által előidézett kockázat valamely alternatív terv alkalmazásával mér-
sékelhető vagy elkerülhető lett volna, azonban ilyen terv felhasználására nem ke-
rült sor, így a termék nem nyújtja az észszerűen elvárható biztonságot. A tervezési 
hiba vizsgálata során az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott módszer az 
ún. kockázat–hasznossági teszt (risk-utility test), amelynek célja annak megálla-
pítása, hogy a hiba más terv alkalmazásával kiküszöbölhető lett-e volna. E teszt 
valamiféle alternatíváját jelenti az ún. fogyasztói várakozás tesztje (consumer expe-
ctation test), amely azt vizsgálja, hogy az észszerűen eljáró fogyasztó milyen fokú 
biztonságot várhatott el a terméktől.11 Ez utóbbi teszt alkalmazása az önvezető 
járművekkel összefüggésben azonban nem indokolt, hiszen az észszerűen eljáró 
fogyasztó generálklauzulája nem tölthető ki tartalommal. A fogyasztók többsége 
a szükséges szakismeret hiányában ugyanis nem képes annak objektív meghatá-
rozására, hogy a digitális fejlődés termékeivel szemben milyen reális elvárásokat 
támaszthat.

A tervezési hiba – a gyártási hibához hasonlóan – szintén lehet hardveres vagy 
szoftveres eredetű. A szoftver abban az esetben szenvedhet tervezési hibában, ha 
program kódja nem hibás, tehát a szoftver a fejlesztők előzetes elvárásainak meg-
felelően működik, azonban valamilyen okból mégis kárt okoz.12 Szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy a szoftverekhez kapcsolódó felhasználási szerződések 
minden bizonnyal részletesen rögzíteni fogják a termék paramétereit, képességeit 
és kockázatait, illetve olyan klauzulákat fognak tartalmazni, amelyek ki fogják zár-
ni a tervezési hibára történő hivatkozás lehetőségét.

A tervezési hiba intézménye látszólag erőteljes jogvédelmet biztosít a károsult 
számára. Ha az önvezető jármű kárt okoz, akkor a károsultnak elég arra hivatkoz-
nia, hogy más megoldás alkalmazásával a káresemény elkerülhető lett volna. Mivel 
a tökéletes termék megalkotása csupán fikció, valamint a technológiának mindig 
lesz hová fejlődnie, ezért úgy tűnhet, hogy a károkozó felelősség alóli mentesülése 
gyakorlatilag lehetetlen. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy 
kárigény érvényesítése esetén a károkozó magatartás, az okozati összefüggés és 
a kár bizonyítása hazánkban is a károsultat terheli. A tervezési hiba szakkérdés, 

11  Marchant–Lindor: i. m. 1324.
12  Geistfeld: i. m. 1635.
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amelynek bizonyítása nem egyszerű feladat; egyszerűbb a károsultnak a tájékoz-
tatás elégtelenségében rejlő hibára hivatkoznia.13 Emellett látnunk kell, hogy amíg 
teljes mértékben automatizált járművekről nem beszélhetünk, addig a kockáza-
tok viselésére köteles személy elsődlegesen továbbra is a jármű üzembentartója 
lesz. Érdemes kitekintéssel élni az Amerikai Egyesült Államok bírói gyakorlatára. 
1949-ben a Brouse v. United States ügyben Ohio állam kerületi bírósága kimondta, 
hogy ha a robotpilóta által irányított repülőgép balesetet okoz, akkor a baleset oka 
elsődlegesen a pilóta magatartása, nem pedig a robotpilóta tervezési hibája. A bí-
róság ugyanis megállapította, hogy a pilóta állandó és megfelelő felügyeletet kö-
teles gyakorolni a robotpilóta működése felett.14 Hasonló logika alkalmazható az 
önvezető járművek által okozott károkkal összefüggésben: ameddig a sofőr köteles 
a jármű működése, illetve az automatizált funkciók felett kontrollt gyakorolni, ad-
dig e funkciók fogyatékossága valószínűleg az üzembentartó kockázati körében 
nyer majd értékelést.

A  tervezési hibára alapozott kárigények tömeges érvényesítése ugyanakkor a 
fogyasztók számára is hátrányos következményekkel járhat. Bár a tervezési hiba 
meglétének bizonyítása a károsultat terheli, azonban a károkozó ezt követően nem 
fogja tudni kimenteni magát a felelősség alól, gyakorlatilag helytállási kötelezett-
ség fogja terhelni. A károkozó hivatkozhat arra, hogy az általa forgalmazott auto-
matizált technika a hagyományos járműveknél nagyobb fokú biztonságot nyújt a 
felhasználók számára, azonban ezzel nem fogja bizonyítani, hogy a hiba valamely 
alternatív terv felhasználásával sem lett volna kiküszöbölhető. A  károkozónak 
nem is fog érdekében állni, hogy nagy összegeket fordítson a vele szemben érvé-
nyesített kárigények peres úton történő kezelésére; eredményesebbnek fog bizo-
nyulni, ha a rendelkezésére álló anyagi erőforrásokat termékei fejlesztésére fordít-
ja, hiszen így a káresemények számát is csökkentheti. A károkozókat éppen ezért 
gyakran fogja elmarasztalni a bíróság, ez pedig csökkentheti a termékeikbe vetett 
társadalmi bizalmat, redukálva a fogyasztók vásárlási kedvét. Mindebből akár az a 
következtetés is levonható, hogy a piaci szereplők ilyen körülmények között nem 
lesznek érdekeltek a digitális forradalom felgyorsításában: a károsultak oltalmát 
szolgáló felelősség intézménye akadályozhatja a társadalom javát szolgáló fejlő-
dést. Hasonló irányba fog hatni, ha az embernek a jármű irányításában betöltött 
szerepe végleg megszűnik, és a kártérítési felelősség teljes mértékben a járművek, 
valamint az egyes komponensek gyártóira és fejlesztőire helyeződik át.15 Összessé-
gében megállapítható, hogy bár az önvezető járművek nagyobb fokú biztonságot 
fognak kínálni elődjeiknél, azonban azok működéséért a gyártók és a beszállítók 

13  Graham, Kyle: Of Frightened Horses and Autonomous Vehicles: Tort Law and its Assi-
milation of Innovations. Santa Clara Law Review, Volume 52, Number 4, 2012. 1270.

14  Brouse v. United States 83 F. Supp. 373 (N.D. Ohio 1949).
15  Marchant–Lindor: i. m. 1330–1335.
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mégis gyakrabban fognak felelősséggel – vagy akár helytállási kötelezettséggel – 
tartozni, mint korábban. E nyilvánvalóan méltánytalan helyzet korrigálása a tár-
sadalom érdekét szolgálja; eszköze a kártelepítés optimális szabályozása.

4. A tájékoztatás elégtelenségében rejlő hiba

Végül hibának minősül a tájékoztatás elégtelenségében rejlő hiba, amelynek fo-
galmát az amerikai termékfelelősségi szabályozás szintén rögzíti: „A  product is 
defective because of inadequate instructions or warnings when the foreseeable risks 
of harm posed by the product could have been reduced or avoided by the provision of 
reasonable instructions or warnings by the seller or other distributor, or a predeces-
sor in the commercial chain of distribution, and the omission of the instructions or 
warnings renders the product not reasonably safe.” A tájékoztatás elégtelenségében 
rejlő hiba esetén a termék által előidézett kockázat mérsékelhető vagy elkerülhető 
lett volna, ha az eladó vagy a forgalmazó észszerű utasításokkal vagy figyelmez-
tetésekkel látja el a felhasználót; a termék az utasítások vagy a figyelmeztetések 
elmaradása miatt nem minősül biztonságosnak. Érdemes megvizsgálni azt a kér-
dést, hogy mi mindenre terjed ki az értékesítők és a forgalmazók tájékoztatási 
kötelezettsége. A vevőket egyértelműen tájékoztatni kell a termék biztonságos fel-
használásának szabályairól, valamint a termék használatával együtt járó kockáza-
tokról. Nem egyértelmű azonban, hogy a kockázatokra vonatkozó tájékoztatásnak 
milyen terjedelműnek kell lennie. Logikus, hogy az értékesítő vagy a forgalmazó 
csak azokról a kockázatokról tudja tájékoztatni a felhasználókat, amelyeket maga 
is ismer. E hiba alóli mentesülés legkézenfekvőbb módja tehát az lesz, ha az ér-
tékesítő vagy a forgalmazó bizonyítja, hogy a kockázat a termék értékesítésének 
az időpontjában számára nem volt előre látható. E kimentés eredményességéhez 
ugyanakkor nélkülözhetetlen lesz, hogy az értékesítő és a forgalmazó a lehetsé-
ges kockázatok feltárása során az elvárható gondosság tanúsítása mellett járjon el. 
Ha az értékesítő vagy a forgalmazó alá tudja támasztani, hogy mindent megtett a 
termék velejáró kockázatainak feltárása érdekében, és a feltárt kockázatokat hi-
ánytalanul közölte a felhasználóval, akkor vele szemben a tájékoztatás elégtelensé-
gére mint szerződésszegő magatartásra a felhasználó nem hivatkozhat.16 Hasonló 
következtetésre juthatnunk a Ptk. 6:521. §-a alapján, amely kimondja, hogy „nem 
állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a káro-
kozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia”.

16  Uo. 1323–1324.
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5. Befejezés

A hibás teljesítés Ptk.-ban meghatározott fogalma és az amerikai termékfelelőssé-
gi szabályozás kategóriái természetesen nem feleltethetőek meg egymásnak. A cé-
lom csupán egy általános kép felvázolása volt arról, hogy az önvezető járművek 
relációjában milyen körülmények alapozhatják meg a kötelezett hibás teljesítését. 
Az amerikai szabályozás mintául szolgálhat a magyar jogalkotó számára. Érdemes 
megjegyezni, hogy a hazai bírói gyakorlat jelenleg is alkalmazza a gyártási hiba és 
a tervezési hiba terminológiáját.17

Fontosnak tartom ismételten hangsúlyozni, hogy mivel szerződésszegést bár-
mely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének az elmaradása eredményezhet, 
ezért a kontraktuális felelősség alapját képező szerződésszegő magatartások kime-
rítő számbavétele lehetetlen. A tanulmányon belül bemutatásra a hibás teljesítés 
– mint legjellemzőbb szerződésszegő magatartás – került, azonban kontraktuális 
felelősséget keletkeztethet más nevesített szerződésszegő magatartás – mint pél-
dául a késedelem, a lehetetlenülés vagy a teljesítés megtagadása – is, nem is beszél-
ve a szerződés egyedi szabályainak megsértéséről.
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Absztrakt
Az orvostudomány technikai és személyi fejlettsége a jog által biztosított keretek között 
lehetővé teszi, hogy a felek minden eddiginél nagyobb körben maguk döntsenek család-
tervezési szándékukról. Akár a női, akár férfi fél esetében lehetséges a termékenységet 
megszüntető beavatkozás elvégzése, szűk keretek között pedig a már meglévő várandós 
állapot művi megszüntetése is. Az orvosi tevékenység így e körben már nemcsak az 
egészséget javító vagy megmentő beavatkozásokra terjed ki. Az orvos eljárása min-
dig kockázatos tevékenység marad. Akár az orvos tevékenységével összefüggésben, akár 
tőle teljesen függetlenül a kívánt cél elmaradhat. A tárgyalt esetben ez nem kívánt vá-
randóssághoz, illetve annak nem kívánt fennmaradásához vezethet. Végső soron egy 
olyan gyermek megszületéséhez, aki egészséges ugyan, de akit szülei nem kívántak, en-
nek érdekében kifejezett intézkedések megtételéért fel is kerestek egy egészségügyi szol-
gáltatót, akinek eljárása nem vezetett a kívánt célra.
Kulcsszavak: kártérítési jog, orvosi jog, polgári jog, sérelemdíj

1. Bevezetés

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépését követően a legtöbbször hivatkozott 
kérdések között merül fel annak vizsgálata, hogy a kártérítési jogban bekövetkező 
változások, így elsősorban a nem vagyoni kártérítést felváltó, de attól eltérő dog-
matikai alapokra helyezett sérelemdíj intézménye mennyiben változtatják meg az 
egymással kötelembe kerülő felek helyzetét. Mennyiben befolyásolja a sérelmet 
szenvedő és sérelmet okozó fél lehetőségeit, milyen mértékben módosul a polgári 
jog által érvényesíthetőnek tartott hátrányok köre? Különösen életszerű a felve-
tés az egészségügyi szolgáltatók felelőssége körében, amelyeknél szükségképpen 
személyiségi jogsértés is felmerül. Egyúttal pedig az egészségügyi innováció nap-
ról napra új eljárásokat tesz lehetővé, melyekkel már nemcsak a beteg egészsé-
ge menthető meg, javítható, illetve tartható a megőrizni kívánt szinten, hanem 
a törvényi keretek és orvosetikai szabályok maximális betartása mellett akár az 
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egészségi szintet csökkentő beavatkozások (például művi meddővé tétel) is elvé-
geztethetők, a beteg akaratának megfelelően a saját maga által előnyként megélt 
változás érdekében. 

A mindig kockázatos orvosi beavatkozások körében pedig számos olyan kö-
rülmény jelentkezhet, mely a beteg számára hátrányérzettel jár együtt. Ilyen az az 
eset, amikor az anya akként válik várandóssá, vagy marad ilyen állapotban, hogy 
ennek elkerülésére kifejezetten kérte kezelőorvosát, aki a szakmai-etikai kerete-
ken belüli kezelések valamelyikét el is végezte, azonban valamely oknál – jelen 
esetben az orvosnak felróható módon – fogva az anya mégis várandóssá vált, vagy 
várandóssága fentmaradt, s ebből olyan egészséges gyermek született, akit ő még 
egészségesen sem kívánt volna. 

2. Elhatárolási kérdések

A felvezetett jogi problémákat a wrongful pregnancy, illetve wrongful conception 
gyűjtőfogalmak alatt lehet összefoglalni. A két fogalmat, melyből az első a váran-
dósságot jelöli meg hibaként, míg a második a fogantatást, felváltva használják 
a jogirodalomban. A  különbséget az egyes esetkörök speciális jellemzőiben ta-
lálhatjuk meg. Így attól függően, hogy a várandósság létrejötte vagy a várandós-
ság fennmaradása az az esemény, amely az orvos felróható magatartásából ered. 
A hátrányérzet tekintetében mindkét ok nem kívánt, de egészséges gyermek meg-
születéséhez vezet. 

A  jelen tanulmányban a felvázolt kör meghatározásához azonban szüksé-
ges, hogy elhatárolást tegyünk a hasonló, azonban lényegi pontokon különböző 
wrongful birth, illetve wrongful life esetektől. A wrongful birth esetekben tárgyal-
juk a szülőknek fogyatékkal születő gyermekükkel kapcsolatos kárigényét, akik 
az egészségügyi szolgáltató mulasztása folytán nem tudtak élni önrendelkezési 
(anya), illetőleg családtervezéshez (anya és apa együtt) való jogukkal. A magzati 
élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: abortusztörvény) 
6. §-a foglalja össze, hogy az anya mely esetekben és a várandósság mely idő-
pontjáig élhet önrendelkezési jogával, s kérheti a várandósság megszakítását. Ezek 
közül kiemelendő az az eset, amikor a megszületendő gyermek genetikai, terato-
lógiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri, így ő kétségtelenül súlyos és ma-
radandó fogyatékossággal születne meg. Ebben az esetben az anya a várandósság 
20. hetéig – a diagnosztikai eljárás elhúzódása esetén a 24. hetéig – élhet jogával. 
Ehhez azonban szükség van arra, hogy egyfelől az őt kezelő orvos minden szük-
séges diagnosztikai eljárást elvégezzen, mellyel a károsodás a szakmai szabályok 
és irányelvek mentén felismerhető lehet, másrészt pedig a felismert károsodásról 
és a lehetséges beavatkozásról a szülőket megfelelően tájékoztassa. Amennyiben 
ezek valamelyike elmarad, úgy azért felelősséggel tartozik. Fontos kiemelni, hogy 
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a súlyos és maradandó egészségkárosodást nem az eljáró orvos okozza, az a mag-
zat természetes, sorsszerű állapotában rejlik. 

Ez vezet át minket a wrongful life esetekhez, mely tartalmában a gyermek kár-
igényét jelenti a sorsszerű károsodással való megszületése kapcsán. Ez a „gyermek 
mint kár” paradoxona, melyben a gyermek a saját jogán azért kíván kártérítési 
igénnyel fellépni az egészségügyi szolgáltatóval szemben, mert a kezelőorvosnak a 
wrongful birth esetben részletezett mulasztása folytán az ő szülei nem tudtak élni 
családtervezési jogukkal. Így a kár a saját megszületése. Ez azonban nem jelenti, 
hogy a jog ne venné védelembe a sorsszerűen beteg gyermek személyiségi jogait.18 
A Legfelsőbb Bíróság 1/2008 polgári jogegységi határozata értelmében „A termé-
szeténél fogva fogyatékossággal született gyermeknél ugyanis az egészségkárosodás a 
magzati fejlődés rendellenessége miatt – tehát nem az orvos jogszabályellenes maga-
tartása folytán – következik be”.

Fontos, hogy az egészségkárosodás nem az orvosnak felróható okból alakult ki, 
hiszen abban az esetben már más megítélés alá esik a kezelés. Amennyiben a nem 
egészségkárosodással fogant, illetve fejlődő (egészséges) gyermek születését meg-
előzően vagy a születés folyamatában szenved olyan sérülést, amely az egészség-
ügyi ellátásával összefüggő okból történik, és amely alól a kezelőorvos nem tudja 
kimenteni magát, úgy az egészségügyi szolgáltató felelőssége beáll. A gyermekkel 
szemben is, akinek az egészséghez való joga sérül, valamint a szülőkkel szemben is, 
akiknek a teljes és egészséges családban éléshez való joga sérül, de ugyanezen jog-
címen a már életben lévő testvérnek is igénye keletkezhet. A Fővárosi Törvényszék 
68.P.23.184/2006/152. ítélete szerint viszont a később született testvért a hozzátar-
tozói igény tekintetében nem illeti kárigény: „ő már a testvére neurológiai károsodá-
sa után, a már kialakult körülmények közé született és nem vehető figyelembe olyan 
korábbi állapot, amelynek hátrányos megváltozása kártérítéssel orvosolható lehetne.”

A wrongful pregnancy / conception esetek tehát elsősorban abban különböz-
nek a fentiektől, hogy a szülők az általuk nem kívánt, azonban egészségesen meg-
születő gyermekükkel kapcsolatban állnak elő kártérítési, illetve sérelemdíj iránti 
igénnyel. Az aligha képzelhető el, hogy maga a gyermek az egészséges megszüle-
tése okán lépjen fel ilyen igénnyel. Az a helyzet említhető meg, hogy a gyermek a 
„nem kívánt” státusza miatt kialakult pszichológiai, mentális hátrányokat szenved. 
Életszerűtlen azonban, hogy bárki ilyen irányú keresettel éljen a hibázó kezelő-
orvossal szemben, már csak annak egészen biztos sikertelensége okán is. 

A különbözőségek ellenére a fenti esetcsoportok több ponton, így különösen a 
„gyermek mint kár” paradoxon megítélése kapcsán összefüggnek, így bár a wrong-
ful conception esetek kivételesnek tekinthetők, azok vizsgálatára részben figye-
lembe veendők a wrongful birth esetek megállapításai is. 

18  Julesz Máté: Orvosi jog működés közben A  hálapénztől a kártérítésig. 2018, Medicina 
Kiadó, Budapest, 235.
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3. A lehetséges esetek számbevétele

A vizsgált körbe tartozó esetekben azonos, hogy egészségügyi szolgáltatás nyúj-
tása körében felmerülő kérdéseket jelenítenek meg. Arra a kérdésre, mi minősül 
egészségügyi szolgáltatásnak, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény (továb-
biakban: Eütv.) 3. § e) pontjában foglaltak irányadók. Így az orvosnak az Eütv. 
77. § (3) bekezdésében foglalt szakszerűségi – etikai – gondossági kötelezettsége 
valamint az egészségügyi szolgáltatónak az Eütv. 244. §-ában előírt felelősségére 
nemcsak a klasszikus értelemben vett gyógyító-megelőző tevékenységek tartoz-
nak bele, hanem külön nevesítetten például a művi meddővé tétel is. A wrongful 
conception esetek kivételesnek tekinthetők a tényleges gyakorlatban, azok lehet-
séges változatait teljességgel felsorolni nem is lehetne, amiként a felsoroltak néme-
lyike is elsősorban hipotetikus erővel bír. 

3.1. Hibás művi meddővététel

Viszonylagos gyakorisággal előforduló esetkör, amennyiben a művi meddővé té-
telre irányuló eljárás nem vezet eredményre, ennek felismerése, illetőleg a szülők 
tájékoztatása elmarad, majd a szülők abban a hiszemben élnek kapcsolatban, hogy 
nem lehet gyermekük. A nemző-, illetve fogamzásképesség megmaradása pedig 
nem kívánt várandóssághoz vezet. A művi meddővé tételre vonatkozó legfonto-
sabb szabályokat az Eütv. 187–187/B. §-ai valamint a 25/1998. (VI. 17.) számú NM 
rendelet foglalják össze. Kiemelendő, hogy az eljárás adminisztratív része hossza-
dalmas várakozást tesz szükségessé. A művi meddővé tételre jelentkező személy 
első tájékoztatását követő hat hónap elteltével tehet nyilatkozatot a beavatkozás 
iránti kérelme fenntartása iránt, majd ettől számított hat hónapos várakozási idő 
után végezhető el a beavatkozás. 

3.2. A fogamzásgátló tablettában rejlő hiba

Másodikként kell kiemelni a fogamzásgátló tablettával kapcsolatos mulasz-
tást, figyelemmel a gyógyszerekkel kapcsolatos speciális állami, valamint az azt 
konkrétan a vásárlónak kibocsátó gyógyszerész (például figyelmetlenség) fele-
lősségére. 

Szükséges belevennünk a tárgyalt körbe azt az esetet is, amikor maga a gyógy-
szer hibás. Előfordulhat olyan eset, hogy a fogamzásgátló módszert választja meg 
helytelenül az orvos, így a fogamzás megakadályozására eleve alkalmatlan gyógy-
szert ír fel. Ezért felelős. Azonban lehetséges, hogy ugyan alkalmas gyógyszert ír 
fel, azonban a gyógyszer mégsem tartalmazza azokat a hatóanyagokat, amelyek 
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nem kívánt várandósság megelőzésére szolgálnak. Ebben az esetben a 2005. évi 
XCV. törvény (továbbiakban: gyógyszertörvény) 21. §-ában foglaltak lehetnek 
irányadók. 

3.3. Hibás terhességmegszakítás 

A harmadik reális esetkör, amikor a művi terhességmegszakítás nem vezet ered-
ményre. Itt az anya számára ismert a várandóssága, az annak megszüntetésére irá-
nyuló eljárást elvégzik. Az orvosnak felróható okból azonban a várandósság mégis 
fennmarad, s csak olyan időpontban ismeri fel ezt az anya, mikor már törvényileg 
nem lehet, vagy már ő maga nem kívánja a várandósságot megszakítani. Utóbbi 
felmerülhet az eljárás újbóli elvégzéséből eredő testi-lelki megterhelésektől való 
ódzkodásból, de akár abból is, hogy a magzat időközben olyan fejlettségi szintet 
ért el, melynél az anya lelkiismereti meggyőződése szerint a magzattal szembeni 
beavatkozás már nem lehetséges.

3.4. Az asszisztált emberi reprodukcióra irányuló eljárásban rejlő hiba

A fenti három okból ugyan ritkán keletkezik jogvita, előfordulásuk azonban reá-
lisnak tekinthetők. Vannak viszont olyan potenciális helyzetek, melyek előfordu-
lásával alig kell számolni, azonban ezek mindegyike beleillik a wrongful concep-
tion kérdéskörébe. 

Ilyen fordulhat elő az asszisztált emberi reprodukcióra irányuló eljárás köré-
ben, ha az embrió létrehozása vagy beültetése során jelentkezik valami hiba. Meg-
történhet ugyanis, hogy nem a részt vevő pártól (vagy annak tagjától) származó 
ivarsejtekből létrehozott embrió kerül beültetésre, vagy egyébként az ivarsejteket 
cserélik össze. Így végső soron az anya nem azt a gyermeket szüli meg, akit szere-
tett volna. Aki ugyan egészséges, de aki részben vagy egészben nem a programban 
részt vevő pár biológiai gyermeke. Ezt pedig a szülők az utódnemzési szabadsá-
guk19 sérelmeként élik meg.

Elméleti szinten szóba jöhet olyan kérdés, ha megengedett a születendő gyer-
mek nemének megválasztása, akkor az ebből eredő hibát peresíteni lehet-e? 
Amennyiben a szülő pár kifejezetten rendelkezik, milyen nemű legyen a gyer-
mek, a kezelőorvos pedig elvégzi az erre irányuló eljárást. Navratyl Zoltán kétféle 
eljárási lehetőséget vázol fel ennek kapcsán: amikor a beültetett embriók közül a 
kívánt neműt tartják meg, vagy amikor a hímivarsejt Y, illetve X kromoszómáinak 

19  Lehoczki Andrea: A sérelemdíj kapcsolata egy nem kívánt gyermekkel. https://arsboni.
hu/serelemdij-kapcsolata-nem-kivant-gyermek/ (Lekérdezés napja: 2019. február 26.)
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hordozói közül szelektálnak.20 Problémás lehet az asszisztált emberi reproduk-
cióra irányuló eljárások során, ha a szülőknek előzetes várakozásukkal szemben 
többes várandóssággal, így a kívántnál több gyermek felnevelésének terhével kell 
szembesülniük.21

 Ezen az értelmezési síkon pedig eljuthatunk az ún. „szuperdonorokat” kínáló 
klinikákhoz forduló felek olyan, a realitástól elrugaszkodó igényeihez, amennyi-
ben a megszületett gyermek tulajdonságai az előzetes várakozásoktól, így különö-
sen a „szuperdonor” kvalitásaihoz, fizikai jellemzőihez, makulátlan egészségéhez 
képest. Ez a gyermek mint kár kérdéskörének abszolút abszurd megjelenése. 

3.5. A tájékoztatási jog megsértése

Érdemes áttekinteni a problémát egy másik dimenzióból is. Olyan helyzeteket 
is vizsgálhatunk, amikor nem a kezelésben rejlik a hiba, hanem a tájékoztatási 
jog megsértésében. A kezelési hibát a tájékoztatási jog megsértése tetézi, ha a ke-
zelőorvos a beavatkozás hibás voltáról nem tájékoztatja az anyát. Azonban ön-
magából a tájékoztatási jog megsértéséből is eredhet igény, így figyelemmel arra, 
hogy a művi meddővé tétel esetén nem azonnal alakul ki a meddőség, férfiak ese-
tén ez akár hónapokat is igénybe vehet. Különösen fontos, hogy az ezen időszak-
ban megfogant gyermek kapcsán a szülők előzetesen erre vonatkozólag kaptak-e 
tájékoztatást. 

4. A lehetséges vagyoni, illetve nem vagyoni  
hátrányok számbavétele

A wrongful conception esetekből folyó kárigények alapjaiban ütnek el az orvosi 
jogi alapesetektől. Az orvosi kezelés tárgya minden esetben a beteg, illetőleg an-
nak egészsége, élete. Tipikusan a bekövetkező hátrány is az egészség károsodásá-
ban vagy a beteg halálában mutatkozik meg. Tehát olyan esetként, mely lehet akár 
csekély, lehet akár átmeneti, de nemcsak belsőleg, a hátrányt elszenvedő számára, 
hanem a külvilág számára is hátrányként értékelődik. A jogvitát eldöntő kulcskér-
dés e tekintetben nem a hátrányokozás létében merül fel, hanem abban, hogy mi-
lyen mértékű hátrányt milyen módon tudunk be az egészségügyi szolgáltatónak. 
Ezzel szemben a wrongful conception esetekben a hibás beavatkozás fő következ-
ménye az, hogy egy egészséges gyermek születik meg. Ebben pedig disszonancia 

20  Navratyl Zoltán: A varázsló eltöri pálcáját? A jogi szabályozás vonulata az asszisztált 
humán reprodukciótól a klónozásig. 2012, Gondolat Kiadó, Budapest, 211. 

21  Navratyl: i. m. 88.
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mutatkozik meg, hiszen a szülő nő ezt hátrányként éli meg, előzőleg kifejezetten 
tenni kívánt azért, hogy ez ne történhessen meg. A társadalmi értékítélet szem-
szögéből azonban az egészséges gyermek léte nem hátrányként jelenik meg. 

Az egészségesen megszülető gyermek léte, a szülők életének előzetes akara-
tukkal, önrendelkezésükkel szembeni megváltozása mellett azonban legalább két 
olyan állapot is következményként áll be, mely a klasszikus kezelési hibákkal pár-
huzamba hozható. A szülő nő ugyanis nemcsak azzal kerül az önrendelkezésével 
ellentétes helyzetbe, hogy gyermeke lesz, akiről anyagilag és természetben is gon-
doskodik. Hanem belekényszerül a várandósság és a szülés folyamatába is. Mely 
értelemszerűen testi-lelki megterheléssel jár, amely az egészségét, életét veszélyez-
tető helyzetet teremt, s amellyel átmenetileg, de akár véglegesen is megváltozhat 
az egészségi állapota. A nem kívánt, erősen problémás helyzet kihatással lehet a 
szülők kapcsolatának harmóniájára is. 

További problémát jelenthet még az az esetkör is, hogy önmagában a fogamzás-
gátlásra vagy a várandósság megszakítására irányuló eljárás is testi-lelki megter-
heléssel jár. Amennyiben az eljárás nem vezet eredményre (ideértve a megismételt 
beavatkozás elvégzésével járó többletterheket is), úgy a hibás kezelés szükségtelen 
hátrányokat okozott számára. 

4.1. Az anya kárenyhítési kötelezettsége

A kár enyhítésével, illetve a károsulti közrehatással kapcsolatban felmerülő gya-
korlati kérdés annak megítélése, hogy a felkínált, de elutasított terhességmegsza-
kítást mennyiben kell értékelnünk a károkozói kimentés során. Három fő esetkör 
fordulhat elő. Egyfelől az az eset, amelyben maga a várandóság már egy nem várt 
esemény, és az anya nem kíván élni a terhességmegszakítás jogával, a szándéka 
ellenére megfogant egészséges magzata életét nem kívánja elvenni. Másfelől lehet-
séges olyan eset, ahol a terhesség megszakítása nem vezetett eredményre, majd az 
anya – bár törvényileg erre még lehetőség lenne – nem kívánja ismét elvégeztetni 
a beavatkozást. Ebben szerepet játszhat a beavatkozástól való félelem, de az a lelki-
ismereti meggyőződése is, hogy az időközben egy magasabb fejlettségi szintre ju-
tott magzat életét már nem akarja elvenni. Mindkét esetben a kezelőorvos minden 
tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megszűnjön a sérelmezett helyzet, 
melyben a döntő szót az anya mondja ki, értelemszerűen az ő beleegyezése nélkül 
orvosi beavatkozás szóba sem jöhet. Harmadik esetként merül fel az örökbeadás 
lehetősége. Vannak jogrendszerek, ahol az anya döntését a károsulti közrehatás 
oldalán figyelembe veszik a bíróságok. 

A magyar joggyakorlatban a BH 2004.143. számon közzétett ítélet indokolása 
is a károsulti döntés jelentőségét emeli ki: „De nem lehetséges azon az alapon sem, 
hogy sérült volna a felperes önrendelkezési joga. Ez tényszerűen egyébként sem igaz, 
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mert a terhesség huszadik hetében lehetséges volt a terhesség megszakítása, annak az 
elvégzése nem volt kizárt, és a nagyobb kockázat csak elvileg merülhetett fel, hiszen 
kockázata a korábbi terhességmegszakításnak is volt, magát a beavatkozást pedig a 
felperes akarta. A terhesség megtartásáról szóló döntését követő történéseknek már a 
felperes az okozója, ennek következtében a döntése következményeit neki kell visel-
nie, az alperesre való áthárításának nincs alapja.”

A  fentiek alapján azonban olyan helyzet áll elő, ahol az anya a kezelőorvosi 
mulasztás következtében csapdahelyzetbe kerülhet. Hiszen választása alapján 
vállalnia kell a nem kívánt megterheléseket, helyzetet annak összes következmé-
nyével és költségeivel, vagy amennyiben ezt nem tudja vagy nem kívánja, kény-
telen az egészséges gyermeke életének elvételére. Hiszen önmagában az felveti a 
károkozói felelősség kérdését, hogy az anyát ilyen drámai élethelyzetbe sodorta. 
Ahogyan arra Navratyl Zoltán is hivatkozik az amerikai bíróságok gyakorlatának 
taglalása körében, mely alapján a wrongful conception esetekből eredő károkat 
azért is figyelembe veszik, hogy az orvosok ne legyenek immunisak a felelősséggel 
szemben.22 Ez azért fontos, hiszen a polgári felelősségtan nemcsak kompenzáci-
ós célokat szolgál. Mind a kártérítés, mind a sérelemdíj tekintetében megjelenik 
a prevenció elve is: olyan gondos magatartásra szorítani az orvosokat, hogy ilyen 
drámai helyzetek lehetőség szerint elő se fordulhassanak. A sérelemdíj pedig ki-
fejezetten magánbüntetés jelleget is ölt. 

Abban az esetben, ha a kezelőorvos nem felelne valamilyen módon és mér-
tékben a hibásan elvégzett művi meddővé tételért, az alkalmatlan fogamzásgátló 
megválasztásáért, az elégtelen tájékoztatásért, akkor a polgári jog alkalmatlan len-
ne arra, hogy őt gondos, szakszerű, az etikai szabályokat betartó eljárásra szorítsa. 
Legrosszabb esetben is abban válna érdekelté, hogy rábeszélje az anyát az egészsé-
ges magzat életének elvételére. Ilyen körülmények között pedig az anya befolyás-
mentes döntése kizártnak is lenne tekinthető. Az pedig társadalmi célnak tekint-
hető, hogy az egészséges magzat lehetőség szerint meg is szülessen. Figyelemmel 
arra, hogy Magyarországon a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 
meg, a magzat életének ilyen megfontolásból való elvétele nem lehet összeegyez-
tethető sem az Alaptörvény II. cikkében foglaltakkal, sem pedig a magzati élet 
védelméről szóló törvény céljával. Dósa Ágnes az örökbeadással való kárenyhítési 
kötelezettséggel kapcsolatban utal23 a német gyakorlatra, mely szerint a gyermek 
családban történő felnevelése olyan alapvető érdek, mely nem szankcionálható. 

22  Navratyil: i. m. 126.
23  Dósa Ágnes: Kérhető kártérítés egy gyermek megszületéséért? Lege Artis Medicinae, 

2001. 12 évf. (2), 134.
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4.2. Csoportosítás

Mivel a wrongful conception eseteknek nincs kiforrott gyakorlata, a bekövetkező 
hátrányok csoportosítása is részben hipotetikus alapokon nyugszik. Ezek vizsgála-
ta során alapvetően két csoportot állítok fel, mely a Ptk. dogmatikájából is követ-
kezik: elválasztva egymástól a materiális, illetve immateriális hátrányokból folyó 
igényeket. 

4.2.1. A nem vagyoni hátrányok

Immateriális igényként merülhet fel a gyermek léte, annak hátrányként való keze-
lése, ami alapján a szülők tervezett életkörülményei változnak meg azáltal, hogy 
előzetes terveikkel ellentétben az egészséges, de nem kívánt gyermekük felnevelé-
séről kell gondoskodniuk. A magyar joggyakorlat e tekintetben egyértelmű állás-
pontot foglal el. A BH 2004.143. számon közzétett esetben a Legfelsőbb Bíróság 
leszögezte: „Ilyen védelemre érdemes személyiségi jogsértést nem jelent az sem, hogy 
a felperes életvitele – értelemszerűen – alapvetően más lenne a gyermeke nélkül, 
mint egy gyermekkel, családban. Ez azonban az életminőség hátrányos megválto-
zását nem jelenti, így kártérítés alapja ez okból sem lehet.” Elsősorban az angol-
szász jogrendszerekben azonban szóba jöhet a kárigény az összetört családi tervek 
(„shattered family plans”24) okán, sok esetben levonva belőle a gyermek mint ér-
ték létével kapcsolatban előálló előnyöket (benefit rule – Egyesült Államok, „set-
off ” – Egyesült Királyság).

Nem vagyoni jellegű sérelem merül fel a szülő édesanya várandósságával és 
szülésével kapcsolatban, mely a fentiekben kifejtettek szerint nemcsak nem kívánt 
fájdalmakat, illetve megterhelést, de rövid, illetve hosszú távú orvosi kockázato-
kat, veszélyeket is magával hordoz. Míg a német jogban ez a testi épséghez való jog 
sérelmét jelenti,25 addig a magyar orvosi jogban az egészségséghez való jogot sérti. 
Várhatóan egyike azon eseteknek, ahol a sérelemdíj általi dogmatikai változások-
nak szerepe lehet. Vékás Lajos megállapítása szerint a Ptk. „megdönthetetlen vélel-
met állít fel arra nézve, hogy minden személyiségi jogsértés szükségképpen hátrány 
elszenvedésével jár a sértett oldalán”.26 Julesz Máté nyomán a nem vagyoni sérelem 

24  Grubb, Andrew (szerk.): Principles of medical law. 2004, Oxford University Press, Ox-
ford, 849.

25  Hints Ádám: A nem kívánt terhesség – a Wrongful Conception dilemmái. https://arsboni.
hu/a-nem-kivant-terhesseg-a-wrongful-conception-dilemmai/ (Lekérdezés napja: 2019. feb-
ruár 25.)

26  Vékás Lajos (szerk.): Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. 2008, 
Complex Kiadó, Budapest, 117.
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többet jelent, mint a nem vagyoni kár.27 Ez azonban nem jelenti, hogy minden 
fokú személyiségi jogsértés esetén járna a sérelemdíj: „elutasíthatja a sérelemdíj 
iránti keresetet akár azért, mert az adott személyiségi jogsértés alkalmatlan arra, 
hogy nem vagyoni hátrányt okozzon, akár azért, mert köztudomású tények értékelé-
sével arra a következtetésre jut, hogy ilyen jellegű sérelem nem állt elő a személyiségi 
jogában megsértett félnél” (BH 2016.241). Továbbá figyelembe kell venni a sére-
lemdíj összegszerűségének alapját képező szempontokat is. Nemcsak a jogsértés 
súlyának, de a felróhatóság fokának, illetve ismétlődésének vizsgálata is szükséges 
annak megállapítására, hogy az adott ügyben a sérelemdíj alkalmas eszköz-e. 

Sérelemdíj alapját képezhetik az eredménytelenül elvégzett első beavatkozás 
megismétléséből eredő többletterheléssel és kockázattal járó sérelmek. Ilyenre a 
magyar joggyakorlatban is találunk példát. A BH 2000.207. szám alatt közzétett 
ítéletében a Legfelsőbb Bíróság elismerte az anya nem vagyoni sérelmét a meg-
ismételt beavatkozással kapcsolatos pszichikai megterheléssel kapcsolatban. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy a szülő nő egészségi állapotában a szülés során 
vagy a szülést követő időszakban átmeneti vagy tartós károsodás következik be. 
Ebben a körben olyan egészségkárosodásról (testi vagy pszichés) beszélünk, mely 
nem a szülést vezető orvos felróható magatartásából, hanem a szüléssel rendsze-
rint együtt járó kockázatokból, illetve szövődményekből erednek. Az egészség 
olyan károsodása, mely nem következett volna be, ha az anya akaratával és szán-
dékával ellentétben nem kényszerül bele a várandósság állapotába. 

4.2.2. A vagyoni hátrányok

A magyar joggyakorlatban a vagyoni károk megtérítésének kötelezettsége köny-
nyebb megítélés alá esik. A teljes kártérítés elve alapján az egészségügyi szolgál-
tató felel a kezelőorvos felróható és jogellenes magatartásával összefüggő kárért. 
Kiemelendő, hogy az egyes eseteket nem egységükben, hanem azok minden egyes 
részletét külön kell vizsgálat alá vennünk. Meghatározva, mi a káresemény, arra 
kiterjed-e az alperesi felelősség, s ha igen, milyen és mekkora kár keletkezett be-
lőle. A magyar jogértelmezés szerint az egészséges gyermek léte kárként nem ér-
telmezhető, így kizárt annak vizsgálata is, hogy a felnevelésével kapcsolatos költ-
ségeket a hibásan kezelő orvosnak tudjuk be. A német joggyakorlatban azonban 
a felnevelés költségei (Trennungslehre) is érvényesíthetők,28 mivel a német jogy-
gyakorlat „absztrakt módon differenciál a gyermek élete, mint érték és a felnevelés 
költségei mint kár között”. 29

27  Julesz: i. m. 230
28  Hints: i. m.
29  Navratyl: i. m. 126–127.
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A wrongful conception esetekben vagyoni kárt jelent:
– A  várandósággal, szüléssel kapcsolatos költségek megtérítése. Nemcsak a 

szülés előkészítésével, illetve lefolytatásával kapcsolatos költségek, hanem minden 
olyan észszerűen és célszerűen megjelenő indokolt költség, amely a nem kívánt 
szülés hiányában nem állt volna elő. Ez megjelenhet a terhestorna, a ruházkodás, 
a kórházi tartózkodás során felmerülő figyelmességi csomagban, a megrendült 
egészségi állapot helyreállítását szolgáló étrend többletköltségeiben is. 

– Elmaradt vagyoni előnyként jelentkezik, ezért kártérítés alapját képezi a vá-
randósság és a szülés utáni regeneráció időszakában elmaradt jövedelem megtérí-
tése. Figyelemmel arra, hogy a káronszerzés tilalma értelmében mindez a társada-
lombiztosítással fedezett terjedelmen kívüli károkra terjed ki.

– A beavatkozás újbóli elvégzésének költségeinek megtérítése szintén kárt je-
lent.

5. Összegzés

Tanulmányomban azokat az alapeseteket kívántam bemutatni, amikor az egész-
ségügyi szolgáltatónak felróható okból egészséges, de nem kívánt gyermek szüle-
tik. Ezekben a helyzetekben közös, hogy az anya, illetve apa előzetesen kifejezetten 
törekedett arra, hogy a várandósság ne maradjon fent, illetőleg ne is keletkezzen, 
számára a gyermek megszületése, majd felnevelése, még akkor is, ha egészséges, 
aktuális életcéljaival ellentétes. Rávilágítottam arra a konfrontációra, hogy lehet-
séges olyan helyzet, amely a társadalmi felfogás értelmében sem kárként, sem hát-
rányként nem jelenik meg, éppen ellenkezőleg, széles társadalmi szinten az egyik 
legfontosabb életcélként. Ami azonban az egyik személy számára életcél, a másik 
számára életcéljainak akadálya lehet, így számára az egészséges gyermeke meg-
születése súlyos hátrányt jelent. 

A jog kiemelt feladata az, hogy az objektív társadalmi felfogás, illetve az egyén 
szubjektív érdekeinek figyelembevételével miként határozza meg a kár fogalmát, s 
mely esetekben, milyen terjedelemben teszi lehetővé, hogy a sérelmet szenvedő fél 
a kártérítés, illetve a személyiségvédelem eszközeit sikerrel vegye igénybe. 
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Absztrakt
A polgári perrendtartás (Pp.) egyik koncepcionális újítása az alapelvi fejezet átalakí-
tása, amelynek részét képezte több új alapelv bevezetése. A kódex három új alapelvet 
honosított meg a magyar polgári perjogban: a perkoncentráció elvét, a felek eljárástá-
mogatási köztelezettségét és a bíróság közrehatási tevékenységét. Ezen alapelvek mind 
ugyanarra a kívánalomra vezethetők vissza – a perhatékonyság rendszerszintű bizto-
sítására. A tanulmány a legvitatottabb alapelvet veszi górcső alá, a perkoncentráció 
alapelvét, amelyet a legnagyobb vita övez a szakirodalomban. A téma megvizsgálását 
az is indokolja, hogy a perkoncentráció megjelenik a másik két új alapelv normaszö-
vegében is, így túlzás nélkül állítható, hogy központi problémakörről van szó. A tanul-
mányban két kérdésre keressük a választ, úgymint 1. Alapelv-e egyáltalán a perkon-
centráció? és 2. Ha igen, akkor megfelelő tartalommal rögzítette-e a jogalkotó a kódex 
elején?
Kulcsszavak: alapelvek, perhatékonyság, perkoncentráció, polgári perrendtartás

1. Alapvetések

1.1. A perhatékonyság rendszerszintű biztosításának követelménye

Az 1999. évi CX. törvény (az 1952. évi III. törvény VIII. novellája) a perek ész-
szerű időn belül történő befejezését a bíróság feladatává tette [1952. évi Pp. 2. § 
(1) bek.]. A (2) bekezdés az EJEB joggyakorlatát is figyelembe véve utalt azokra a 
szempontokra, amelyek a per észszerű időn belül történő befejezésének megíté-
lésekor relevánsak (a jogvita tárgya, annak természete, valamint az eljárás lefoly-
tatásának egyedi körülményei). Kizárt volt a jogérvényesítés annak, aki maga is 
hozzájárult az eljárás késedelmes befejezéséhez (felróható magatartás elve). Ez azt 
jelentette, hogy a félnek a jóhiszemű eljárás követelményének megfelelően, meg-

1  A  tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti 
Kiválóság Programjának támogatásával készült.
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felelő gondossággal kellett eljárnia, amely azonban nem jelentette azt, hogy a fél 
nem megfelelő magatartása mentesítené a bíróságot azon kötelezettsége alól, hogy 
mindent megtegyen az eljárás gyors lezárása érdekében.2

Az időszerűség követelményét nem azonosíthatjuk a perhatékonysággal, te-
kintve hogy „az ítélkező bíró gyakran őrlődik aközött, hogy alapos lesz az ítél-
kezése, de kockáztatja az időszerűséget; vagy gyors, de felületes, kapkodó”.3 Névai 
szerint az abszolút hatékonyság a percél optimális módon (egyszerű, olcsó, gyors 
és alapos) történő megvalósulása.4 A Pp. a perhatékonyságról expressis verbis csak 
a Preambulumban rendelkezik, ahol kimondja, hogy az Országgyűlés a törvényt 
többek között „a magánjogi jogviták tisztességes eljárás elvén nyugvó rendezése 
és az anyagi jogok hatékony érvényre juttatása érdekében” alkotta. Az előbbiek-
ben felvázoltak alapján érdemesnek tűnik kettéválasztani a perhatékonyságot az 
alábbiak szerint:

1) eredményhatékony polgári per („anyagi jogok hatékony érvényre juttatása”)
2) eljárásjogilag hatékony polgári per („a magánjogi jogviták tisztességes eljárás 

elvén nyugvó rendezése”)5

Ad 1) Egy tevékenység akkor nevezhető hatékonynak az eredmény szempontjából, 
ha a kívánt eredmény az elvárt módon következik be.6 A polgári per eredménye 
az ítélet, amely a per alapjául szolgáló anyagi jogi jogvitát dönti el. Ebből kiindul-
va arra a következtetésre jutunk, hogy az eredményhatékonyság az anyagi (alaki) 
igazságossággal7 van összefüggésben. Bócz szerint az igazságosság etikai kategó-
ria, „az a követelmény, hogy az egyes emberek vagy csoportjaik között jelentkező 

2  Turbuly Lilla: Az ésszerű idő a polgári perekben. Bírák Lapja, 2003/1. 45.
3  Zsembery István: A hatékony polgári bíráskodás néhány eljárásjogi eszközéről. Magyar 

Jog, 1967/5. 300. Ugyanezt vetette fel Szilbereky is. Szilbereky Jenő: A polgári per funkciója és 
hatékonysága. 1977, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 169–170.

4  Névai László: A polgári perbeli tárgyalás hatékonyságának problémái – különös tekin-
tettel a tárgyalás előkészítésére. Jogtudományi Közlöny, 1979/10. 622.

5  Virág Csaba az eljárási perhatékonyság kifejezést használta. Virág Csaba: A jogcímhez 
kötöttség egyes kérdései a polgári perben. Magyar Jog, 2013/1. 31; Virág Csaba: Az alaki igaz-
ságosságot előtérbe helyező fair eljárás nem zárja ki a jó és helyes döntés lehetőségét. In Né-
meth János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. 2014, HVG-Orac, 
Budapest, 374.

6  Szabó Imre: Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In Varga Ist-
ván (szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János II. 2013, ELTE 
Eötvös, Budapest, 367.

7  A trialista felfogás szerint megkülönböztetünk anyagi, alaki és eljárási igazságosságot. Az 
anyagi igazság a valóságnak megfelelő döntést jelenti, míg az alaki a bíróság előtt bizonyított 
tényekre alapozott döntést. Ezzel szemben az eljárási igazságosság azt a követelményt testesíti 
meg, hogy az eljárás során garantálni kell az Alaptörvényben biztosított jogok érvényesülését. 
Éless Tamás: Szerkezeti alapkérdések a polgári per kapcsán. Magyar Jog, 2013/10. 613.
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konfliktusok megoldásánál a teendőkre vonatkozó döntés a szükségképpen eltérő, 
sőt ellentétes érdekeket […] kellő terjedelemben és megfelelő súllyal figyelembe 
véve szülessen meg”.8 Maga a polgári per is akkor indul, ha a felperes valamely őt 
objektíve megillető vagy szubjektíve létezőnek gondolt jogát bírósági segítséggel 
kívánja érvényesíteni az alperes ellen.9 A polgári per a fél szempontjából akkor ne-
vezhető hatékonynak, ha érvényesítette a jogát, vagyis a bíróság számára igazságot 
szolgáltatott.10 Ez alapján az eredményhatékonyságot szubjektív tényezőnek kell te-
kintenünk, hiszen a pervesztes fél aligha fogja a polgári peres eljárást az eredmény 
szempontjából hatékonynak tekinteni. E fejtegetés igazolja, hogy a perhatékonyság 
nem egyezik meg teljes mértékben az időszerűség elvével, azzal nem azonosítha-
tó, épp amiatt, mert a perhatékonyságnak része az eredményesség is. Az eredmé-
nyesség pedig nincs közvetlen viszonyban az időszerűséggel, bár tagadhatatlan, 
hogy az időmúlás adott esetben devalválhatja az eredményt. Ez azonban már a 
fél személyében rejlő, szubjektív körülmény. Az anyagi igazságosság mint törvényi 
rendeltetés11 tekintetében továbbra is irányadó az Alkotmánybíróság gyakorlata, 
miszerint az Alaptörvény nem biztosíthat alanyi jogot sem arra, hogy érvényesül 
az anyagi igazság, sem arra, hogy egy ítélet sem lesz törvénysértő.12 A bíróságok-
nak azonban törekedniük kell az igazság kiderítésére (igazságra törekvés elve).13

Ad 2) Kengyel szerint az a per hatékony, amelyet észszerű időn belül befejez-
tek.14 Az eljárásjogilag hatékony polgári per szoros összefüggésben áll az eljárá-
si igazságossággal, amely azt a követelményt testesíti meg, hogy az eljárás során 
garantálni kell az Alaptörvényben biztosított jogok érvényesülését. „A  Polgári 
perrendtartásnak […] azt kell garantálnia, hogy a jogvita eldöntésének rendje, 
az a mód, ahogy a vitás ügy elbírálásra kerül, tisztességes legyen. A korrekt, fair 
eljárás követelménye a bírói pártatlanságot ugyanúgy feltételezi, mint a formá-
lis jogegyenlőséget tényleges jogérvényesítő képességgé alakító állami támogatást 
(lásd költségmentesség, pártfogó ügyvéd kirendelésének lehetősége).”15 Mivel az 

8  Bócz Endre: A bíráskodás tekintélye és a jogpolitika. Magyar Jog, 2011/8. 449.
9  Szabó Imre: A polgári peres eljárás hatékonysága. In uő (szerk.): Tanulmányok Dr. Be-

senyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus LXIX. (2007) 
Fasc. 1–48. 632–633.

10  Uo. 633.
11  A polgári pernek alanyiság hiányában célja nem lehet, eszközjellegénél fogva csak rendel-

tetése van. Éless Tamás – Döme Attila: Alapvetések a polgári per szerkezetéhez. In Németh 
János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. 2014, HVG-Orac, Buda-
pest, 50.

12  9/1992. (I. 30.) AB hat. ABH 1992.59.66.
13  Éless–Döme: i. m. 52.
14  Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 2014, Osiris, Budapest, 76.
15  T/1472. sz. törvényjavaslat az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének 

megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosítá-
sáról, Részletes indokolás a 2. §-hoz.
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időszerű ítélkezés az Alaptörvényben biztosított jog, az eljárási igazságosság része, 
így az időszerűség az eljárásjogi perhatékonyság immanens része, azt közvetlenül 
befolyásoló tényező.16

Összegezve a fentieket úgy gondoljuk, hogy a perhatékonyság kettéválasztása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a kodifikációs célról tisztább képet kapjunk. A jog-
alkotó ugyanis a hatékonyságot a ráfordítás és az eredményesség viszonyát leíró 
fogalomként értelmezte, és ebből fakadóan a hatékonyság javítása a lehető leg-
kisebb ráfordítást, illetve azonos ráfordítás mellett a lehető legjobb eredmény el-
érését jelenti.17

Azt a megállapítást tehetjük, hogy a perhatékonyság két részeleme együttesen 
adja az új polgári perrendtartás legfőbb rendező elvét. Pusztán az eljárási igaz-
ságosságot a polgári per céljaként nem lehet értelmezni, hiszen ez a bíróság do-
minanciáját helyezi előtérbe úgy, hogy közben látszólag a felek érdekeit tartja 
szem előtt.18 Megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó az új törvény megalkotása so-
rán az eredményhatékonyság és az eljárásjogi hatékonyság fokozására egyaránt 
törekedett. Előbbire szolgál a preklúzió, míg az eredményhatékonyság biztosítá-
sának legfontosabb eszköze az anyagi pervezetés megerősítése, hiszen az anyagi 
pervezetésnek éppen az a célja, hogy a bíróság a magánjogi jogvitákat véglegesen 
lezárhassa.

1.2. Alapelv-e a perhatékonyság?

Láthattuk, hogy maga a perhatékonyság a tisztességes eljáráshoz való jog egy ele-
me, és összehasonlításként megjegyzendő, hogy a német alaptörvény (Grundge-
setz) sem mondja ki kifejezetten, hogy általában a bírósági eljárásnak, különösen 
a polgári eljárásnak hatékonynak kell lennie.19 A perkoncentráció áttekintése előtt 
arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy maga a perhatékonyság alapelvnek te-
kinthető-e.

A polgári perrendtartás koncepciója (a továbbiakban: Koncepció) hangsúlyoz-
ta, hogy az addig érvényesülő igazságszolgáltatási és perjogi alapelveknek tovább-
ra is érvényesülniük kell, és az igazságszolgáltatási elvek között nevesítette többek 
között a perhatékonyságot,20 így az nem perjogi alapelvként jelent meg. Szabó is 

16  Névai szerint amikor a per elhúzódásáról van szó, ott a perhatékonyság egyik tényezője, a 
gyorsaság hiúsul meg. Névai: i. m. 623.

17  T/11900. sz. törvényjavaslat a polgári perrendtartásról, Általános indokolás; Wopera 
Zsuzsa: Az új polgári perrendtartás elvi alapjai. Jogtudományi Közlöny, 2017/4. 154.

18  Szabó: i. m. 640.
19  Eidenmüller, Horst: Effizienz als Rechtsprinzip. Möglichkeiten und Grenzen der ökono-

mischen Analyse des Rechts. 2015, Mohr Siebeck, Tübingen, 443.
20  Az új polgári perrendtartás koncepciója (2015. január 14.). 10.
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kiemelte, hogy „[a] perhatékonyságot nem eljárási alapelvként, sokkal inkább per-
célként kell felfogni. Olyan percélnak, amely anyagi jogi oldaláról a helyes, jog-
szabályoknak megfelelő ítéletet, eljárásjogi oldalról az eljárási jogszabályoknak 
megfelelő perbeli cselekmények sorát jelenti.”21

E felfogással magunk is egyetértünk, amelyet a perhatékonyságnak a fentiek 
szerinti két elemre tagolása is alátámaszt. Ha abból indulunk ki, hogy az alapel-
veknek normatív tartalmuk van,22 nem is lenne lehetséges a perhatékonyságot ide-
sorolni annak metajurisztikus eredete miatt, amelynek köszönhetően nem lehet 
egységes definíciót adni rá.23 A perhatékonyságot (a per gyorsítását és eredményes 
befejezését) egy eljárási kódex önmagában nem is képes biztosítani, azt a „szer-
vezeti, infrastrukturális, személyi és eljárásjogi kérdéseket egymásra tekintettel, 
egymásra hatásuk feltárásával, egyidejűleg” lehet elérni.24

1.3. A polgári perrendtartás alapelvi fejezetének jellegzetességei

A kodifikáció során vita övezte azt a kérdést, hogy szükség van-e egyáltalán alap-
elvi fejezetre avagy sem. Az is vitatott volt, hogy ha szükséges egy ilyen fejezet, 
akkor mely alapelveket kodifikálják. A polgári eljárás alapelvei a polgári eljárás 
céljának megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtásának általános és alapvető 
módszereit határozzák meg, és egyben biztosítékai is e feladatok betöltésének. 
Áthatják a perintézményeket és a főbb eljárási rendelkezéseket, kidomborítják a 
polgári eljárás egészének eszmei tartalmát.25 Az alapelvek olyan alapvető jogokat 
és kötelezettségeket határoznak meg, amelyek az eljárás egészére kiterjedően ren-
dezik a peralanyok egymás közötti eljárásjogi viszonyát. Abban a tekintetben is 

21  Szabó Imre: A hatékonyság: megvalósítható cél vagy eljárási elv? In Harsági Viktória 
– Wopera Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet 
Gáspárdy László professzor emlékére. 2007, HVG-Orac, Budapest, 369.

22  Németh János: Alapvető elvek. In Németh János – Kiss Daisy (szerk.): A polgári per-
rendtartás magyarázata 1. 2010, Complex, Budapest, 58.

23  Gáspárdy László: A polgári per idődimenziója. 1989, Akadémiai Kiadó, Budapest, 48–49.
24  Szabó Imre: Útban egy új polgári perrendtartás felé. In Fejes Zsuzsanna – Török Ber-

nát (szerk.): Suum quique. Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére. 
2016, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 446; Szabó Imre: A megújult polgári perrendtartás 
hatékonysági rendelkezései. In Görög Márta – Hegedűs Andrea (szerk.): Lege duce, comite 
familia. Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfor-
dulójára. 2017, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 471. Hasonló vélemény fogalmaz meg Varga 
is. Varga István: Perrendi szabályozási igények azonosítása jogösszehasonlító kitekintéssel. 
In uő (szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János II. 2013, ELTE 
Eötvös, Budapest, 498.

25  Névai László: A szocialista polgári eljárásjog elméleti alapkérdései. 1987, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 176.
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jelentőségük van, hogy egyes alapelvek megszegéséhez közvetlen jogkövetkezmé-
nyek, szankciók is fűzhetők.26

Az alapelvek Pp.-beli elhelyezését illetően három csoportot különíthetünk el. 
Egyrészről az I. fejezetben találhatók az ún. vezérelvek (Pp. 2–6. §§), másrészről 
az Általános rendelkezések között is találhatunk alapelveket (például az anyanyelv 
használatának elve), és vannak alapelvi szintű rendelkezések az egyes eljárási sza-
kaszok szabályai között is (például szabad bizonyítás elve).27 Az új Pp. legfőbb 
rendező elve a perhatékonyság, így több alapelv is ebből eredeztethető. A perhaté-
konyságnak alapelvi szinten három „tartópillére”28 van – a perkoncentráció elve, a 
felek eljárástámogatási és igazmondási kötelezettsége, valamint a bíróság közreha-
tási tevékenysége. A Pp. a vezérelveket koncentráltan, tételszerűen határozza meg, 
amely az alapelvek minél magasabb absztrakciós szintjét hivatott biztosítani.29

2. A perkoncentráció tartalma

A Pp. kimondja, hogy a bíróságnak és a feleknek törekedniük kell arra, hogy az 
ítélet meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték olyan időpontban 
álljon rendelkezésre, hogy a jogvita lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen 
(Pp. 3. §). E megfogalmazás meglehetősen sommás, megkérdőjelezhető, hogy 
van-e egyáltalán normatív tartalma. A perkoncentrációt a magunk részéről két 
elemre osztjuk, a perszerkezet, valamint a peranyagszolgáltatás koncentráltságára.

2.1. A perszerkezet koncentráltsága

A  perszerkezet koncentráltsága nem jelenik meg elemként a normaszövegben, 
azonban álláspontunk szerint ugyanolyan fontos, mint a kódex szövegében meg-
jelenő koncentrált peranyag-szolgáltatás. A Pp. egyik fő újítása az ún. osztott per-

26  Koncepció, 63.
27  Juhászné Zvolenszki Anikó: A Pp. I. fejezetének múltja, jelene, jövője, avagy a törvény 

célja és alapelvei a kodifikációk tükrében. In Gellén Klára – Görög Márta (szerk.): Lege et 
fide. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. 2016, Iurisperitus, Szeged, 270–272.

28  Uo. 271; Juhászné Zvolenszki Anikó: Az új polgári perrendtartás alapelvei. In Görög 
Márta – Hegedűs Andrea (szerk.): Lege duce, comite familia. Ünnepi tanulmányok Tóthné 
Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára. 2017, Pólay Elemér Alapít-
vány, Szeged, 217.

29  Lásd T/11900. sz. törvényjavaslat a polgári perrendtartásról, Általános indokolás és ezzel 
szó szerint megegyezően Wopera Zsuzsa: A törvény hatálya és az alapelvek. In uő (szerk.): 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata. 2017, Wolters Kluwer, 
Budapest. 19.
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szerkezet bevezetése, amely alapján az elsőfokú eljárási szakasz két, egymástól jól 
elkülöníthető szakra oszlik: a perfelvételi és az érdemi tárgyalási szakra. A két sza-
kot éles percezúra választja el egymástól. Míg a perfelvétel során a felek megteszik 
állításaikat, és előterjesztik az azokat alátámasztó bizonyítási eszközeiket, addig az 
érdemi tárgyalásnak mindössze annyi a szerepe, hogy a bíróság az előterjesztettek 
alapján lefolytatja a bizonyítási eljárást, és dönt. Látható, hogy az elsőfokú eljárás 
hangsúlya a perfelvétel felé tolódott el.

A percezúrát illetően annyit kell kiemelnünk, hogy maga a permetszés egy vég-
zés formájában történik (perfelvételt lezáró végzés), amellyel kapcsolatban meg-
jegyezzük, hogy a magyar perjog történetét is figyelembe véve nem találunk még 
egy olyan pervezető végzést, amely még a bíróságot is kötné. E rendelkezés a per-
felvételt lezáró végzést lényegében a polgári per „szentírásává” teszi. Rendkívül 
aggályos, hogy egy olyan, az egész eljárás további menetét alapjaiban meghatározó 
döntés, amely gyakorlatilag szinte még az ítéletnél is fontosabb, semmilyen jog-
orvoslattal nem támadható meg. E tény alkotmányjogi problémákat is felvet, és 
kérdésként merülhet fel a jogorvoslathoz való jog sérelme, ezen keresztül pedig a 
rendelkezés alaptörvény-ellenessége.

A fellebbezhetőség perhatékonysági szempontokból is kívánatos lenne, ugyanis 
egyszerűbb a fellebbezett végzést a másodfokú bíróságnak (vagy az elsőfokú bí-
róságnak saját hatáskörében) megváltoztatni, mint a perfelvételt kiegészíteni az 
érdemi tárgyalási szakban vagy a másodfokú eljárás során, tekintve, hogy ahhoz 
a Pp. szigorú feltételrendszerén kell a félnek keresztüljutnia (Pp. 215–216. §§ és 
222. §).

A  perfelvételt lezáró végzés elleni fellebbezés hiányának a veszélyességét az 
alábbi teoretikus példán keresztül szemléltetjük: perfelvételi tárgyalás esetén a 
bíróságnak összegzési kötelezettsége van a jogvita szempontjából lényeges nyilat-
kozatok tekintetében [Pp. 191. § (1) bek.]. A Pp. azonban hallgat arról, hogy a 
perfelvételi tárgyalás mellőzése [Pp. 187. § c) pont] esetén a bíróság mikor össze-
gezzen, így álláspontunk szerint a felek még a perfelvételt lezáró végzésben sem 
szembesülnek a bíróság álláspontjával a jogvitájukat illetően (itt előjön a kodifiká-
ció során elkerülni kívánt „meglepetés-ítélet” jelleg). E végzés ugyanakkor annak 
pervezető jellege miatt nem fellebbezhető. A bíróságnak ilyenkor ugyan tájékoz-
tatnia kell a feleket arról, hogy további perfelvétel nélkül kívánja a perfelvételt 
lezárni, azonban a normaszövegből nem következik, hogy ilyenkor összegeznie is 
kellene a nyilatkozatokat [Pp. 197. § (1) bek]. E tény önmagában is indokolttá teszi 
a fellebbezhetővé tételt.

Egyetértünk Döme álláspontjával, hogy e határozatnak önállóan fellebbezhe-
tőnek kellene lennie.30 Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy e határozat ne végzés 

30  Döme Attila: A perkoncentráció kulcsa: a közbenszóló határozat. In Németh János – 
Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. 2014, HVG-Orac, Budapest, 399.
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legyen, hanem ítélet, így a fellebbezhetőség nem is lenne kérdéses. A peranyag 
rögzítése ebből a szempontból ugyanolyan érdemi határozat, mint az eljárást 
befejező ítélet, így az ilyen formában való döntés teljes mértékben indokoltnak 
tűnik.

Az ítéleti formában való határozat mai szemmel nézve idegen megoldásnak 
tűnhet, hiszen a bíróság csak az érdemi kérdésben hoz ítéletet. Mindazonáltal a 
magyar perjogtörténetet áttekintve azt látjuk, hogy például az 1911. évi I. törvény-
cikk rendszerében a pergátló kifogásokról való határozatot, amely főszabály sze-
rint megelőzte az érdemi döntést, ítéleti formában kellett meghozni. Ez alól kivételt 
jelentett a járásbíróság előtti eljárás a tekintetben, hogy a pergátló kifogásokat el-
utasító döntés nem ítélet, hanem végzés formáját öltötte (1911: I. tc. 181. § 1. bek.).

2.2. A peranyag-szolgáltatás koncentráltsága

A 3. § szövegéből úgy tűnik ki, hogy a Pp. csak ezt az elemet tekinti a perkon-
centráció tartalmának. Tekintve, hogy a peranyag szolgáltatása főszabály szerint a 
perfelvétel során történik, így ezen aspektus is leginkább ott érvényesül. Hogyan 
törekszik a Pp. a perfelvétel során a koncentrált peranyag-szolgáltatás elérésére?

A kérdés megválaszolása előtt ki kell térnünk a perfelvételi szak két általános 
érvényű szabályára, úgy mint: 1. a perfelvételi nyilatkozatok az ellenfél hozzájá-
rulása nélkül bármikor szabadon megváltoztathatók és kiegészíthetők [Pp. 183. § 
(4) bek.] és 2. a bíróság azt a felet, aki perfelvételi nyilatkozatát úgy teszi vagy vál-
toztatja meg, hogy arra a perfelvétel során perfelvételi iratban vagy tárgyaláson 
korábban lehetősége volt, pénzbírsággal sújtja [Pp. 183. § (5) bek.]. A pénzbír-
ság kapcsán azt látjuk, hogy a bíróságnak annyi mérlegelési lehetősége van, hogy 
eldöntheti, korábban előterjeszthető lett-e volna a fél nyilatkozata. Amennyiben 
azonban úgy látja, hogy igen, akkor a jogkövetkezmény alkalmazásában a Pp. már 
nem biztosít diszkréciót: ki kell szabni a pénzbírságot. A törvény így a minél ko-
rábbi előterjesztésre szorítja rá a felet azzal, hogy a pénzbírság a fél feje felett Da-
moklész kardjaként lóg végig a perfelvétel során.

A pénzbírságon mint általános jellegű szankción túl azonban a Pp. további esz-
közöket is alkalmaz a koncentrált peranyagszolgáltatás elérése érdekében. Az esz-
köztár ugyanakkor különbözik írásbeli és szóbeli perfelvétel esetén. Az írásbeli 
perfelvétel perfelvételi iratokon keresztül valósul meg, és ebben az esetben ún. 
eventualitás szorítja rá a felet a koncentrált peranyag-szolgáltatásra. A  terjedel-
mi keretek nem teszik lehetővé, hogy kitérjünk e jogintézmény ismertetésére, így 
csak azt emelnénk ki, hogy az eventualitás arra kötelezi a felet, hogy előadni kí-
vánt perfelvételi nyilatkozatait egy periratban, egy időpontban terjessze elő, mert 
amennyiben nem így tesz, akkor ahhoz különböző jogkövetkezmények fűződ-
nek, így a perfelvételi irat előterjesztésének elmulasztása vagy bírói felhívás nél-
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küli megtétele, illetve a hiányos perfelvételi irat esetén alkalmazandó szankciók  
[Pp. 203. § (1)–(2) bek.].31

Szóbeli perfelvétel (azaz perfelvételi tárgyalás) esetén leginkább a bíró anyagi 
pervezetése segítheti elő a koncentrált peranyag-szolgáltatást, mert bár tagadha-
tatlan, hogy az írásbeli perfelvétel során is érvényesül, így például a bíróság hív-
ja fel a felperest további írásbeli perfelvétel esetén válaszirat előterjesztésére (Pp. 
188. §), mégis a szóbeli tárgyaláson lehet leghatékonyabban alkalmazni. 

3. Külföldi példák a jogalkotó előtt –  
jog-összehasonlító megjegyzések

A miniszteri indokolás külföldi kódexeket is felhoz a perkoncentráció elve kap-
csán. Példálózó jelleggel a litván és a német polgári perrendtartás rendelkezését 
említi,32 így e helyütt e kódexek megvalósítását tekintjük át.

A német perrendtartás (ZPO) rögzíti, hogy általános szabályként a jogvitát egy 
megfelelően előkészített szóbeli tárgyaláson kell elbírálni és befejezni [ZPO 272. § 
(1) bek.]. A koncentrált per egy főtárgyalás (Haupttermin) megtartásán keresztül 
valósul meg,33 az a polgári peres eljárás lényegi része. A jogszabályi rendelkezés 
az eljárás koncentrációját, észszerűsítését, gyorsítását és a szóbeli tárgyalás „in-
tenzívebbé tételét” (Intensivierung) szolgálja.34 A német eljárásjogi irodalomban 
a perkoncentrációt alapelvként nevesítik (Konzentrationsgrundsatz),35 amely a bí-
róság és a felek per menetének támogatására irányuló kötelezettségét (Prozessför-
derungspflicht) foglalja magában.36 E kötelezettséget a jogalkotó az 1976-os ZPO 
novellában erősítette meg, de 1933 óta a kódex részét képezi.37

A litván perjog jellemzője, hogy a 20. század folyamán nem volt saját nemzeti 
polgári perrendtartásuk. A rendszerváltást követően is a szocialista Pp. volt ha-

31  Az eventualitás dogmatikai alapjairól lásd bővebben Szivós, Kristóf: The Eventualma-
xime in the Hungarian Civil Procedure – A  Historical Perspective. In Frenkel, David. A. 
– Varga, Norbert (szerk.): New Studies in History and Law. 2019, ATINER, Athén, 79–82.

32  T/11900. sz. törvényjavaslat a polgári perrendtartásról. Részletes indokolás a 3. §-hoz, 
valamint ezzel szövegszerűen megegyezően Wopera: i. m. 23.

33  Schilken, Eberhard: Zivilprozessrecht. 2010, Vahlen, München, 182.
34  Thomas, Heinz – Putzo, Hans: Zivilprozessordnung. 2013, C. H. Beck, München, 489; 

Saenger, Ingo (szerk.): ZPO. 2015, Nomos, Baden, 758.
35  Lásd többek között Wallimann, Matthias: Der Unmittelbarkeitsgrundsatz im Zivilproz-

ess. 2016, Mohr Siebeck, Tübingen, 240; Schönke, Adolf – Schröder, Horst – Niese Wer-
ner: Lehrbuch des Zivilprozessrechts. 1956, C. F. Müller, Karlsruhe, 49–50.

36  Wallimann: i. m. 240.
37  Czoboly Gergely: A késedelmes eljárási cselekmények szankcionálása. Preklúziós ren-

delkezések a német polgári perrendtartás 1976. évi novellájában. In Ádám Antal (szerk.): 
PhD-tanulmányok 10. 2011, Pécs, 52. és 7. vj.
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tályban, továbbá azt is ki kell emelni, hogy a perjog reformja két lépésben valósult 
meg: először módosították az 1964-es szovjet Pp.-t, majd 2002-ben egy új kódexet 
(CPK) alkottak.38

A törvényben külön fejezetbe foglalták a peres eljárás alapelveit, így többek kö-
zött az eljárás koncentrációját és gazdaságosságát (CPK 7. cikk 1. bek.), amely 
alapján a bíróság a törvényben meghatározott intézkedésekkel megakadályozza 
az eljárás késedelmes elbírálását, és törekszik arra, hogy lehetőség szerint az ügy 
egy tárgyaláson eldönthető legyen, feltéve hogy ez nem gátolja az ügy megfelelő 
elbírálását. A szabályozásban ugyanúgy megjelenik tehát a gyorsaság, mint az ala-
posság, bár az utóbbi elsődlegesnek tűnik.

4. a feltett kérdések megválaszolása

A tanulmányban két kérdés megválaszolását tűztük ki célul: 1. Alapelv-e egyálta-
lán a perkoncentráció? és 2. Ha igen, akkor megfelelő tartalommal rögzítette-e a 
jogalkotó a kódex elején?

4.1. Van-e alapelvi jelleg?

A kérdés megválaszolásakor Varga álláspontjából indulunk ki, aki markáns kri-
tikával illeti a perkoncentráció alapelvét, tagadva annak alapelvi jellegét. Ahogy 
fogalmaz: „[a] perkoncentráció […] nem alapelv, hanem egy, a perhatékonyságot 
kiegyensúlyozott szabályokkal biztosító polgári perrendtartástól, és az ahhoz kap-
csolódó mindennapi bírósági joggyakorlattól elvárt, társadalmi erőforrások kímé-
lése szempontjából is fontos eredmény.”39 Ha elfogadjuk, hogy a perhatékonyság 
nem alapelv, hanem cél, akkor is arra a következtetésre juthatunk, hogy a perkon-
centráció nem lehet alapelv, tekintve hogy az a perhatékonyság követelményéből 
vezethető le, vagyis az a maiore ad minus elv felhasználásával juthatunk ezen ered-
ményre.

Egyetértünk Czoboly álláspontjával, hogy „perelhúzódás megakadályozása ér-
dekében a polgári eljárást a perkoncentráció elvének figyelembevételével olyan 
módon kell felépíteni, hogy az egyrészről kiszűrje a peres eljárást nem igénylő 
ügyeket, a többi esetben pedig megfelelő előkészítés után a bíróság egyetlen kon-

38  VZ 2002, Nr. 36-1340; Nekrosius, Vytautas – Vébraité, Vigita: Zivilverfahrens- und 
Insolvenzrecht. In Galginaitis, Juozas – Himmelreich, Antje – Vrubliauskaité, Ruta 
(szerk.): Einführung in das litauische Recht. 2010, Berliner-Wissenschafts-Verlag, Berlin, 226.

39  Varga István: Alapvetések. In uő (szerk): A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogsza-
bályok kommentárja I. 2018, HVG-Orac, Budapest, 25. (Kiemelés a szerzőtől átvéve.)
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centrált tárgyaláson hozzon döntést”.40 Vitatjuk azonban, hogy e megállapítás az 
alapelvi jelleg igazolása lenne.41 A szerző valóban a hatékony polgári eljárás meg-
valósításának elvei között említi a perkoncentrációt,42 ez azonban álláspontunk 
szerint nem állásfoglalás annak alapelvi jellege mellett.

Az alapelvi jelleget az sem indokolja, hogy a perkoncentráció „az egész polgá-
ri eljárásra kisugárzó hatással bír”.43 Összehasonlításképpen, ha például a rendel-
kezési elvből indulunk ki, akkor láthatjuk, hogy annak valóban kisugárzó jellege 
van, hiszen abból következik többek között a perindítás lehetősége, a keresettől 
való elállás, a felek egyezségkötési lehetősége stb. A perkoncentráció esetén épp 
ellenkező irányú „sugárzásra” lehetünk figyelmesek, így például a perszerkezet két 
szakra osztott jellegéből következik a perkoncentráció vagy az írásbeli perfelvé-
tel, és az eventualitás alkalmazása ugyancsak a perkoncentráció elérésére szolgál. 
Azt is hozzá kell tenni, hogy a másik két új alapelv szövegezése is teljes mérték-
ben alátámasztja e megállapítást. A felek eljárástámogatási kötelezettsége kapcsán 
ugyanis arról van szó, hogy a felek kötelesek előmozdítani az eljárás koncentrált 
lefolytatását és befejezését [Pp. 4. § (1) bek.], ami azzal az eredménnyel jár, hogy a 
per koncentrált lesz. A bíróság közrehatási tevékenysége pedig azt takarja, hogy a 
bíróság a perkoncentráció érvényesülése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a felek 
eljárási kötelezettségeiket teljesíthessék (Pp. 6. §).

Az elmondottak alapján az első kérdésre azt a választ kell adnunk, hogy állás-
pontunk szerint a perkoncentráció nem rendelkezik alapelvi jelleggel.

4.2. Megfelelő-e a normaszöveg?

Bár az első kérdésre nemleges választ adtunk, mégis e kérdést ugyanúgy meg kell 
válaszolnunk, tekintve hogy a Pp. kógens rendszerétől nem lehet eltérni úgy, mint 
például a Ptk. diszpozitív rendelkezéseitől. A  normaszöveg megfogalmazásával 
kapcsolatban három aggályt fogalmazhatunk meg.

1. Egyetértünk Varga álláspontjával a tekintetben, hogy a szabályozás azt su-
gallja, hogy az eljárás célja nem „az anyagi jognak megfelelő döntés megalapo-
zására alkalmas eljárás lefolytatása, […] hanem ezzel szemben – öncélként – az 
eljárás gyors lezárása”,44 vagyis a szabályozás túlhangsúlyozza a gyorsaság szerepét, 

40  Czoboly Gergely: A perelhúzódás megakadályozásának eljárási eszközei. 2013, PhD-ér-
tekezés (kézirat), Pécs, 110.

41  Molnár Tamás: Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban. 2018, PhD-értekezés (kéz-
irat), Debrecen, 40.

42  Czoboly: i. m. 108.
43  Molnár Tamás: Az új polgári perrendtartás alapelveinek értékelése, a perjogi kodifikáció 

hatása a polgári eljárás sajátos alapelveire. Közjegyzők Közlönye, 2017/6. 19.
44  Varga: i. m. 26.
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pedig már Herczegh is megfogalmazta, hogy a gyorsaság mellett elengedhetetlen 
az alaposság is.45 E megoldás a perkoncentráció példájául szolgáló, az egyébként a 
miniszteri indokolás által is hivatkozott külföldi kódexeknek sem felel meg. Lát-
hattuk ugyanis, hogy mind a ZPO-ban (in einem umfassend vorbereiteten Termin), 
mind a CPK-ban található normaszöveg (jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti 
bylą) kihangsúlyozza az előkészítettség szerepét, sőt azt is ki kell emelnünk, hogy 
a litván szabályozásban az egy tárgyaláson való elbírálhatóságnak épp a megfelelő 
döntés a korlátja.

2. A normaszövegből nem tűnik ki az osztott perszerkezet megléte, a kódex „az 
egy tárgyaláson” fordulatot használja. Bár az Alaptörvény új rendelkezése alap-
ján a jogszabályokról azt kell feltételezni, hogy azok a józan észnek megfelelő célt 
szolgálnak (Alaptörvény 28. cikk), mégis a pontos szövegezés miatt szükséges lett 
volna az „érdemi” szót rögzíteni a tárgyalás előtt, úgy ahogy a ZPO is kihangsú-
lyozza, hogy az ügyet főtárgyaláson (Haupttermin) kell elbírálni. A józan észnek 
megfelelő értelmezés alapján nyilvánvaló, hogy az érdemi tárgyaláson történik az 
elbírálás. Ha azonban a jogi képviselő például olyan kereseti kérelmet terjeszt elő, 
miszerint kéri a bíróságot, hogy ügyét egy perfelvételi tárgyaláson bírálja el, és a 
házasságot bontsa fel, a perkoncentrációnak megfelelő a kérelem annak ellenére, 
hogy egy ilyen petitum a jogi képviselő teljes felkészületlenségéről tesz tanúbi-
zonyságot.

3. Az egy tárgyaláson való elbírálás szinte lehetetlen. Habár az előző pontban 
vizsgáltuk az „egy tárgyaláson” fordulatot, e helyütt egy további szempont alapján 
is szemügyre kell vennünk. Az Európa Tanács ajánlása kihangsúlyozza, hogy az 
eljárásnak nem több, mint két tárgyalásból kell állnia. Ezek közül az első egy elő-
készítő jellegű előzetes meghallgatás lehet, a második, főtárgyaláson pedig le kell 
folytatni a bizonyítást, és ha lehetséges, el kell dönteni a jogvitát.46

A Pp. rendszerében a bíró három perfelvételi mód közül szabadon választhat 
(Pp. 187. §): a perfelvételi tárgyalás kitűzése előtt dönthet további írásbeli per-
felvételről, kitűzheti a perfelvételi tárgyalást, vagy perfelvételi tárgyalás mellő-
zésével lezárhatja a perfelvételt. Az első két esetben szükségképpen van legalább 
egy perfelvételi tárgyalás és a perfelvétel lezárását követően legalább egy érdemi 
tárgyalás, vagyis legalább két tárgyalás szükséges a jogvita elbírálásához. Az egy 
tárgyalás csak akkor reális lehetőség, ha nincs perfelvételi tárgyalás, amely leg-
inkább a legegyszerűbb megítélésű ügyekben bírhat relevanciával (például az al-
peres elismeri a követelést). Mégis elmondható, hogy bár tagadhatatlan ennek a 
perfelvételi módnak a jelentősége és szükségessége, az esetek nagy részében sor 

45  Herczegh Mihály: Magyar polgári törvénykezési rendtartás. 1891, Franklin, Budapest, 
3–5.

46  Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (84) 5. számú ajánlása az igazságszolgálta-
tás működését elősegítő polgári eljárásjogi irányelvekről.
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kerül a perfelvételi tárgyalásra, ha más miatt nem, akkor a felek kérelmére [Pp. 
197. § (1) bek. c) pont]. E jogalkotási anomália is kiküszöbölhető az „érdemi” szó 
fent említett beillesztésével.

A fentiek alapján második kérdésre tehát azt a választ kell adnunk, hogy a gyors 
elbírálás egyoldalú megjelenítése és az „egy tárgyaláson elbírálható” fordulat miatt 
a normaszöveg nem megfelelő, annak módosítása vagy az alapelvi jelleg hiánya 
miatt az alapelvi fejezetből való törlése47 indokolt.
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Az igazságügyi szakértő nem egyszerűen szakember. Szaktudása a jogszolgáltatás 
keretein belül hasznosul.1

Absztrakt
A gazdasági és társadalmi életben végbemenő változások kihatnak a jogi és nem jogi 
szakterülethez tartozó kérdésekre, amelyek egyre szorosabb kapcsolatuk kialakulása 
miatt, olyan követelményeket támasztanak az igazságszolgáltatással szemben, ame-
lyeknek a bíróságok csak a szakértő igénybevételével képesek eleget tenni.2 Kitűzött cél 
az ítélkezés legmagasabb színvonalának biztosítása, a hatékony igazságszolgáltatás lét-
rehozása. A tanulmány a 2016. évi CXXX. törvény alapján ismerteti a szakértő alkal-
mazása, az osztott perszerkezetre tekintettel a jogvita kereteinek meghatározása és a 
szakértői bizonyítás során felmerült problémákat, és bátorkodik a jogalkotó figyelmét 
ezekre felhívni és megoldást kínálni a feleknek, jogalkalmazónak.
Kulcsszavak: aggályosság, alappal hivatkozás, bizonyítási érdek, indítványhoz kötött-
ség, jogvita kereteinek meghatározása

1. Bevezetés

A szakértők megítélése szerinti, a „iudicio peritorum” ítélet meghozatalának igé-
nye már az ókorban megjelent, így például a szüzesség birtoklása vagy elveszté-
se megállapítása körében. Magyar László András írt arról, hogy nemcsak a népi 
hagyományok, de az orvosi hivatás is remek szüzességmegállapítási módszereket 
dolgozott ki arra is figyelemmel, hogy Szent Ambrus milánói „püspök megtiltotta 

1  Bányai István: Igazságügyi szakértői módszertan – A módszertani levelek „hozadéka” a 
bírói ítélkezés vonatkozásában. Jogi Fórum. http://www.jogiforum.hu/hirek/38891 (2018. de-
cember 3.)

2  Kúria Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény: A szakértői bizonyítás a bí-
rósági eljárásban. 2014, Budapest, 126.
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a szüzesség nőgyógyászati vizsgálattal történő megállapítását és helyette más, ille-
delmesebb módszert javasolt. Márpedig erre a kérdésre feltétlenül választ kellett 
adni. Nem pusztán törvényszéki esetek kapcsán vagy azért, mert a kor erkölcsei 
így kívánták ezt meg, hanem nagyon is gyakorlati okból: a nemi betegségek ellen 
ugyanis csak két biztos védekezés volt: a teljes önmegtartóztatás, illetve az érintet-
len menyasszony. Ma is ismert módszer például Rómában a Maria di Cosmedin 
(vagyis Egyiptomi Mária templomának) falán látható kőszáj (»bucca veritatis«), 
amely állítólag a szeplős lányok belenyújtott kezét elkapja vagy leharapja. Az is 
előfordult, ha a sziámiak házasságtöréssel gyanúsítottak valakit, egy krokodilok-
kal teli folyóba küldték fürdeni: ha a krokodil megette a delikvenst, az azt bizo-
nyította, hogy már nem volt érintetlen. Többféle trükk volt, annyit bizonyosan 
elmondhatunk, hogy valójában egyik módszer sem bizonyult megbízhatónak és a 
nősülni szándékozó férfi mindig kockázatot vállal.”3

A tanulmány a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Pp.) szakértőket érintő rendelkezéseit elemzi, ennek keretében az új 
terminológiákat (szakértő alkalmazása, szakértői díjról rendelkező végzés), vala-
mint az alkalmazás körében megjelenő nehézségeket.

1.1. A hatályos jogszabályi háttér

A  bírósági eljárásban alkalmazott szakértői tevékenységre vonatkozó szabályok 
rendkívül széttagoltak. Az eljárás során figyelembe veendő előírások egyrészt a 
szakértő által végzett tevékenységhez, másrészt a szakértői bizonyítás mint bizo-
nyítási módhoz kapcsolódnak. Ezek közül a legfontosabb rendelkezéseket a Pp. 
XXI. fejezetén túl elszórva találhatjuk, így a 12. § d) és f) pont, valamint 511. § (1) 
bekezdés c) pont rendelkezéseiben, amely értelmében kizárt a per elintézéséből, 
azaz sem bíróként, sem ülnökként, sem jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt 
az, aki a fegyelmi vagy egyeztetési eljárásban részt vett, ideértve a tanúként vagy 
szakértőként történő részvételét is. A Pp. 93. § (1) bekezdés a) pontja a költségté-
rítés, a 119. § (3) bekezdése az eljárás félbeszakadása esetén a szakértői díj meg-
fizetése, a 160. § (2) bekezdés d) pont, (3) és (5) bekezdés c) pont a jegyzőkönyv 
és annak írásbeli kivonatának tartalma, a 162. § (1) bekezdés az iratbetekintési, 
másolat és kivonat készítési jog, a 232. § (4) bekezdés a felvételkészítés engedé-
lyeztetése, a 234. § (1) és (4) bekezdések a rendfenntartás körében alkalmazható 
intézkedések, a 267. § és 268. § (2) bekezdések a bizonyítás módjai, a 271. § a 
közreműködés, a 279. § (3) bekezdés a mérlegelés, a 290. § (1) bekezdés e) pont a 

3  Magyar László András: A  szüzesség megállapításának különös módjai. http://www.
elitmed.hu/ilam/no_feherben/a_szuzesseg_megallapitasanak_kulonos_modjai-1947/ (2018. 
december 3.)
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vallomásmegtagadás, a 338. § (3) bekezdés az előzetes bizonyítás, a 369. § (4) be-
kezdés a) pont a másodfokú eljárás, a 609. § az elektronikus kapcsolattartás, a 622. 
§ az elektronikus hírközlő hálózat igénybevétele rendelkezései körében tartalmaz 
a szakértőkre vonatkozó előírásokat.

A Pp. kifejezetten utal az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Szaktv.) szabályainak alkalmazási kötelezettségre. Fenti két 
törvény mellett azonban figyelemmel kell lenni az igazságügyi szakértői műkö-
désről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet, az igazságügyi szakértők díjazásáról 
szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet, az egyes szakkérdésekben kizárólagosan eljáró 
szakértői szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet, a szakterületekről, 
szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, a szakértői testületről szó-
ló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet szabályaira is.

A Pp. 300. § (2) bekezdése alapján mind a bejegyzett igazságügyi, mind az eseti 
szakértőt egyaránt értjük a bírósági peres eljárásban alkalmazható szakértő sze-
mélyén, de csak a Szaktv. előírásainak figyelembevételével.

1.2. Az igazságügyi szakértő

Az igazságügyi szakértő az, aki megbízás vagy kirendelés alapján szakértői te-
vékenység végzésére feljogosított természetes vagy nem természetes személy. 
A természetes személy abban az esetben jogosult szakértői tevékenységet végez-
ni, amennyiben felvették az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Igazságügyi 
Szakértői Névjegyzékbe4 akár Magyarországon, akár más állam szakértői név-
jegyzékébe,5 és letette az esküt. Ezt a szakértői igazolvány száma tanúsítja. Nem 
természetes személy esetében a Szaktv. további feltételeket is állít, amit figyelem-
be kell venni a szakértő perbeli alkalmazása során, így az gazdasági társaság és 
szolgáltató, igazságügyi szakértői intézmény, szakértői intézet, szakértői testület, 
külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, intézet, szervezet és a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv esetén.

1.3. Az eseti szakértő

Az eseti szakértő szintén megbízás vagy kirendelés alapján e tevékenység végzé-
sére feljogosított természetes vagy nem természetes személy. Azonban az eseti 
szakértő két csoportját meg kell különböztetni, így az első csoportba tartozik, aki 

4  https://inyr.im.gov.hu/Szakertok (2018. december 3.)
5  http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_6_igazsagugyi_

szakertok.pdf/825dd4a9-e0b6-4f12-b8fc-edffafa9d435 (2018. december 3.)
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nem bejegyzett szakértő, de megfelelő szakértelemmel rendelkezik, míg a máso-
dikba, aki bejegyzett szakértő, de nem a 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben felsorolt 
szakterületen ad véleményt. Az eseti szakértőt azonban csak a Szaktv.-ben meg-
határozott esetben lehet alkalmazni, azaz kivételesen, ha az adott szakterület nem 
szerepel a 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben felsorolt szakterületek között, vagy ha 
az adott szakterületen nincs bejegyzett szakértő, vagy ha a bejegyzett szakértők 
egyike sem tud eleget tenni a kirendelésnek (időhiány, kizárási ok, egyéb miatt). 
Mindezen túl további feltétel, hogy a szakértő kirendelésben, a közölt felhívásnak 
megfelelően alávetési nyilatkozatot tegyen, azaz az igazságügyi szakértőkre vonat-
kozó etikai és fegyelmi követelményeknek alávesse magát.

Figyelemmel arra, hogy a szakértő alkalmazásának a bírósági eljárásban három 
módja van, úgymint a magánszakértő, aki a Pp. 302. § szerint megbízás alapján jár 
el, a más eljárásban kirendelt szakértő a Pp. 306. § értelmében és a kirendelt szakértő 
a Pp. 307–308. §-ai alapján, a Szaktv. [4. § (4) és (5) bekezdései és 45. § (2) bekez-
dés n) pontja] szerint eseti szakértő alkalmazásának csak kirendelés alapján lehetne 
helye. A  Pp. rendelkezései értelmében azonban a megbízás és a kirendelés (akár 
más, akár adott eljárásban történik) mint szakértő-alkalmazási mód egyenrangú, 
így magánszakértő alkalmazása estén sincs akadálya eseti szakértő alkalmazásának, 
ha annak a Szaktv.-ben írt feltételei megvalósulnak, és erre a fél alappal hivatkozik 
a Pp. 302. § (1) bekezdés előírása miatt. Vizsgálva továbbá a Szaktv. 52. § (1) bekez-
dését, amely előírja, hogy megbízás alapján lehet szakértői véleményt adni, azonban 
a Szaktv. 4. § (1) bekezdése megmondja, ki a szakértő, így eseti szakértő – a két tör-
vény összevetésével – csak az lehet, aki a névjegyzékbe bejegyzett szakértő, és olyan 
szakterületen ad szakvéleményt, ami nincs a 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben. Tőle 
azonban nem kell alávetési nyilatkozatot beszerezni, hiszen bejegyzett szakértőről 
van szó. Mindezeket betartva, amennyiben a fél eseti szakértőként eljáró magán-
szakértői vélemény benyújtását indítványozza, akkor kizárólag arra hivatkozhat a 
jogszabályban megkövetelt „alappal”, hogy az adott szakterület nincs a rendeletben. 

2. A szakértő alkalmazása

A Pp. 300. § (1) bekezdése alapján a szakértőt a perfelvételi szakban a jogvita kere-
teinek meghatározásához és/vagy az érdemi részben a bizonyítás lefolytatásához6 
lehet igénybe venni abban az esetben, ha a perben releváns tények észlelése vagy 
értékelése speciális, tehát nem hétköznapi és nem jogi ismereteket kíván. A Pp. 
307. § (1) bekezdése kimondja, hogy adott kérdés a jelentős tény megállapításához 
vagy megítéléséhez szükséges, különleges szakértelem.

6  Török Soma: Megújult polgári perjog – Az új Pp. legjelentősebb újításai. Jogi Fórum. 
http://www.jogiforum.hu/hirek/37069 (2018. december 4.)
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2.1. A jogvita tartalmának és kereteinek meghatározása szakértő útján

Ebben az esetben a jogvita keretein belül a vizsgálandó szakkérdések meghatá-
rozása, vagyis a fennálló vita egyértelmű tartalmának beazonosítása a cél.7 Ha a 
perfelvétel során a Pp. 183. § (1) bekezdés szerint szakismeret nélkül a perben 
jelentős tényállítások meghatározása nem lehetséges, azt sem lehet megállapítani, 
hogy az érvényesített jog alapjául feltüntetett tényeket az ellenfél milyen alapon vi-
tatja. A Pp. új szabályai előírják a bíróság számára a szakértő alkalmazása körében 
az anyagi pervezetési kötelezettséget a jogvita kereteinek meghatározásakor, így a 
tájékoztatási kötelezettséget a bizonyíték rendelkezésre bocsátásáról, a bizonyítás 
indítványozásának elmulasztásáról és a bizonyítás sikertelenségének következmé-
nyeiről akkor, ha a felek nem térnek ki valamely lényeges tény vonatkozásában a 
bizonyításra, vagy a felek között vita van arról, hogy a tény bizonyítása melyikő-
jüket terheli. Ebben az esetben a bíróság felhívja a felek figyelmét egyrészt a szak-
értő alkalmazásának szükségességére,8 és – kizáró rendelkezése hiányában – a fél 
eldöntheti, hogy a szakértő alkalmazásának melyik módját választja a Pp. 300. § 
(3) bekezdése alapján azzal, hogy nem lehet eseti szakértő a fentiek szerint a nem 
bejegyzett magánszakértő, továbbá e vagy más törvény előírása esetén, így pél-
dául előzetes bizonyításnál vagy hivatalbóli bizonyításkor csak kirendelt szakértő 
járhat el, nemperes eljárásokban, míg célszerűségi szempontot jelöl a jogszabály 
a jogvita kereteinek meghatározásakor arra tekintettel, hogy magánszakértői vé-
lemény benyújtása vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása helyett a 
kirendelt szakértő igénybevétele javasolt, mert ekkor a perben eljáró bíróság teszi 
fel a perben releváns kérdéseket a jogvita kereteinek tisztázására.

2.1.1. Problémák a jogvita tartalmának és kereteinek  
meghatározása esetében

Nézzük, hogy mi annak a következménye, ha a fél vagy nem indítványoz szakér-
tőt, vagy nem terjeszt elő (egyáltalán vagy lényegi) kérdést, vagy a fentiek teljesíté-
se esetén sem sikerül a jogvita kereteit meghatározni? Amennyiben a perfelvételi 
nyilatkozat a bíróság kérdése, felhívása, tájékoztatása9 ellenére hiányos vagy nem 
kellően részletezett vagy ellentmondó,10 akkor a jogvita kereteit nem sikerült meg-

7  Bányai István: Igazságügyi szakértők az új Polgári perrendtartásban. https://miszk.hu/
index.php/publikaciok/publikaciok-almenu/230-igazsagugyi-szakertok-az-uj-polgari-per-
rendtartasban (2018. december 4.)

8  Pp. 317. § (1) bekezdés a) pont
9  Pp. 191. § (3) bekezdés, 237. § (4) bekezdés

10  Pp. 237. § (1) bekezdés
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határozni, és a perfelvételi nyilatkozatokat hiányos tartalmuk szerint kell elbírál-
ni11 a rendelkezésre álló adatok alapján. A Pp. erre az esetre nem szabályoz eljárás 
megszüntető okot, így a bíróság figyelmezteti a feleket a perfelvételi tárgyalás lezá-
rására, és lehetőséget biztosít nyilatkozataik megtételére,12 majd végzéssel lezárja a 
perfelvételt,13 megkísérli az egyezség létrehozását,14 az érdemi tárgylást nyomban 
megtartja,15 és bizonyítás lefolytatása nélkül16 eldönti a pert, mert, ha a jogvita 
keretei nem ismertek, nincs lehetőség az érdemi tárgyalási szakban bizonyítást 
lefolytatni.17 Az érdemi döntés tartalma attól függ, hogy a különleges szakértelmet 
igénylő követelést (kereset, viszontkereset, beszámítás) melyik fél érvényesítette.

2.2. A szakértő alkalmazása bizonyítás céljából

Ha a szakértő alkalmazására bizonyítás céljából18a perben jelentős tény megál-
lapítása, megítélése miatt kerül sor, akkor a bíróság a szakértő alkalmazásának 
szükségességéről tájékoztatást ad,19 és a félnek a szakértő bizonyítási eszközt20 a 
perfelvétel során rendelkezésre kell bocsátania,21 így magánszakértői vélemény 
benyújtását,22 más eljárásban kirendelt szakértői vélemény felhasználását,23 vagy 
szakértő kirendelését indítványozza.24 A bizonyítási indítványnak meg kell felel-
nie a bizonyítási indítványokra vonatkozó általános követelményeknek25 (azaz 
meg kell jelölni a bizonyítani kívánt tényt, a bizonyítási eszközt, a bizonyítási mó-
dot, meg kell indokolni annak bizonyításra való alkalmasságát) és egyéb speciális 
követelményeknek26 (szakterület vagy szakértő személyének megjelölése).

11  Pp. 183. § (6) bekezdés 
12  Pp. 194. § (2) bekezdés
13  Pp. 194. § (1) bekezdés
14  Pp. 195. §
15  Pp. 196. §
16  Pp. 276. § (5) bekezdés 
17  Pp. 214. § (1) bekezdés
18  Pp. 276. § (1) bekezdés 
19  Pp. 317. § (1) bekezdés a) pont
20  Pp. 268. § (2) bekezdés
21  Pp. 183. § (1) bekezdés
22  Pp. 302. § (1) bekezdés
23  Pp. 306. § (1) bekezdés
24  Pp. 307. §
25  Pp. 275. § (1) bekezdés 
26  Pp. 307. § (2) bekezdés
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2.2.1. Problémák a szakértői bizonyítás esetében

Mi a teendő akkor, ha nem megfelelő szakterületet határoz meg az indítványozó 
fél? Álláspontom szerint ebben az esetben a bíróságot nem köti a szakterület-meg-
jelölés, mert a félnek a kérdéseket kell megjelölni, nem a szakterületet. A bíróságot 
a fél által feltett kérdésekkel érintett tényállások köre köti. A Pp. előírása miatt 
azonban, ha a felek közösen olyan szakértő személyét jelölik meg, aki nem jogo-
sult eljárni, akkor a bíróság – figyelemmel arra, hogy ehhez az indítványhoz kötve 
van – erről tájékoztatja a feleket, és az indítvány fenntartása esetén azt mellőzi, és 
szakértő alkalmazása nélkül jár el.

Amikor a bíróság a perfelvételi szakban előterjesztett bizonyítási indítványnak 
helyt ad, akkor lehet a magánszakértői véleményt benyújtani, vagy más eljárásban 
kirendelt szakvéleményt benyújtani, vagy a bírósággal beszereztetni, vagy igazság-
ügyi szakértőt kirendelni. A bizonyítási indítvány akkor felel meg a jogszabály-
nak, amennyiben az a meghatározott kérdéseket is tartalmazza (ezek a kirendelé-
sig kiegészíthetők). Mi a protokoll abban az esetben, ha ez hiányzik? A bíróság a 
szakértő kirendelését mellőzi vagy tájékoztatja a hiányról az indítványozót? Ezt a 
bírói gyakorlat alakítja majd ki.

3. A szakértő alkalmazásának egyenrangú módjai

Szakértő alkalmazásának három fent már megjelölt módja egyenrangú, ezért tilos 
a szakvélemények többszörözése párhuzamosan és egymást követően is. Ez azt 
jelenti, hogy egy eljárásban a magánszakértői vélemény kivételével több jogha-
tály kiváltására alkalmas szakértői vélemény nem lehet, a bíróságnak tehát nem a 
szakértői véleményeket kell összehasonlítania, hanem az utolsóként rendelkezés-
re állóról kell eldöntenie, hogy az aggályos-e vagy sem. A bíróság a Pp. előírásai 
szerint a felek indítványához nemcsak a mód alkalmazásában, hanem azon túl-
menően is kötve van, ezért hivatalból csak a taxatíve felsorolt esetekben jogosult 
és köteles intézkedni. (Ilyen a gondnoksági per,27 szülői felügyelettel kapcsolatos 
per, kizárási ok figyelembevétele, kirendelt szakértő felmentése, szakértő kizárása, 
felmentése estén más szakértő kirendelése.) Mit jelent és honnan eredeztethető 

27  Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog II. https://uj.jogtar.hu/#doc/db/195/
id/A18Y1757.YOV/ts/10000101/ (2018. december 4.)
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az indítványhoz kötöttség? A tárgyalási elv,28 a bizonyítási érdek,29 a hivatalbóli-
ság tilalma,30 a szakértő alkalmazás specialitása31 és a kirendelés feltételrendszere32 
szabályaira vezethető ez vissza.

3.1. A kizárás körében felmerülő problémák

A Pp. objektív és szubjektív kizárási okokat sorol fel. Az objektív okok között a fél 
hozzátartozói közül a volt házastárs szakértőként történő alkalmazása nem kizárt, 
álláspontom szerint ebben az esetben elfogultság alapján lehet indítványozni kizá-
rását. Fontos változás, hogy a magánszakértői vélemény önmagában azért, mert a 
fél megbízottja nem minősül elfogultnak. Ennek oka, hogy a szakvélemény tartal-
mával összefüggésben a megbízó nem utasíthatja a szakértőt, és a magánszakértő 
a megbízó érdekétől függetlenül, pártatlanul, a szakmai szabályok betartásával 
köteles eljárni. Nem kizárt a szakértő alkalmazása, ha perben szakértőként már 
kirendelésre került, vagy már szakvéleményt adott, kivéve, ha ezt gazdasági tár-
saság vagy szolgáltató tagjaként vagy alkalmazottjaként tette meg. Miért? A jog-
szabály erre nem ad magyarázatot. A  kizárási ok bejelentés mind a perfelvéte-
li szakban, mind az érdemi tárgyalási szakban felmerülhet azzal, hogy az ítélet 
elleni fellebbezésben csak akkor lesz eredményes, ha azt olyan tényre alapítja a 
fél, amely önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőz tárgya-
lás berekesztését követően jutott a tudomására és a szakvélemény eredményezett 
számára kedvezőtlen ítéletet.33 A kizárásról a bíróság nem fellebbezhető végzéssel 
határoz, de az ítélet indokolásában a szakvélemény mint bizonyíték mérlegelésé-
nél figyelembe vett körülményeket meg kell jelölnie, és hivatkozás esetén erről a 
másodfokú bíróságnak is állást kell foglalnia. Kizárt szakértő véleménye a perben 
bizonyítékként nem vehető figyelembe. Ekkor, ha magánszakértő kizárt, akkor új 
magánszakértő alkalmazásának van helye, ha kirendelt szakértő kizárt, akkor hi-
vatalból más szakértőt rendel ki a bíróság, kivéve, ha a fél indítványát visszavonta, 
vagy a bíróság a szakértői bizonyítást mellőzi.

28  Pp. 4. § (2) bekezdés
29  Pp. 265. § (1) bekezdés 
30  Pp. 276. § (2) bekezdés
31  Pp. 317. § (2) bekezdés
32  Pp. 307. § (1) bekezdés
33  Pp. 373. § (3) bekezdés
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3.2. A szakértő felmentése

Csak a kirendelt szakértőnél lehet szó felmentésről, és csak akkor, ha a szakértő 
nem jogosult eljárni (például: szakterület hiánya miatt, vagy bejegyzett, és még 
nem tette le az esküt, vagy felfüggesztették), fontos ok akadályozza (betegség, idő 
stb.), szakkérdésről nem nyilváníthat véleményt, vagy alappal megtagadhatja, a 
szakvélemény előterjesztése előtt az indítványt a fél visszavonta, a bíróság a bizo-
nyítás elrendelését vagy a bizonyítás lefolytatását mellőzte, jogszabályi egyéb ok 
folytán.

3.3. A szakértők

Az igazságügyi és az eseti szakértők között az a különbség, hogy az igazságügyi 
szakértő a névjegyzékbe bejegyzett és az ott szereplő szakterületen ad szakvéle-
ményt, addig az eseti szakértőnél az egyik feltétel hibádzik, így vagy nem került a 
névjegyzékbe bejegyzésre, vagy nem a rendeletben meghatározott szakterületen 
ad véleményt, míg a magánszakértő és a kirendelt szakértő között az a különbség, 
hogy a fél megbízása vagy a bíróság kirendelő végzése alapján adja meg szakvéle-
ményét a szakértő.

3.3.1. A magánszakértő

Már elkészült magánszakértői vélemény és a perben készítendő magánszakértői 
vélemény benyújtása is indítványozható.34 Amennyiben korábban készült a ma-
gánszakértői vélemény, akkor az indítványozó félnek figyelemmel kell lennie arra, 
hogy a magánszakértő kötelezettségeit teljesítse, így a szakértő a feleket értesítse a 
megbízás tárgyáról, kérdésekről, helyszíni szemléről, vizsgálatról, és lehetővé te-
gye, hogy a másik fél a nyilatkozatát, észrevételét előterjessze, amit a szakértője 
értékel. Ha ezek nem teljesülnek, a magánszakértői vélemény aggályos lesz, vagyis 
nem vehető figyelembe, kivéve, ha felhívás ellenére az ellenfél azt nem kifogásolja. 
Jelentős különbség a kirendelt szakértő és a magánszakértő eljárása között, hogy 
nemcsak a bizonyító fél,35 hanem az ellenfél is magánszakértői vélemény benyúj-
tását indítványozhatja, ekkor mindkét oldalon egy-egy magánszakértői vélemény 

34  Kálmán Attila: Szakértői bizonyítás az új polgári perrendtartásban. https://jogaszvilag.
hu/szakma/szakertoi-bizonyitas-az-uj-polgari-perrendtartasban/ (2018. december 4.)

35  Bizonyító fél fogalmát a Pp. nem határozza meg, de a bizonyítási érdek fogalmából leve-
zethető a Pp. 265.§ (1) bekezdése alapján. Így az, akinek érdekében áll, hogy a tényállítást a 
bíróság valónak fogadja el.
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lesz. Amennyiben fenti kötelezettségeit a magánszakértő megszegi, akkor a szak-
vélemény bizonyítékként nem vehető figyelembe és a fél viseli a kötelezettségsze-
gés következményeit. A bíróságnak a szakvélemény elkészülte előtt pergazdasá-
gosabb a magánszakértő szavahihetőségének, befolyásmentességének ellenőrzése, 
azonban erre nem tud sor kerülni a már elkészült szakértői vélemény esetében.

3.3.2. A más eljárásban kirendelt szakértő

Csak kirendelt szakértő szakvéleménye szereztethető be, ezért, ha a másik (pél-
dául polgári, büntető, közigazgatási, nemperes, közjegyzői nemperes) eljárásban 
eljárt szakértő magánszakértői véleményt nyújtottak be, az ebben az eljárásban 
bizonyítékként nem használható fel. Miért, ha a fél bizonyítási érdekébe tartozik, 
különleges szakértelemmel bíró releváns tények megállapíthatók lennének belőle? 
Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a más eljárásban kirendelt szakértő alkalma-
zásának indítványozásakor nem lehet másik (más eljárásban kirendelt) szakértőt 
indítványozni, mert a szakvélemények közötti ellentmondás szakkérdésben a bíró 
értékelő tevékenysége keretében nem szüntethető meg. (Ugyanazon szakkérdés-
ben csak akkor kerülhet sor újabb szakvélemény beszerzésére és értékelésére, ha a 
korábbi szakvélemény aggályos volt.)

3.3.3. A perben kirendelt szakértő

Habár a bizonyító felet választási szabadság illeti meg a szakértő bizonyítás módjai 
között, e joga nem korlátlanul érvényesül. A fent már kifejtetteken túl akkor sem, 
ha a per tárgyával kapcsolatban nem került sor más eljárás lefolytatására, vagy 
ott nem kirendelt szakértőt alkalmaztak, vagy a más eljárásban kirendelt nem e 
perben jelentős szakkérdés tárgyában készített szakvéleményt, így a szakértő ki-
rendelése végső módnak is tekinthető. 

A  másik két szakértő-alkalmazási módtól abban is eltér a kirendelt szakértő 
megjelenése, hogy a szakértő nemcsak a szakvéleménye, hanem munkaterve elké-
szítésére is felhívható. Mit tegyen a bíróság, ha a bizonyító fél a munkaterv alapján 
a bizonyítási módot költségesnek találja? Egyes álláspontok szerint ekkor másik 
szakértőt kell kirendelni.36 Saját álláspontom szerint, amennyiben a fél erre figye-
lemmel nem indítványozza a szakértő kirendelését, azt úgy kell tekinteni, mint 

36  Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület ülésén elfogadott 
állásfoglalások. (2018. június 25.) http://www.lb.hu/hu/uj-pp-jogert?body_value=munkater-
v&=Alkalmaz%C3%A1s (2018. december 4.)
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aki a bizonyítási indítványát visszavonta, míg abban az esetben, ha az indítványát 
fenntartja, a szakértői vélemény mellékletét képező díjjegyzék alapján elkészült 
szakértői díjról rendelkező végzés ellen élhet fellebbezéssel.

3.4. Egyesített szakértői vélemény

Több szakértő különböző szakkérdésekben egységes kirendelés keretében egye-
sített szakértői vélemény benyújtására hívható fel. Abban az esetben, ha a szak-
kérdések egymástól elkülönülnek, a különböző szakkérdésben a fél különböző 
szakértő-alkalmazási módot választhat. Gondoljunk itt arra, hogy a munkavállaló 
munkahelyén történő balesetének bekövetkezte miatt a megrongálódott óra mint 
dologi kiadás értékének meghatározásakor értékbecslő, hozzátartozó ápolása mi-
atti indokolt költség megállapításakor szociális intézmény vagy az egészségi ál-
lapot károsodása miatti sérelemdíj körében orvos szakértő alkalmazható. Figye-
lemmel azonban arra, hogy van olyan szakkérdés, amely megállapításához több 
szakértő együttes szakértelme szükséges, köti-e a bizonyító felet az a jogszabályi 
előírás, hogy csak egyféle szakértő mód alkalmazását választhatja. Egészségi álla-
pot megállapításakor orvos, szociális és foglalkoztatási szakértőt is alkalmazni kell 
a törvény előírásai folytán. Míg az orvos szakértő kirendelt szakértő vagy esetleg 
a fél orvosspecialista magánszakértője lesz, addig a fél más eljárásban kirendelt 
– számára kedvező – foglalkozás és szociális szakértői vélemények beszerzését in-
dítványozhatja-e? 

4. Az aggályosság

Különbség van a magánszakértői vélemény és (akár más eljárás, akár adott eljá-
rásban) kirendelt szakértői vélemény aggályossági esetei között. Közös tulajdon-
ságuk, hogy az aggályosság alapulhat mulasztáson, és lehet tényleges is. 

4.1. A mulasztás

Amennyiben a szakértő a törvényi kötelezettségeit megszegve készíti el a szakvé-
leményét, csak akkor válik aggályossá, ha a perben a mulasztásnak érdemi jelentő-
sége van, de ebben az esetben a „jó”, helyes megállapításokat tartalmazó szakvéle-
mény is mindenképp aggályossá válik. Ha a szakértő ugyan elmulasztja értesíteni 
a másik felet, de a fél a szakértői eljárásban enélkül is részt vesz, ekkor a szakvéle-
mény nem válik aggályossá, mert a kötelezettségszegésnek érdemi kihatása nincs.
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4.2. A tényleges aggályosság

Tényleges aggályosságról akkor beszélünk, ha a kirendelt szakértő szakvéleménye 
hiányos, nem tartalmazza a jogszabályi kötelező tartalmi elemeket, homályos, ön-
magával, illetve a perbeli adatokkal ellentétes, a helyességéhez nyomatékos kétség 
fér, míg a magánszakértői vélemény ezt meghaladóan akkor is, ha annak kiegészí-
tése szóban vagy írásban az ellenfél kérdései vonatkozásában nem történt meg, a 
két magánszakértői vélemény között szakkérdésben ellentét áll fenn.

4.3. Az aggályosság feloldásának problémai

Az aggályosságot annak érdekében kell feloldani, hogy a bizonyítási érdekkel ren-
delkező fél állítását a bíróság valónak fogadja el. A Pp. azonban nem írja elő, hogy 
az aggályos szakvélemény esetén kizárólag az adott szakvélemény írásbeli, szóbeli 
kiegészítést követőn lehet kirendelt szakértőt indítványozni, amely nemcsak fe-
lesleges költséget, hanem időhúzást is eredményezhet. A Pp. a szakértői testület 
körében előírja, ha az első szakértői vélemény aggályos volt, majd a bíróság új 
szakértőt rendelt ki, és az a kiegészítést követően is aggályos, a harmadik kör-
ben szakértői testület rendelhető ki, amennyiben a 33/2007. (VI. 22.) IRM ren-
delet alapján szakterületébe tartozik az adott szakkérdés. Fenti rendelet szerint az 
Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület, az Állategészségügyi Igazságügyi 
Szakértői Testület, az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Tes-
tület, a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület és a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi 
Szakértői Testület rendelhető ki, míg a Szerzői Jogi Szakértői Testület: első alka-
lommal is kirendelhető. A bíróság azonban a felek indítványához ebben a körben 
is kötve van, ezért a jogvita parttalanná válását az ítélkezési gyakorlat által kidol-
gozott metodika akadályozhatja meg.

Mi a követendő eljárás akkor, ha az aggályos szakvéleményt a felek elfogadják? 
Az indítványhoz kötöttsége miatt a bíróság releváns kérdést intézhet-e a szakér-
tőhöz? A Pp. 317. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a bíróság a szak-
értővel kapcsolatban kizárólag indítvány alapján járhat el, de a szakvéleménynek 
alkalmasnak kell lennie a jogvita érdemi elbírálására. A bíróság csak a felek által 
kérdésekkel érintett tényállások tekintetében tehet fel kérdést. Ez a korlátozás a 
magánszakértő meghallgatáskor, a szakvélemény írásbeli vagy szóbeli kiegészíté-
sekor és a kirendeléskor is érvényesül, ezért álláspontom szerint az anyagi per-
vezetés folytán (Pp. 237. §) és a bíróság közrehatási tevékenysége alapján (Pp. 6. §) 
fel kell hívni a felek figyelmét erre, és ha nem tesznek fel releváns kérdést, a bíróság 
a kirendelést mellőzi, míg az elkészült szakvélemény esetében az aggályos marad, 
így bizonyítékként nem vehető figyelembe.
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5. Szakértői díj

A perben kirendelt szakértő a szakvéleménye mellékleteként csatolja a díjjegyzé-
két, amely alapján a bíróság szakértői díjról rendelkező végzést hoz. Azokban az 
ügyekben, amelyekben a hatóság hivatalból folytat le bizonyítást, vagy a bizonyítás 
hivatalból történő elrendelésének is helye lenne, az egyes vizsgálatok elvégzésé-
ért felszámítható díjat (munkadíjat és költségeket, ezen belül különösen az egy 
órára felszámítható munkadíj összegét, a tételes munkadíj összegét, tételes költ-
ségelszámolás hiányában a felszámítható költségátalány mértékét) a 3/1986. (II. 
21.) IM rendelet határozza meg. A nem hivatalból lefolytatott bizonyítási eljárás 
esetén a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapítja meg. 
Ebben az esetben a szakértő köteles a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díján 
belül az egy órára eső munkadíja összegét, illetve tételes munkadíját megállapí-
tani, a költségeit tételesen, számlával alátámasztottan igazolni, vagy megjelölni az 
igazságügyi szakértők díjazásáról szóló rendelet szerinti költségátalány mértékét. 
A magánszakértő esetén nem kerül sor díjjegyzék benyújtására, mert a megbízó 
fél fizeti azt és kiegészítését a megbízás alapján. A díjat a fél perköltségként ér-
vényesítheti. A  más eljárásban kirendelt szakértő azért, mert más eljárásban is 
felhasználták a szakvéleményét, díjra nem jogosult.

A szakértői megbízás vagy kirendelés teljesítését követően a jogerős szakértői 
díjról rendelkező végzés megfizetését követően minősül befejezettnek a szakértő 
alkalmazása, kivéve, ha a szakértőt a bíróság a kirendelés alól felmentette, vagy a 
kirendelés alapját képező ügyből kizárta, az igazságügyi szakértő kamarai tagsága 
szünetel, vagy azt felfüggesztik.

6. Összegzés

A kormány január 14-én megtartott ülésén elfogadott koncepciójában kimond-
ta, hogy a szakértői bizonyításra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának indoka 
egyrészt a szakértői bizonyítás szabályainak összhangba hozása a perrendtartás 
alapelveivel, másrészt a hatékonyság növelésével az eljárások észszerű időn belü-
li befejezésének elősegítése. Az, hogy az ilyen módon biztosított eszközökön ke-
resztül a kimondott célok megvalósulnak-e, és milyen mértékben, azt a gyakorlat 
mutatja meg majd. 

A  hatályos jogszabály a szakértő alkalmazásának rendszerét megváltoztatva 
három egyenrangú lehetőséget biztosít a bizonyító fél számára a szakvélemény 
szolgáltatására akként, hogy azok párhuzamosan nem vehetők igénybe, közülük 
választani kell. Ne felejtsük el azonban, hogy a választást a fél saját anyagi körül-
ményei, a pervitelben való jártassága vagy az adott szakkérdés jellege, illetve az ügy 
körülményei befolyásolhatják. A magánszakértői bizonyítás részben megszünteti 
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a kirendelt szakértő „non plus ultra” mivoltját, azonban, ha a magánszakértői vé-
lemény önmagával vagy a másik fél magánszakértői véleményével szemben ag-
gályos marad, – pernyertességre törekedvén – a felek, éppúgy a más eljárásban 
kirendelt szakértőt követően a kirendelt szakértő intézményéhez fordulnak.

Habár a Pp. nem hivatott szabályozni, de a kétely továbbra is fennmarad. Az al-
kalmazott szakértő megfelelő színvonalú és szakmailag helyes szakvéleményt ad? 
Nem vitatott, hogy szakértőre mindig volt, van, lesz szükség a szakkérdés meg-
ítélésénél. A rohamos informatikai, technikai, ipari, gazdasági fejlődés kiköveteli 
magának, hogy a szakértő szakképzettségének megszerzése után is folyamatosan 
képezze magát, magas színvonalon, rendszeresen visszatérően. Indokolt lehet te-
hát olyan szűrők beépítése, amely a szakértőket szakmai területükön belül adott 
terület specializálódásával még „szakértőbbé” emelik, így a felek és a bíróság lai-
kus kétkedését csillapítják.

Felhasznált irodalom
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Absztrakt
Hazánkban az elmúlt száz évben a kiszabható fegyelmi büntetések és a munkáltató 
fegyelmezési joga folyamatosan változott kornak és a politikai berendezkedésnek meg-
felelően. Az 1992. évi XXII. törvény a munkáltató önálló döntési jogát megvonva szigo-
rú szabályokhoz kötötte a szankciók és a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását. 
A jogalkotó 2012. évi I. törvény talán egy kicsit orvosolta az 1992. évi XXII. törvény 
által bevezetett szigorítást, és újra eszközt adott a munkáltatók kezébe, hogy kollektív 
szerződésen kívül szabályozzák a hátrányos jogkövetkezmény kiszabásának a módját. 
A módosítás talán azért volt időszerű, mert az elmúlt 25 évben a kollektív szerződés 
hatálya alá tartozó munkavállalók száma nagymértékben csökkent. Ezen időszak alatt 
is voltak fegyelmi problémák, munkaviszonyból eredő kötelezettségszegések, de a mun-
káltatók keze kollektív szerződés nélkül meg volt kötve, csak a felmondás eszközével 
élhettek. 2012. évi I. törvény lehetőséget ad a munkáltató számára, hogy a fegyelmi 
problémákat egy új rendszerben újragondolva, méltányosan és demokratikusan oldja 
meg, figyelembe véve az arányosság és a személyhez fűződő jogok védelmét.
Kulcsszavak: felelősség, kötelezettség, munkafegyelem, szankció

1. Munkavállaló kötelezettségei és a munkáltató 
fegyelmezési joga

A munkáltató fegyelmezési, felelősségre vonási joga nehezen illeszthető be a ma-
gánjog rendszerébe, sok közjogi jellegzetességgel bír. A munkajog jogi rendezé-
sének a gyökerei a római joghoz nyúlnak vissza, ebben az időszakban különül 
el egyértelműen egymástól a közjog és a magánjog.1 A munkavégzés szabályait 
lefektető szabályrendszerben nem ritkák a kógens és közjogi jellegű szabályok, 

1  Prugberger Tamás – Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és köz-
szolgálati jog. 2014, Wolters Kluver Kft., Budapest, 145.
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melyek kötelező jelleggel utasításszerűen rendezik a létrejött jogviszony tartalmát. 
Mivel a munkajogot alapvetően a magánjogi jogágak közé sorolják már régóta, 
kérdés, hogy mennyire vannak jelen a munkaviszonyban a közjogi elemek.2 A pi-
acgazdaság fejlődésével előtérbe került a tulajdonnal való szabad rendelkezés joga, 
a szerződéskötés szabadságának a lehetősége, az állam egy keretrendszert adhat 
a joggyakorlásra, de nem irányíthatja és nem korlátozhatja azt. Ezen elgondolás 
alapján került sor a közjog és a magánjog elhatárolására is. Az elhatárolásból kö-
vetkezik, hogy a magánjog egymás mellé rendelt, jogilag egyenlő alanyok viszo-
nyait szabályozza, ezzel szemben a közjog pedig alá- és fölérendelt viszonyokat 
szabályoz.3 

A legtöbb magánjogi szerződéssel ellentétben a munkaviszony furcsasága, ér-
dekessége, hogy nem szűnik meg a felek szerződésszerű teljesítése esetén, hanem 
a folyamatos szerződés szerinti teljesítés az elvárt magatartás a szerződő felek ré-
széről.4 A munkaviszony alapját képező szerződés a legtöbb esetben hosszú távra 
szól, és a felek közötti szerződésből származó jogok és kötelezettségek teljesítése 
nem minden esetben valósul meg. A  jogokat és a kötelezettségeket nemcsak a 
munkaviszony alanyainak a megállapodása határozza meg, hanem számos kül-
ső tényező is befolyásolja, így felmerül a kérdés, hogy mennyire vannak jelen 
a munkaviszonyban a közjogi elemek. A munkaszerződést kötő felek között a 
szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy épp nem teljesítése miatt sok eset-
ben viták és konfliktusok alakulnak ki. A  konfliktusok kialakulása a legtöbb 
esetben a felek közötti bonyolult kapcsolatrendszernek és az eltérő érdekeknek 
köszönhető. A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során a fe-
lek érdekei eltérőek, mások a céljaik és a nézeteik. A szerződésszerű teljesítés 
során más motiválja a munkavállalót és a munkáltatót, egyszóval mást tarta-
nak fontosnak azon időszak alatt, amit a munkahelyükön munkával töltenek.5 
A  fentiekből kiindulva a munkaviszony fenntartása során számtalan belső és 
külső tényező, körülmény befolyásolja a felek kapcsolatrendszerét, a mindenna-
pok során konfliktusokat, nézeteltéréseket kell a feleknek megoldani, és ennek 
során előfordulhat, hogy a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, ami megront-
ja a felek között kialakult bizalmi viszonyt. A  felek között kialakult konfliktus, 
nézetkülönbség során a munkavállaló magatartása, munkához való hozzáállása 
elérhet egy olyan szintre, mely már a szerződésszerű teljesítést nem teszi lehetővé. 
Amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségeit megszegi, 

2  Kiss György: Munkajog a közjog és a magánjog határán – egy új munkajogi politika ki-
alakításának szükségessége. Jogtudományi Közlöny, 2008/2. 70–81.

3  Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 71.
4  Hajdú József – Kun Attila (szerk.): Munkajog II. 2013, Patrocinium Kft., Budapest, 19. 
5  Makra Norbert – Majó-Petri Zoltán: Az érdekegyeztetés és munkaügyi viták plat-

formja: „Munkahelyi ABS és szervezeti légzsákok” egy közlekedési társaságnál. Munkaügyi 
Szemle, 2019/1. 46–53.
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akkor fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy szándé-
kosan vagy gondatlanul tette azt.6 

A  munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára 
képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére áll-
ni, munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondosság-
gal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint 
végezni, a munkakörének ellátásához szükséges elvárható magatartást tanúsítani, 
és a  munkatársaival együttműködni.7 A  felsorolt munkavállalói kötelezettségek 
mellett, természetesen a munkavállalónak a munkaviszonyban állókra vonatkozó 
általános magatartási követelményeket is szem előtt kell tartania a munkavégzése 
során. A jogalkotó a 2012. I. törvény megalkotásakor a 1992. évi XXII. törvény 
rendelkezéseit vette alapul a munkavállalói kötelezettségek tekintetében, így el-
mondható, hogy az új Mt. se nem bővítette, se nem szűkítette a munkavállalók 
kötelezettségeit. A munkaszerződés teljesítése során a munkavállalók kötelezett-
ségei az általános magatartási követelményeken túl három csoportba sorolhatók, 
melyek a következők: rendelkezésre állási kötelezettség, munkavégzési kötelezett-
ség, valamint a munkavállalók mellékkötelezettségei.8 

A munkaszerződést kötő felek kapcsolatrendszerének a vizsgálata során szám-
ba kell venni a munkáltató kötelezettségeit is. A munkáltatót terhelő kötelezett-
ségek is csoportosíthatók és a szerepük szerint a következőképp súlyozhatók: 
főkötelezettségek (foglalkoztatási és munkabérfizetési kötelezettség), a főkötele-
zettségek teljesítéséből eredő származékos kötelezettségek (megfelelő munkafel-
tételek megteremtése, a megfelelő szabadidő biztosítása), valamint a munkáltató 
mellékkötelezettségei.9 A munkavállalóhoz hasonlóan a munkáltatót is felelősség 
terheli abban az esetben, ha a kötelezettségeit nem teljesíti, de a továbbiakban csak 
a munkavállaló kötelezettségszegésének a következménye kerül a vizsgálat közép-
pontjába. A munkáltató és a munkavállaló között fennálló munkaviszony további 
jellemző vonása a felek közötti sokszor szubjektív gazdasági, vezetési és szervezeti 
érdekütközés és vita. A fentiek alapján megállapítható, hogy a felek közötti szer-
ződéses kapcsolatra a sokszínűség, az alá-fölé rendeltség és az egymásrautaltság 
a jellemző,10 a felek viszonyát befolyásoló körülmények nagy száma miatt a felek 
kapcsolata folyamatosan változik. A  munkaviszony azon jellegzetességéből ki-
indulva, hogy a folyamatos szerződés szerinti teljesítés, a felekkel szemben elv-

6  Zaccaria Márton Leó: A vétkes kötelezettségszegés ára – a fegyelmi felelősség szerepe 
a gazdasági munkajogban régen és most. Magyar Jog, 2013/1. 37–45.

7  2012. évi I. Törvény: A Munka Törvénykönyve, 52. §
8  Miholics Tivadar: A  munkavállaló kötelezettségei a munkaviszonyban. Magyar Jog, 

2016/2. 120–128.
9  Miholics Tivadar: A  munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban. Magyar Jog, 

2018/7–8. 392–400.
10  Zaccaria: i. m. 37–45.
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árt magatartás, így a munkaviszony fennállása alatt szinte elkerülhetetlen a felek 
szándékos vagy akaratlan kötelezettségszegése. Kötelezettségszegés esetén a felek 
a rendelkezésükre álló jogi és nem jogi eszközök alkalmazásával kikényszeríthetik 
a szerződés szerinti teljesítést.

2. A munkafegyelem jogi eszközrendszerének  
magyarországi mérföldkövei 

A továbbiakban a munkáltató fegyelmezési, felelősségre vonási jogának a magyar 
munkajogi mérföldköveit szeretném bemutatni, amelyet a munkavállalók kötele-
zettségszegése esetén alkalmazhat vagy alkalmazhatott a munkáltató.

A munkavállalók felelősséggel tartoznak a kötelezettségek teljesítésért, ezért a 
19. század végétől már jogszabályban rögzítették a munkaviszony megszüntetésén 
kívüli egyéb hátrányos jogkövetkezményeket, melyeket a munkáltató megállapít-
hat a munkavállaló terhére a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes 
megszegése esetén. A munkavállaló fegyelmi felelősségre vonásának a célja, hogy 
a munkavállaló fegyelmezetten, az utasításokat betartva végezze a munkáját, és a 
megfelelő magatartásra való nevelés.11 A munkavállalókat kötelezettségszegés ese-
tén a 19. század végétől a jogszabályokban foglaltak szerint a felmondáson kívül 
már valamilyen hátránnyal és büntetéssel is sújthatta a munkáltató, melyek a felek 
között létrejött szerződésen alapultak. Természetesen a 19. század vége előtt is volt 
mód arra, hogy a munkavállalót kötelezettségszegés esetén fegyelmezzék, de azon 
fegyelmezési eszközök az adott kor sajátosságaihoz igazodva inkább büntetőjogi 
és nem a szerződéses kapcsolaton alapultak. A 19. század végétől fegyelemsértés 
esetén elsősorban a pénzbírságot alkalmazták, de szabályozták a fegyelmi bün-
tetésként az elbocsátást is. Sok esetben előfordult, hogy a munkáltatók törvény-
ben foglalt kötelezettség nélkül is saját elhatározásból készítettek szolgálati vagy 
fegyelmi szabályzatot. A fegyelmi büntetésből eredő vita esetén a bíróság ritkán 
vizsgálta felül azon fegyelmi határozatokat, melyek pénzbírságot vagy fizetéselvo-
nást szabtak ki a legtöbb esetben csak azokat a fegyelmi határozatokat vizsgálták 
ki, melyben fegyelmi büntetésként az elbocsátást alkalmazták.12

A magyar munkajogban a 20. század második felében figyelhető meg legjelleg-
zetesebben a munkáltató fegyelmezési joga. Első alkalommal egységes szerkezet-
ben a munkaviszonyra vonatkozó a szabályrendszert a 1951. évi 7. törvényerejű 
rendelet, a Munka Törvénykönyve foglalja össze, mely igazodik a kor politikai 

11  Kertész István – Pál Lajos – Radnay József: Munkajogi kézikönyv. 2005, HVG-ORAC 
Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 242.

12  Vincenti Gusztáv: A munka magánjogi szabályai. 1942, Grill Károly Könyvkiadó válla-
lata, Budapest, 128.
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berendezkedéséhez, és a szocializmus építését tartja a legfontosabb feladatának. 
A  tervgazdálkodás időszakában az 1951. évi 7. törvényerejű rendelet 110. §-a 
alapvető célként deklarálja a munkafegyelmet, amit a fegyelmi felelősség intéz-
ményének bevezetésével kíván biztosítani, mégpedig úgy, hogy a munkafegyelem 
megtartása minden dolgozó kötelezettsége és becsületbeli ügye. A szocializmus 
keretei között a vezetés, folyamatszervezés és a kontrolling mind azt a célt szolgál-
ja, hogy a különböző gazdálkodó szervezetek a nemzetgazdaság fejlődésének ér-
dekében a legmagasabb színvonalon valósítsák meg a társadalmi rendeltetésükből 
adódó feladatokat és a terveket. A kor felfogása szerint a felelősség és a felelősségi 
szankció elsődleges célja a megelőzést szolgáló nevelés, melynek alkalmasnak kell 
lenni az egyén, a vállalati kollektíva és a társadalom nevelésére. A munkahelyen 
belüli nevelésen túl egy másik sajátos követelménye a szocialista munkafegyelem-
nek az, hogy a munkavállaló a munkahelyén kívül sem tanúsíthat olyan maga-
tartást, ami a munkaköréhez nem méltó. Összegezve a szocialista munkafegyelem 
a munkáltató szervezett, fegyelmezett működését szolgálja, az egész társadalom 
érdekeit szem előtt tartva.13 A munkafegyelem megsértése ezen időszak alatt fő-
benjáró bűn volt, a kor felfogása szerint veszélyeztette az állami normák végrehajt-
hatóságát, ami gyakran büntetőjogi szankciókat is maga után vont. Mivel a fegyel-
mi és a büntetőjog a társadalmilag veszélyes magatartás megfékezésére irányult, a 
különbség csak annyi, hogy a fegyelmi a munkavégzés viszonyai között elkövetett 
rendbontás szankcióit szabályozza. A büntetőjogi felelősségre vonás sok esetben 
nem volt súlyosabb a fegyelmi büntetésnél, mivel egy megbélyegzett és elbocsátott 
munkavállalót a kor szellemisége szerint a társadalom kirekesztette, és a periféri-
ára szorult.14

Az 1960-as évek változást hoztak a mindennapi életben, viszont az ország ve-
zetése, a politikai berendezkedést és az intézményrendszerét megtartva, már nem 
törekedett a totális diktatúrára és az emberek teljes körű ellenőrzésére. Ezen idő-
szak alatt született meg az 1967. évi II. törvény a Munka Törvénykönyve, amely-
nek 55. és 56. §-a a fegyelmi felelősségről szól. A legnagyobb különbség az előző 
időszakban hatályos szabályozással szemben, hogy fegyelmi eljárás csak a munka-
viszonnyal összefüggő vétkes kötelezettségszegés esetén indítható. Az új törvény 
már nem a társadalmilag veszélyes magatartást szankcionálta, és a büntetőjogi 
felelősségre vonást is háttérbe szorította, tehát ha a munkavállaló a munkafegyel-
met, tervfegyelmet vagy a szocialista munkaerkölcs szabályait megsértette, akkor 
nem számíthatott olyan súlyos szankcióra, mint az 1951. évi 7. törvényerejű ren-
delet hatálya idején. Az elmondható, hogy a fegyelmi büntetések célja még min-
dig a nevelő hatás elérése, mely hatást a fegyelmi büntetésen kívül egyéb nevelő 

13  Weltner Andor: A munkafegyelem. 1966, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 7.
14  Kertész István: A fegyelmi vétségek új szabályozása. Jogtudományi Közlöny, 1957/7–9. 

284–293.
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jellegű intézkedésekkel is próbálta elérni a munkáltató. Előfordulhatott, hogy a 
munkavállalót a kollektíva előtt megszégyenítik, vagy megfosztják bizonyos jut-
tatásoktól (vállalati üdülés, jutalom), de ezzel szemben rendszeressé vált a mun-
kavállalók jutalmazása is, különböző kitüntetések és plusz juttatások nyújtásán 
keresztül. Igaz, hogy a felelősségre vonás alapja már a munkavállaló vétkes köte-
lezettségszegése, de még mindig felismerhetők a kiszabott büntetésekben bünte-
tőjogi elemek, és a renitens munkavállalók megbüntetése még mindig a törvény 
alapgondolata és a célja.15 A fegyelmi büntetést és az eljárás rendjét mind az 1951. 
évi 7. törvényerejű rendelet, mind pedig a 1967. évi II. törvény részletesen szabá-
lyozza. A kiszabható büntetések a következők voltak: megrovás, szigorú megro-
vás, meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 
a személyi alapbér csökkentése, áthelyezés és az elbocsátás.16 A kiszabott bünte-
téseket a munkakönyvben is rögzíteni kellett, így a jövőben minden munkáltató 
megtudhatta, hogy a munkavállaló az előző munkahelyén milyen kötelezettsége-
ket szegett meg.17 A fegyelmi eljárás szabályozása a jogszerű eljárás több elemét is 
tartalmazza, a fegyelmi eljárás indításához alapos gyanúra volt szükség, és a kö-
telezettségszegés tudomásra jutása után három hónap elteltével nem lehet eljárást 
indítani és büntetést kiszabni. A fegyelmi eljárás során a munkavállalót tájékoz-
tatni kellett, hogy milyen kötelezettségszegés miatt és milyen bizonyítékok alap-
ján indítottak ellene eljárást.18 A munkavállaló számára biztosítani kellett, hogy 
a védekezését személyes meghallgatáson előadhassa, valamint a bizonyításról és 
a meghallgatásról jegyzőkönyvet kellett felvenni, valamint kötelezővé tette a ha-
tározat írásba foglalását, és alkalmazta az elévülés fogalmát a hatályos jogszabály. 
A büntetőjogi elemek nem teljes mértékben tűntek el a fegyelmi eljárásból, mert 
például a tanúkat a kihallgatásuk előtt figyelmeztetni kellett az igazmondás köte-
lezettségére és arra, hogy a hatályos Büntető Törvénykönyv szerint fegyelmi ügy-
ben a hamis tanúzás egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.19

A rendszerváltásig a fegyelmi szabályok fokozatosan enyhültek, és a rendszer-
változást követően a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok megköve-
telték az új Munka Törvénykönyve kidolgozását, melynek következtében az új 
szabályrendszer sok eleme, köztük a fegyelmi felelősség kérdése is módosult. Az 
1992. évi XXII. törvény szakított a szocialista felfogással, és a munkáltató önálló 
döntési jogát a fegyelmi büntetések tekintetében teljesen megvonta, gyakorlati-
lag csak az elbocsátás lehetőségét hagyta meg a munkáltatónak, valamint a fe-
gyelmi felelősség kifejezést már nem használja, helyette bevezette az egyéb jogkö-

15  Weltner Andor: A magyar munkajog. 1978, Akadémiai Kiadó, Budapest, 195–199.
16  Weltner: i. m. 67.
17  Kertész István: Szerződési szabadság és fegyelmi felelősség. Gazdaság és Jog, 1995/7–8. 38.
18  Deák László: A fegyelmi felelősség. 1969, Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 26.
19  Uo. 27–28.
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vetkezmények megállapításának lehetőségét a munkavállaló kötelezettségszegése 
esetén. Az új jogszabály szinte teljesen megszüntette a munkavállaló felelősségre 
vonásának a lehetőségét, valamint a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokat, illet-
ve a folyamatban lévő fegyelmi büntetések végrehajtását meg kellett szüntetni a 
jogszabály hatálybalépésekor.20 A fegyelmi büntetések az új törvénykönyv szerint 
csak kollektív szerződésben szabályozhatók, a kollektív szerződés a munkavállaló 
kötelezettségszegése esetén a felmondáson kívül is kiszabhat fegyelmi büntetése-
ket és hátrányos jogkövetkezményeket. Az 1992. évi XXII. törvény hatálybalépése 
előtt az egyéni munkaszerződés és a szerződéskötésből származó munkavállalói 
kötelezettségvállalás adott alapot a munkáltató által indított fegyelmi eljárás le-
folytatására. Az új szabályrendszer kialakításának az egyik oka az lehetett, hogy 
az állam tulajdonosi szerepe megszűnt, és a munkáltatókra bízta a rend és a fe-
gyelem betartatását. A törvény szigorú szabályokhoz köti a kötelezettségszegések 
miatt kiszabott jogkövetkezmények alkalmazását, valamint kiköti, hogy a kisza-
bott joghátrány nem sértheti a munkavállaló személyiségi jogait és emberi mél-
tóságát, valamint a kiszabott hátrányok csakis a munkaviszonyhoz kötődő hátrá-
nyok lehetnek. A pénzbírság megállapításának a lehetőségét is kizárja, valamint 
a rendszerváltás előtti időszakhoz képest a fegyelmi eljárás menetét is szigorítja, 
a munkavállaló jogi képviselőt is igénybe vehet a meghallgatása során, és a mun-
káltatónak az írásbeli indoklással ellátott határozatában kötelező a munkavállalót 
a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni.21 A törvényalkotó azon elképzelése, 
hogy a fegyelmi büntetést csak kollektív szerződésben lehet szabályozni, a mai 
viszonyok között szigorúnak tűnhet, viszont a törvény kidolgozása és a kihirde-
tése idején a kollektív szerződéssel lefedett munkáltatók száma jóval nagyobb 
volt. A  tulajdoni viszonyok megváltozásával előtérbe kerültek a kis- és közepes 
vállalkozások, ahol már a kollektív szerződés,22 sőt a munkavállalók érdekkép-
viseleti szervezkedése sem volt jellemző. A munkavállalóval szembeni fegyelmi 
büntetés kiszabásának a feltétele, hogy a kollektív szerződésnek három kérdést 
szabályozzon, a kötelezettségszegést megvalósító magatartást, a kiszabható bünte-
téseket, valamint az eljárás szabályait.23 A fegyelmi eljárás megindítását nem köti 
sem szubjektív, sem objektív határidőhöz, egyedül azt emeli ki, hogy nem lehet 
a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó intézkedést 
hozni, ha a vétkes kötelezettségszegés elkövetése óta egy év már eltelt. Ez azt jelen-
tette, hogy egy éven belül bármikor lehetett fegyelmi eljárást indítani, függetlenül 

20  Arany Jánosné – Dabis Erzsébet – Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és ma-
gyarázata. 1992, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 192.

21  Kertész: i. m. 38. 
22  Rúzs Molnár Krisztina: A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásáról. Munkaügyi 

Szemle, 2005/11. 47–48.
23  Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata. 2005, Szegedi Rendezvény-

szervező Kft., Szeged, 315.
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attól, hogy a vétkes kötelezettségszegés egy éven belül mikor jutott a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának tudomására.24 Természetesen a kollektív szerződés egy 
évnél rövidebb határidőt is kiköthetett, valamint a tudomásszerzéstől számított 
határidőt is szabályozhatta. A gyakorlatban nem volt ritka, hogy a kollektív szer-
ződés a tudomásszerzéstől számított 15 napos határidőt írt elő a munkáltatói jog-
kör gyakorlója számára, hogy a vizsgálatot és az eljárást elindítsa, hasonlóképp, 
mint ahogy a rendkívüli felmondás jogát is csak a tudomásszerzéstől számított 15 
napon belül gyakorolhatta a munkáltató. 

A jogalkotó a 2012. évi I. törvény kidolgozása során változtatott a fegyelmi fe-
lelősség normarendszerén, és talán egy kicsit orvosolta az 1992. évi XXII. törvény 
által bevezetett szigorítást, és újra eszközt adott a munkáltatók kezébe, hogy kol-
lektív szerződésen kívül szabályozzák a hátrányos jogkövetkezmény kiszabásának 
a módját.25 A munkáltatót az utasítási és ellenőrzési jogából eredően 2012. évi I. 
törvény hatálybalépését megelőzően is megillette a figyelmeztetés, figyelemfelhí-
vás joga.26 A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége magában foglalja a munka-
vállaló munkával való ellátását, a munkafolyamatok irányítását, ellenőrzését, és 
a munkavégzéshez szükséges információk átadását. A munkavégzés irányítása a 
szükséges információk átadása, valamint a munka fegyelmezett rendjének a bizto-
sítása csak abban az esetben megvalósítható, ha a munkáltató utasítási, ellenőrzési 
és figyelmeztetési jogát napi szinten gyakorolja.27 A munkáltató és a munkavál-
laló bonyolult kapcsolatrendszere és a felek közötti bizalmi viszony fenntartása 
csak folyamatos információcserével és kommunikációval érhető el. A munkáltató 
figyelmeztetési joga és a 2012. évi változás nem azt jelenti, hogy a munkaválla-
ló minden hibája és kötelezettségszegése hátrányos jogkövetkezménnyel jár, de 
a munkavégzés során elkerülhetetlen, hogy a szerződést kötő felek valamelyike 
szándékosan vagy akaratlanul olyan hibát követ el, ami felveti a fegyelmi felelős-
ség kérdését. A 2012. évi I. törvény hatálybalépésével a munkáltató visszakapta 
azt a jogát, hogy ha a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt, ak-
kor a felek munkaszerződésben szabályozhatják a munkavállalói kötelezettségsze-
gés esetén kiszabható hátrányos jogkövetkezményeket.28 A munkáltatóknak az új 
szabályozás bevezetésével sem lett könnyebb a feladata, mivel több feltétel együt-
tes fennállása szükséges ahhoz, hogy a munkáltató hátrányos jogkövetkezményt 
szabjon ki. Egyidejűleg fenn kell, hogy álljon a munkavállaló munkaviszonyból 

24  Kertész István – Pál Lajos – Radnay József: Munkajogi kézikönyv. 2005, HVG-ORAC 
Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 255.

25  Hoffmann Gábor Csaba: Fegyelmi büntetések lehetőségei az Mt.-ben. http://www.mun-
kaugy.co.hu/jogszabalyok/fegyelmi-buntetesek-lehetosegei-az-uj-mt-ben/ (2019. március 30.)

26  Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata. 2017, Szegedi Rendezvény-
szervező Kft., Szeged, 216.

27  Miholics: i. m. 392–400.
28  Cséffán: i. m. 214.
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eredő kötelezettségszegése, ebben való vétkessége, valamint rendelkezni kell a fe-
lek által elfogadott hátrányos jogkövetkezményt megállapító szabályrendszerrel. 
A felelősségre vonás határideje is pontosabban került meghatározásra, mely sze-
rint hátrányos jogkövetkezmény a munkáltató tudomásszerzésétől számított 15 
napon, legfeljebb a kötelezettségszegés bekövetkezésétől számított egy éven belül 
alkalmazható.29 

Kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben lefektetett szabályrendszer és 
eljárásrend a munkáltatónak több lehetőséget biztosít, így nem csak az a két le-
hetősége van, hogy szemet huny a kötelezettségszegés felett, vagy él a felmondás 
jogával. A  hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának a felek megállapodásán 
kívül az egyik legfontosabb feltétele, hogy a büntetőjog és a szocialista munka-
fegyelem szabályrendszerét ma már nem szabad alkalmazni. Véleményem szerint 
a szerződő felek által közösen kidolgozott és elfogadott eljárásrend az alapfeltétele 
annak, hogy kötelezettségszegés esetén a munkáltató hátrányos jogkövetkezmé-
nyeket alkalmazzon. Ha a munkavállaló kötelezettségszegése esetén alkalmazott 
joghátrányok bármelyik fél által megkérdőjelezhetők, és nem kompromisszumon 
alapuló döntést követően kerülnek alkalmazásra, az a felek között kialakult konf-
liktust csak tovább bonyolítja, és a konfliktus rendezése még nehezebbé válik. 
A munkáltató és a munkavállaló közötti bizalmi viszony és a jó kapcsolat fenn-
tartása mindkét fél részéről erőfeszítéseket igényel, így függetlenül attól a ténytől, 
hogy a munkaviszonyra az alá-fölérendeltségi viszony a jellemző, a kötelezett-
ségszegés esetén alkalmazandó eljárás és szankció kidolgozása során a feleknek 
egymás mellé rendelt szerepet kell betölteniük. A munkaszerződésben foglaltak 
teljesítése során sok esetben nem értelmezhető a munkavállaló és a munkáltató 
egymás mellé rendelt szerepe, mivel a munkáltató irányítja, utasítja és ellenőrzi 
a munkavállalót, de a kötelezettségszegések elbírálása és a szabályok megalkotása 
során a feleknek egyenlőknek kell lenniük. Ha bármelyik fél a vitarendezés, konf-
liktuskezelés során nem ért egyet az alkalmazott hátrányos jogkövetkezménnyel 
vagy az eljárás rendjével vagy épp a döntést meghozó személy véleményével, az 
a felek viszonyára és a kötelezettségek teljesítésére negatív hatással lehet. Ezért is 
fontos megjegyezni, hogy a döntésre jogosult munkahelyi vezetőknek csak ob-
jektív tényekkel alátámasztott döntéseket szabad meghozniuk egy munkavállalói 
kötelezettségszegés esetén. 

29  Uo. 217.
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3. Hátrányos jogkövetkezmény kiszabása és az  
azt megelőző speciális eljárás rendje 

A munkáltató és a munkavállaló között fennálló munkaszerződés és az ebből ere-
dő napi kapcsolat, valamint a szerződés szerinti teljesítés feltételrendszere folya-
matosan változik. Egy több mint százéves múlttal rendelkező közlekedési társaság 
esetpéldáján keresztül szeretném bemutatni a munkáltató által alkalmazott szank-
ciók, büntetések alkalmazását és az azt megelőző eljárás rendjét. A társaság által 
alkalmazott eljárásrend legfőbb jellegzetessége, hogy az egyéni döntés helyett a 
testületi és közösségi cselekvés kerül előtérbe. A társaság életében a testületi szel-
lem nem volt mindig ilyen egyértelmű. 2016 előtt egyszemélyi döntések voltak 
a jellemzők, a munkáltató kijelölte a vizsgálatért, a döntés meghozataláért és a 
végrehajtásért felelős munkavállalót, aki meghozta a döntését. A  társaságról el-
mondható, hogy az elmúlt 40 évben kollektív szerződésben szabályozta és jelen 
pillanatban is így szabályozza a hátrányos jogkövetkezmények kiszabását és az azt 
megelőző eljárás rendjét. A társaság eljárásrendjére és a munkáltató által alkalma-
zott szankciókra az volt a jellemző, hogy a büntetőjogban rendszeresített eljárást 
alkalmazták. A munkáltató által meghozott döntés és a döntést megelőző eljárás 
sok esetben csak formai szempontból követte a kollektív szerződésben foglalta-
kat. A munkáltató által meghozott fegyelmi büntetést a munkavállalók nehezen 
fogadták el, mivel az eljárás menetébe nem tekinthettek be, a védekezésüket sok 
esetben nem tudták előadni. 

Jelenleg a társaság eljárásrendjében szétválik a vizsgálati és a döntési szakasz, 
ami annak köszönhető, hogy a kollektív szerződés pontosan meghatározza, hogy 
mit tekint a munkáltatói jogkör gyakorló tudomásszerzésének. A fegyelmi eljá-
rás megindítása előtt a munkáltatói jogkör gyakorlója vizsgálóbiztost vagy vizs-
gálóbizottságot bíz meg, hogy tényfeltáró vizsgálatot folytassanak le. A  tényfel-
táró jelentés átadása után a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomásszerzése 
megvalósul, és minden információval rendelkezik ahhoz, hogy indítson-e a mun-
kavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárást. 
A társaságnál a munkáltató által kijelölt háromfős bizottság készíti elő a fegyelmi 
határozatot. A bizottság két tagját a munkáltató saját hatáskörben jelöli ki, a har-
madik tagot az eljárás alá vont munkavállaló kérése szerint köteles kijelölni, aki 
vagy az üzemi tanács tagja, vagy valamely képviselettel rendelkező szakszervezet 
tisztségviselője lehet. A döntést előkészítő bizottságban megjelenik a munkavál-
lalók képviselete is, ami elfogadottabbá teheti a kiszabott joghátrányt. A társaság 
által alkalmazott eljárásrend a munkavállalók számára világos és egyértelmű, a 
munkáltatót is kötik a közösen meghozott szabályok, valamint a szakszervezetek 
részvétele biztosítja a demokratikus és méltányos eljárást munkavállalói kötele-
zettségszegés esetén.
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Összegezve megállapítható, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti kap-
csolat az elmúlt néhány évtizedben konfliktusokkal és problémákkal volt, van tele. 
A munkaszerződést kötő felek jó kapcsolata sok esetben nem a felek magatartásán 
és a cselekvésein múlik, hanem a külső körülmények nagyban befolyásolják azt. 
A munkavállaló kötelezettségszegése egy érzékeny pont, mivel a felek viszonyát 
befolyásolhatja. A munkáltatók a legtöbb esetben a törvényesség és a jogszabályok 
betartására törekednek, de az is feltételezhető, hogy a munkáltatók teljesen más-
képp értelmezik a jogszabályokat, és mindenki egy egyedi eljárásrendet alakít ki a 
hátrányos jogkövetkezmények kiszabására irányuló eljárások tekintetében. A ta-
nulmányból nem derül ki, hogy a társaságok rendszeresen éltek és élnek-e a hát-
rányos jogkövetkezmény kiszabásának a lehetőségével. Jelen tanulmányban nem 
nyílt lehetőségem a társaság eljárásrendjének történeti fejlődését bemutatni, de a 
tanulmány első feléből látható, hogy voltak olyan időszakok, amikor a munkavál-
lalónak kedvezett a jogrend, és előfordult, hogy a munkáltató hatalmát betonozta 
be. Az ilyen hosszú múltra visszatekintő társaságok, mint az általam vizsgált tár-
saság életében is megfigyelhetők a változások a fegyelmi eljárás lefolytatásának 
vonatkozásában, amit a társadalmi, gazdasági és jogszabályi változások befolyá-
soltak az évek alatt.
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Absztrakt
Az emberi erőforrással való gazdálkodás egyik központi kérdése a juttatás. Verseny-
képes és tudatos munkáltatói szemléletben a javadalmazási csomag természetesen töb-
bet jelent a szűk értelemben vett munkabérnél, hiszen az alapbéren felül számos egyéb 
bérelem és béren kívüli juttatás is megilletheti a munkavállalót. Mindezen juttatási 
elemek egyúttal szükségképpen jogi minőséggel is bírnak, esetleges jogvita során a meg-
ítélésük különösen nagy jelentőséget kap. Nem lényegtelen ugyanis, hogy egy-egy alap-
béren felüli juttatási elem munkabérnek minősül-e egy esetleges kártérítési vagy más 
vagyoni igény érvényesítésekor. Noha – annak viszonylagos szabályozatlansága miatt 
– már maga a munkabér kifejezés sem tisztázott, az alapbéren felüli egyéb javadal-
mazási elemeket (prémiumot, jutalmat, jutalékot) még több bizonytalanság övezi. Az 
aktuális munkaerőpiaci adottságok – így a relatív munkaerőhiány, bizonyos szakmák 
felértékelődése – elkerülhetetlenül valamiféle szektorális bérinflációhoz vezetnek, ami 
a bérezési elvekre és célokra tereli a hangsúlyt. Az ellenérték-szemléletet kiegészíti, mi 
több, vélhetően felváltja a bevonzás, ösztönzés és megtartás célja a foglalkoztatásban 
és a béralku során.
Kulcsszavak: javadalmazás, jövedelem, munkabér, alapbér, prémium, jutalom

1. Javadalmazás, jövedelem, munkabér 

A javadalmazás a munkaviszony egyik lényegi eleme. A munkabér ebből követ-
kezően elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt felvet a foglalkoztatás gyakor-
latában és a téma irodalmában is. A különböző tudományterületek nyilvánvalóan 
eltérő nézőpontból közelítik meg a kérdést, hiszen a bér önmagában is számos 
funkciót betölt. Az emberi erőforrás tudománya főként a szervezeti gazdálkodás 
és a motiváció oldaláról, az ösztönzésmenedzsment részeként szemléli. A  jogi 
gondolkodás ezzel szemben – vagy emellett – szerződés szerinti ellenértékként 
tekint rá, amelyre azonban – szociális szerepéből eredően – számos garanciális 
követelmény is vonatkozik. Ebből következően a humán gazdálkodás ismeretei-
nek vizsgálata mellett a téma jogi nézőpontú bemutatása sem nélkülözhető. 
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A téma komplex – a humán erőforrás aspektusából és a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek szemszögéből végzett – értékelése a gyakorlati alkalmazásban 
felmerülő esetleges visszásságok feltárására is módot ad. Az emberi erőforrással 
való gazdálkodás céljainak ugyanis szükségképpen az irányadó jogi környezetben 
kell megvalósulniuk, ennélfogva – az esetleges jogsértések elkerülése érdekében – 
a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések során a nélkülözhetetlen (len-
ne) a jogi szabályozás ismerete. 

2. A fogalommeghatározás hiányosságai –  
munkabérfogalom elméletben és gyakorlatban

Ha a munkabér lényegét szeretnénk megragadni, úgy mindenekelőtt annak fogal-
mi meghatározásával érdemes kísérletet tenni. Ebben a tekintetben azonban szük-
séges elválasztani egymástól a jogtudományi megközelítést és a humán erőforrás 
irodalma által kidolgozott elméleteket. Míg ugyanis a HR területén alkotott írás-
művekben különböző meghatározásokkal találkozhatunk, addig a jog – legalábbis 
a tételes jog – voltaképpen adós maradt a munkabér pontos meghatározásával.

2.1.1. A humánerőforrás-gazdálkodás munkabérfogalmai

Míg hazánkban a munkabérre használatos kifejezéseket többé-kevésbé egysé-
gesnek tekintjük, hiszen a fizetés, javadalmazás és egyéb – csaknem szinonim 
– fogalmak között lényeges jelentéstartalombeli különbséget nem lehet érzékel-
ni, addig a nemzetközi szakirodalomban használatos különböző megnevezések 
között felfedezhető tartalmi eltérés. A  „wage” (munkabér) kifejezésen ugyanis 
olyan – jellemzően készpénzben kapott – pénzbeli juttatást ért a szakirodalom, 
amelyet a munkavállaló az elvégzett munka fejében (azért cserébe) kap, mégpedig 
tipikusan hetente.1 A salary (fizetés) fogalom ettől némileg eltér, mivel egyrészt 
nem heti, hanem inkább havi fizetésre értendő, és jellemzően nem készpénzes 
kifizetést takar, hanem az angolszász területeken gyakori csekken történő telje-
sítést.2 Értelmezhető azonban a két fogalom közötti különbség akként is, hogy 
míg a wage, vagyis a bér fogalma a tényleges, időarányos kifizetést jelenti, addig a 

1  Bateman, Heather (eds) – McAdam, Katy: Dictionary of Human Resources and Person-
nel Management (Third Edition). 2006, A & C Black, London, 273.

2  Bateman–McAdam: i. m. 231.
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salary inkább átlagbér vagy rögzített havi bér értelemben használatos, az tehát a 
munkaóráktól vagy -napoktól elszakad.3 

Fentiektől eltérő következtetés vonható le abból a fogalommeghatározásból, 
amely szerint a wage (bér) kifejezés kifejezetten a fizikai, termelésben részt vevő 
munkások számára kifizetett ellenérték, és majdnem mindig órabérben kerül meg-
határozásra.4 A salary (fizetés) fogalmat ehhez képest a szerző úgy határozza meg, 
hogy az olyan, hosszabb időszakra (évre) megállapított fizetés, amellyel a nem-fizi-
kai munkavállaló munkáját honorálják (jóllehet azt jellemzően havonta térítik meg 
felé), és ebben a jövedelemfogalomban hangsúlyosabb a megtartási cél.5

Egységes és egzakt fogalomhasználatról azonban az angol szakkifejezések kö-
rében sem beszélhetünk, hiszen a fogalmakkal gyakran egymás helyettesítésére is 
használják a szerzők, különbségtétel nélkül. E két kifejezést ráadásul együttesen is 
alkalmazza mind a magyar, mind az uniós szakzsargon, a „bérből vagy fizetésből 
élő” szóösszetétel ugyanis mindkét nyelven elfogadott, egyértelmű megfeleltetés-
ről azonban mégsem beszélhetünk. A fogalmak sem önállóan, sem szóösszetétel-
ben alkalmazva nem tekinthetők egymást lefedő kifejezéseknek, és – mivel nyelvi 
megjelenítésük fogalmi meghatározottság híján egyik nyelvben sem maradéktala-
nul helyes – következetes értelmezésük nehezen elképzelhető.6 

Fenti kifejezések mellett a payment (fizetés, kifizetés) fogalom is használatos a 
munkabér megfizetése kapcsán. A valamely eredmény eléréséhez kötött teljesítés 
(„payment by results”) a fentieknél tágabb értelmezést takar, annak összege pedig 
nem időarányosan kerül megállapításra, hanem az elvégzett munka vagy valamely 
termék előállításával arányos.7 A „remuneration” kifejezés szintén átfogó és általá-
nos jelleggel utal a javadalmazásra, abba rendszerint beleértendő minden bérelem 
és kedvezmény,8 valamint a munkaviszonyon túl más szolgáltatás ellenértékének 
megnevezésére is szolgál.9

3  http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-the-difference-betwe-
en-salary-and-wages.html ( 2017. március 26.)

4  Graham, H. T. – Bennett, R.: Human Resources Management (7th Edition). 1992, Pitman 
Publishing, Longman Group UK, London, 288.

5  Graham–Bennett: i. m. 295.
6  Kovács Tímea: A bérből és fizetésből élők fogalma a magyar szabályozásban és az EK angol 

nyelvű jogforrásaiban. Forrás: http://www.jogiforum.hu/blog/5/32 (2017. március 26.)
7  Bateman–McAdam: i. m. 194.
8  http://www.businessdictionary.com/definition/remuneration.html (2017. április 2.)
9  https://en.oxforddictionaries.com/definition/remuneration (2017. április 2.)
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2.1.2. A munkabérfogalom jogi környezetben

A munkabér az irányadó szabályozásban ún. általános jogi fogalomként van jelen, 
azt ugyanis az elmélet és a gyakorlat egyaránt úgy használja, hogy egzakt meg-
határozás nélkül is „tudottnak” tekinti. Figyelemmel arra, hogy a munkabér fo-
galmát a munkajogi kódex nem határozza meg, így főként a bírói gyakorlatra és 
a téma jogi irodalmában kimunkált meghatározásokra támaszkodik. Tankönyvi 
fogalma alapján a munkabér körébe tartozik minden, a munkaviszonyra tekin-
tettel, a munkavállalónak a munkáltatótól jogszabály, kollektív szerződés vagy a 
munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján járó, a végzett munka meny-
nyiségével és minőségével arányos vagyoni ellenszolgáltatás.10 E fogalommal a 
munkavállalónak járó juttatásoknak csak egy bizonyos részét határolja körül a 
szerző, ugyanis a különböző jogcímeken biztosított juttatásoknak nem mindegyi-
ke tekinthető munkabérnek. E juttatási formák közötti különbségtétel viszont szá-
mos értelmezési vitára ad okot. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy – annak ellenére, hogy a Munka Törvény-
könyve nem definiálja a munkabér fogalmát – más jogszabályokban, illetve jogi 
relevanciájú dokumentumokban találunk olyan meghatározásokat, amelyek a 
munkabérnek tekintendő juttatásokat írják körül. A munkajogi munkabérfoga-
lom hiánya tehát nem jelenti azt, hogy egyéb szempontok alapján ne találnánk 
meghatározásokat, természetesen a sajátos jogviszonyokra és szakmai szempon-
tokra figyelemmel. Konkrét munkabérfogalmat ad a munkabér védelméről szóló 
ILO-egyezmény11, amely egészen széles értelemben közelít: megnevezésére tekin-
tet nélkül minden javadalmazást vagy keresetet bérnek tekint, amely pénzben ki-
fejezhető, és amelyet a munkaadó tartozik fizetni a munkavállalónak, bármilyen 
elvégzett vagy elvégzendő munkáért vagy szolgáltatásért. Hatályos jogunkban a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve a végrehajtási törvény is konkré-
tan körülírja, hogy az adott eljárás érvényesítése szempontjából mit tekint bérnek. 

3. A munkabér funkcionális megközelítésben

A definíciós nehézségek miatt a munkabér jelenségét célszerű a szerepe és funk-
ciói felől megközelítve vizsgálni, hiszen a különböző – gyakorlati jelentőséggel is 
bíró – nézőpontok egyrészt kiegészítik egymást az elméletalkotásban, másrészt 
mindezen szempontoknak valójában együttesen kell érvényre jutniuk a konkrét 

10  Hős Nikolett: Munkabér. In Gyulavári Tamás (szerk): Munkajog. 2013, ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest, 313.

11  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 95. számú Egyezménye a munkabér védelméről
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alkalmazás során. A következőkben a munkabérről alkotott elméletek kerülnek 
vázlatosan bemutatásra, amelyekben – az esetleges hasonlóságok mellett – az elté-
rő aspektusokból eredő különbségek is könnyen felismerhetők.

3.1. A munkabér mint szerződéses rendelkezés

A munkavégzés alapja a munkaszerződés. A munkaviszony ugyanis – jogilag és 
gyakorlatilag is – a munkavállaló és leendő munkaadója közötti közös akaratnyi-
latkozattal, a foglalkoztatásra irányuló megállapodással jön létre. A munkaszer-
ződésnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján elmaradhatatlan tartalmi 
eleme a munkáltató és a munkavállaló bérre vonatkozó megállapodása,12 ám a 
Munka Törvénykönyve mindössze az alapbért nevesíti kifejezetten úgy, mint köte-
lező szerződéses rendelkezést. Ebből az következik, hogy az alapbéren felüli jutta-
tásokat nem kell feltétlenül szerepeltetni a munkaszerződésben, viszont az alapbér 
vonatkozásában kötelező rögzíteni a felek egybehangzó nyilatkozatát. Amennyi-
ben a felek az alapbért nem határozták meg a munkaszerződésben, akkor a mun-
kaszerződést elvileg úgy kellene tekinteni, mintha az létre sem jött volna.13

Fentiek szerint a szerződésben a feleknek az alapbéren felüli egyéb juttatásokról 
nem kell közös akarattal rendelkezniük. A törvény szövegének szűk értelmezése 
alapján tehát sem a mozgóbér és a prémium jellegű juttatások, sem pedig a termé-
szetbeni juttatások nem képeznek olyan tárgykört, amelyet a munkaszerződésben 
feltétlenül meg kellene jelölni. A munkabér azonban a legtöbb esetben több, kü-
lönböző megnevezéssel ellátott elemből tevődik össze, ám ezeket a juttatásokat a 
jogszabály rendszerint nem (vagy nem kellő pontossággal) rendezi. Konkrét és 
megfelelő jogi rendelkezés hiányában pedig joggal fogalmazódhat meg kritika-
ként, hogy a szabályozás nem teszi világossá, hol a határ az alapbér és az alapbéren 
felüli juttatások között. Ha ugyanis valamely – alapbértől eltérő megnevezés alatt 
juttatott – kifizetés rendszeresen és a mennyiségileg mérhető munkavégzésével 
összefüggésben jár a munkavállalónak, akkor az lényegében „alapbéresül”, vagyis 
az alapbér részének kell(ene) tekinteni, függetlenül annak jogcímétől.

A  jogszabály annyiban mindenesetre egyértelműségre törekszik, hogy meg-
követeli: az alapbért minden esetben időbér formájában kell meghatározni, füg-
getlenül attól, hogy a munkaviszony teljesítése alatt milyen bérrendszerben kerül 
foglalkoztatásra a munkavállaló. 

12  Az Mt. 45. § (1) rendelkezése alapján a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapod-
niuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.

13  Megjegyzendő, hogy az alapbérre történő megállapodás hiánya ellenére elvégzett munka 
sem maradhat bérfizetés nélkül, ekkor a munkavállalót megillető javadalmazást a bíróság – 
erre irányuló kérelem esetén – mérlegeléssel állapíthatja meg.
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A  munkaszerződésben az alapbért jellemzően az azt terhelő adók vagy más 
levonásokra tekintet nélkül jelölik meg a felek, vagyis a szerződésben szereplő 
összeg rendszerint nem egyezik azzal az összeggel, melyet a munkavállaló kézhez 
kap. Célszerű ugyanis a munkavállaló alapbérét bruttó összegben meghatározni. 
Ennek oka, hogy a nettó összeg megjelölése esetén nehézséget okozhatna a havi 
bér kiszámítása, vagyis a rendszeres bérszámfejtés.14

A munkabér rendszerének kialakítása meglehetősen sok szempont figyelem-
bevételét teszi szükségessé, melyet a szervezeti méret és összetétel gyakran még 
inkább bonyolulttá tesz. A bérezési struktúra és a bérszint meghatározása a szer-
vezeten belül gyakran olyan modell megalkotásával valósítható meg, amelyben 
eltérő javadalmazási szintjeinek meghatározása jelenti a megoldást. A bérrendszer 
kialakítása során – természetesen a munkáltató adottságaira és a foglalkoztatottak 
létszámára is figyelemmel – javasolt többféle munkakör-kategória alapján meg-
alkotni a bérszinteket. A kapcsolódó gyakorlati útmutatás szerint túl kevés kate-
gória meghatározása elégedetlenséget idézhet elő, ugyanis a belső igazságtalanság 
érzetét válthatja ki a dolgozókból, ám a túl sok munkaköri kategória szintén elé-
gedetlenség forrása lehet, túl azon, hogy bonyolulttá teheti az adminisztrációt.15

A gyakorlatban a bérezési rendszer meghatározása meglehetősen szerteágazó 
képet mutat. A különböző vállalatoknál ugyanis eltérő lehet, hogy az egyes bér-
elemeket, juttatásokat a vezetés mely szintén határozzák meg. Míg bizonyos válla-
latoknál ezt közvetlenül a csúcsszerv (ügyvezetés, igazgató) határozza meg, addig 
más cégeknél professzionális szakemberek, esetleg külön HR-részleg foglalkozik 
ezzel a kérdéssel.

3.2. A munkabér mint a munkaerő ára

A bért alapvetően – és leegyszerűsítve – a munkáért kapott ellentételezésként fog-
hatjuk fel, elméleti megközelítésben azonban mégis többet takar annál. A munka 
díjazását szűkebb és tágabb értelemben is fel lehet fogni: míg szűkebb értelemben 
a munka ellenértékeként értendő, addig tágabb értelemben az ún. szociális díja-
zást is jelenti, amelynek meg kell felelnie bizonyos „bérmegállapítási elveknek”.16 
E szerint tisztességesnek, igazságosnak és méltányosnak kell lennie, vagyis úgy 
kell megállapítani, hogy az a munkavállaló és családtagjai megélhetését megfelelő 
életszínvonalon biztosítsa, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér követelmé-

14  Ferencz Jácint – Fodor T. Gábor – Kun Attila – Mészáros Katalin Éva: A munka-
viszony létesítése. 2016, Wolters Kluwer, Budapest, 62–63.

15  Nemeskéri Gyula – Pataky Csilla: A HR gyakorlata. 2007, Ergofit Kft., Budapest, 
16, 148.

16  Európai Szociális Charta II. rész 4. cikkely
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nyének is teljesülnie kell.17 A  bérnek méltányolható megélhetést biztosító elvek 
alapján szociális funkciója is van, melynek összefüggéseire jelen írás külön alfeje-
zetben tér ki.

A munkabér mibenléte tehát feltehetőleg valóban túlmutat az ellenértékként 
való felfogáson. Tisztázatlan az elméletben ugyanis, hogy a munkabért a dolgozó 
a munkája ellenértékeként vagy a munkaviszonyára tekintettel kapja-e. Az „ellen-
érték-elmélet” alátámasztására az szolgálhat, hogy munkavégzés hiányában több-
nyire nem jár munkabér, ennek azonban ellentmond – és a második álláspontot 
emeli –, hogy több olyan juttatást is bérhez lehet sorolni, amely munkabérrel nem 
töltött időre, vagyis a munkaviszonyra tekintettel kerül kifizetésre a munkaválla-
lónak.18

A munka díjazásának a – jogszabályon alapuló – kötelességét valamennyi elem-
zés a munkáltató fő kötelezettségeként említi. A munkaszerződés ugyanis szinal-
lagmatikus szerződésnek tekinthető, mely alapján az egyik fél köteles az ígért 
szolgáltatás teljesítésére, míg a másik fél a szerződésben megállapodott ellenér-
ték megfizetésére. Az ellenérték azonban ez esetben némileg mást jelent, mint a 
tradicionális szerződésekben. A  munkabér ugyanis gazdasági karaktere mellett 
szociális funkciókat szintén betölt, mivel mintegy eltartási, egzisztenciális vonat-
kozása is van.19 Fontos kiemelni, hogy ez a kölcsönös csereelméleten alapuló meg-
közelítés nem egységes a munkaügy és munkajog elméletében. A megközelítést 
árnyalja, hogy a munka világában a munka „ellenértéke” mégsem minden szem-
pontból felel meg a polgári jogi szinallagmatikusság feltételének, amit különösen 
alátámaszthat az az elmélet, hogy – az egyébként római jogi gyökerű – munkabér 
fogalma a munkaviszonyban kezdetben afféle bérletként érvényesült. A munka-
vállaló e felfogás alapján nem a munkáját „adja el”, hanem a munkavégző képessé-
gét és készségét engedi át a munkáltatónak. A munkabért eszerint díjnak, és ebben 
az értelemben kell a munkaerő árának tekinteni.20

Az emberi erőforrás hatékony felhasználását a jelen gazdasági viszonyok között 
befolyásoló tényezők között említendő meg az ún. költségérzékeny gazdálkodás 
jelensége. A jelenséget leíró elmélet arra mutat rá, hogy a munkáltatói szervezet-
ben a legnagyobb költségek az emberek foglalkoztatásához kapcsolódnak, amiből 
az következik, hogy a termelés értéknövekedése (egyéb eszközök mellett) az em-
beri erőforrás költségeinek csökkentésével érhető el, amely alacsonyabb létszám 

17  Nagy László: A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban – Prugberger Ta-
más recenziója alapján. Jogtudományi Közlöny, 1994/7–8. 323–324.

18  Fodor T. Gábor: A munka díjazása. In Breznay Tibor (szerk): A munkajog nagy kézi-
könyve. 2008, Comlex Kiadó Kft., Budapest, 587.

19  Kiss György: Munkajog. 2005, Osiris Kiadó, Budapest, 189. 
20  Takács György: A munkaerő árától a szociális bérekig. In Hámori Antal – Őri Já-

nos – Pongrácz László – Takács György: Bérezés – Ösztönzés. 1998, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 17–18.
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útján, vagy azonos létszám mellett a bérszint alacsonyabb szintje mellett kivitelez-
hető.21 A jelenlegi foglalkoztatási viszonyokban ugyan már nem feltétlenül telje-
sül a marxi megállapítás, hogy munkabér és profit fordított arányban állnak egy-
mással, vagyis a profit abban az arányban emelkedik, ahogy a munka csereértéke 
esik,22 meghatározott ágazatokban és szinteken ez a szempont is érvényre juthat. 
Ez a logika pedig ismét elvezet a bérezési rendszer optimalizálásának kérdésé-
hez, hiszen a munkáért megfizetett ellenérték a foglalkoztatás egyik kulcskérdése. 
A  bérek megfelelő szinten tartása – amely leegyszerűsítve azt a kitételt jelenti, 
hogy a munkabérekre fordított költség ne veszélyeztesse a profitot – a gyakorlat-
ban igen bonyolult kérdés, ahol a motiváció pszichés tényezői éppoly jelentősek, 
mint a gazdasági érvek.

Az emberek a szervezetek legértékesebb, egyben legérzékenyebb erőforrásai, 
és kiemelt jelentőséggel bírnak a szervezet vezetése szempontjából. Maga a me-
nedzsment tulajdonképpen definíciója szerint sem egyéb, mint az emberek irá-
nyítása egy meghatározott cél érdekében. Ennek véghezvitele azonban a gyakor-
lati megvalósítás során nem egyszerű feladat, az emberi különbözőségek ugyanis 
eltérő preferenciákat eredményeznek.

A munkavállalói érdekek és értékek ugyanis erősen eltérők az egyéni képessé-
gek, személyiség, környezeti helyzet és sok egyéb tekintetben is. Az emberi cselek-
vés mozgatórugói több különböző tényezőből adódnak össze: Roóz idesorolja az 
életjellemzőket, a személyiséget (melynek része az észlelés és érzékelés), a maga-
tartásformákat, a motivációt és nem utolsósorban a képességeket is.23 

3.3. A munkabér szociális szerepe

A munkaszerződés a fentiek alapján alapvetően afféle alkuként is felfogható, amely 
a munkaerőpiacon megjelenő két fő piaci szereplő, vagyis a munkavállaló és a 
munkaadó között jön létre. Ebből a nézőpontból ezen a piaci felületen cserél gaz-
dát ugyanis a munkavégzés során végzett teljesítmény, melynek ellentételezése a 
fizetés, vagyis a munkabér.24 A munkabér megfizetésének adásvételalapon történő 
megközelítése egyszerűsége ellenére nem idegen a jogi és közgazdaságtani elmé-
letalkotástól. Arra a kérdésre ugyanis, hogy voltaképpen mi a munkabér, Marx azt 
a választ adta, hogy „…a munka áru, melyet tulajdonosa, a bérmunkás a tőkének 

21  Nemeskéri Gyula – Pataky Csilla: A HR gyakorlata. 2007, Ergofit Kft., Budapest, 16.
22  Marx: Bérmunka és tőke. Munkabér. 1976, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 48.
23  Roóz József: Az emberi erőforrás-menedzsment alapjai. 2006, Perfekt Gazdasági, Tanács-

adó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 27.
24  Uglyai György: Személyzeti marketing. 2005, Akadémiai Kiadó, Budapest, 11.
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elad. Miért adja el? Hogy éljen.”25 E szerint tehát azzal a burzsoá pénzért megveszi a 
munkások munkáját, akik pedig eladják azt.26 Egészen leegyszerűsítve így az em-
beri teljesítmény nem más, mint valamiféle árucikk. Ezzel az állítással pedig – fél-
retéve az ideológiától átitatott további fejtegetéseket – nehezen lehetne vitatkozni. 

Mindezek ellenére azonban hiba lenne megfeledkezni arról, hogy ennek a sa-
játos értékcsereügyletnek számos egyéb aspektusa is van, mégpedig a munkabér 
szociális funkciójából eredően. 

Amint arra határozatában az Alkotmánybíróság is rámutatott, a munka az 
egyén létének és autonómiájának anyagi forrása. Határozatlan tartamú munkavi-
szonyban ugyanis a dolgozó hosszú távon számít arra, hogy gazdasági biztonságot 
képes teremteni maga és családja számára. Ugyanakkor – mivel a munkaviszo-
nyok természetéből fakad a munkavállaló jogilag függő helyzete – így a jogalkotás 
feladata azon garanciák megteremtése, amelyek biztosítják, hogy mindez mégse 
eredményezzen kiszolgáltatottságot.27

A munkabér a munkavállaló szemszögéből ugyanis a megélhetés anyagi alapját 
jelenti, egyben – leegyszerűsítéssel élve – a munkavégzésének valódi célja,28 amely 
kijelentést általánosságában nem volna könnyű megcáfolni. Jóllehet, a munkavég-
zésben számos egyéb motivációs elem is megjelenik, amint az a későbbiekben e 
helyütt kifejtésre is kerül –, ám alaptermészetéből adódóan mégis jellemzően az 
életfeltételek megteremtését szolgálja.

A munkabér ennélfogva szociális funkcióval is rendelkezik, a biztos megélhetés, 
a megfelelő életfeltételek biztosítása ugyanis elsősorban a munkavégzéssel, annak 
bérével teremthető meg. Megjegyzendő, hogy a létbiztonság szükségessége széles 
társadalmi közösségben gondolkodva, természetesen közgazdasági szempontból 
is igazolható, hiszen a – nyilvánvalóan méltányolható – egyéni érdekeken túl vég-
ső soron pedig gazdasági stabilitásra is hátrányosan hat a létbiztonság hiánya. 

A szociális funkcióval összefüggő érdekeket számos garanciális jellegű intéz-
kedés és szabály rögzíti. Ilyen – állami beavatkozás útján biztosított – rendelkezé-
sek a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) s a garantált bérminimum meg-
határozása, valamint a munkabér védelmére vonatkozó törvényes rendelkezések. 
A minimálbér nem más, mint a felek szabad bérmegállapodásába történő külső 
beavatkozás az állam részéről, mégpedig abból a célból, hogy a munkabér legalább 
azt a minimális szintet elérje, amely a munkavállaló és családja megélhetését alap-
vető szinten biztosítja.29 Jelen írás kereteiben a szükségesnél nagyobb részletesség-

25  Marx: i. m. 26.
26  Marx: i. m. 25.
27  8/2011. (II. 18.) AB határozat
28  Hős: i. m. 303.
29  Uo. 321. 
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gel e szabályok nem kerülnek kifejtésre, ám rövid említés szintjén mégis érdemes 
kitérni e szabályokra. 

A  munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések azt hivatottak biztosítani, 
hogy a munkavállaló ténylegesen megkapja a munkabérét. A jogalkotó célja ezzel 
az, hogy a munkavállaló megélhetése ne kerüljön veszélybe.30 A  munkabér vé-
delmét szolgálják a törvényben meghatározott garanciák, mint a forintban tör-
ténő fizetés elve (amelynek indokoltsága némi vitát mégis megenged), a havonta 
történő bérfizetés kötelezettsége, vagy a bérfizetés helyének meghatározása. To-
vábbi, a gyakorlatban igen releváns szabályok vonatkoznak a munkabérből való 
levonás alkalmazására, amely meglehetős pontossággal és szigorral határolja kö-
rül azokat az eseteket, melyekben a munkáltató jogszerűen eszközölhet levonást 
a munkavállaló béréből. Ennek indoka nyilvánvalóan az, hogy a munkavállaló ne 
kerülhessen olyan helyzetbe, amelyben napi megélhetésének költségeit sem tudja 
fedezni. A jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésének szabályai és a 
munkabérről való (általános) lemondás tilalma szintén e célok biztosítására hi-
vatottak. Megemlítendők még e vonatkozásban a beszámítás tilalmára vonatkozó 
rendelkezések, valamint a Bérgarancia Alap működése, amely a fizetésképtelen 
(felszámolás alatt álló) munkáltatóval szemben fennálló bérkövetelések – részbeni 
– kifizetését hivatott biztosítani. Ennek létrehozásáról és működéséről külön tör-
vény rendelkezik. Az alap a fizetésképtelenné vált munkáltatók munkavállalóinak 
– limitált – anyagi biztonságát szolgálja,31 létrehozása és szükségessége önmagá-
ban is alátámasztja a munkabér szociális funkcióját.

A munkabér tehát alapvetően a munkavállaló, valamint családja, hozzátartozói 
megélhetését szolgálja. A létbiztonság pedig olyan tényező, amellyel kapcsolatban 
– minden elvi vagy eszmei állásfoglalás vagy értékítélet nélkül is – kijelenthető, 
hogy annak megteremtése olyan szükséglet, amely hosszú távon messze túlmutat 
az egyéni érdekeken.

4. Javadalmazási politika a gyakorlatban: A tudatos 
munkáltatói szemlélet javadalmazási elvei

A bér tehát számos funkciót betölt, hiszen – amint azt a fenti példák is mutatják 
– egyidejűleg tekintjük az elvégzett munka ellenértékének, a megélhetés biztosí-
tékának, valamint szociálpolitikai rendeltetése is van. Mindezek mellett azonban 
eszköz lehet a munkáltató kezében is. Tudatos megközelítéssel ugyanis az emberi 
erőforrásra fordított kiadásokat nemcsak költségként lehet felfogni, hanem a meg-

30  Göndör Éva: A munka díjazása. In Ferencz Jácint – Göndör Éva – Gyulavári Ta-
más – Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek. 2013, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 143.

31  Hajdú József – Kun Attila: Munkajog. 2014, Patrocinium, Budapest, 239.
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felelő mennyiségű és minőségű munkaerő bevonzásának, motiválásának és meg-
tartásának eszközeként is. Ehhez pedig az szükséges, hogy olyan javadalmazási 
rendszert építsenek fel a foglalkoztatók, amely eltérő jogcímű juttatásokat tartal-
maz, és azt a célokhoz rendelt feltételekhez köti. A színes, változatos bérelemeket 
alkalmazó javadalmazási rendszerek, amelyek a munkabértömeg együttesét „cso-
magszemlélettel” közelítik meg, képesek felváltani a hagyományos bérstruktúrá-
kat. A klasszikus modell az alapbér mellett a bérpótlékokat és – esetlegesen – szűk 
körben teljesítményhez kötött kiegészítő bérelemeket tartalmazza, ennél azonban 
lényegesen több lehetőséget rejthet a belső juttatási politika kidolgozása.

4.1. A munkabér az ösztönzésmenedzsmentben

Az egzisztenciális szempontok és a megélhetést biztosító funkciója mellett a mun-
káltató szempontjából kiegészül a szerepe a motiváció tényezőjével is: a bér szintje 
és összetevői ugyanis az ösztönzés eszközeiként is szolgálnak.

A  munkával kapcsolatos magatartás egyik alapvető befolyásoló tényezője a 
motiváció. Ennek, az emberekre ható belső generátornak a téma irodalma külö-
nös jelentőséget tulajdonít. A munkavállalói szükségletek ismerete ugyanis olyan 
alapvető fontossággal bíró tényező, amely nélkülözhetetlen a hatékony vezetés 
számára. A motivációs elméletek a különböző szükségleteket többféle szempont-
ból közelítik meg, az azonban mindegyikben közös, hogy a természetes, létfenn-
tartáshoz szükséges – alapvetően anyagi természetű – fiziológiai szükségletek ele-
mi jelentőségét nem vitatják.

Maslow közismert – és igen gyakran hivatkozott – elmélete a legalacsonyabb 
szinten jelöli meg a fiziológiai szükségleteket és a biztonság meglétét.32 Ezen igé-
nyek besorolása – alacsony szintjük ellenére, vagy éppen abból következően – arra 
utal, hogy azok nélkülözhetetlenek a további igények szempontjából. Ez tehát azt 
jelenti, hogy az alapvető anyagi, fizikai tényezők kielégítetlensége esetén a további, 
magasabb szintű szükségletek valójában fel sem merülhetnek. 

Érdekes, a munkavégzés pszichológiai tényezőire összpontosító gondolatme-
nettel találkozhatunk W. Corell modelljében. Az amerikai pszichológusnál a mas-
low-i elmélet kifejezetten a munka világára transzformálva is kidolgozásra került: 
e szerint az emberek elsőként valamely társadalomban meghatározott hely eléré-
sére törekszenek, ezt követően e hely biztosítását tűzik ki célul. Teljesítményének 
elismertsége csak ezt követően merül fel igényként, mely után a vállalaton (szerve-
zeten) belül betöltött hely megfelelősége kérdőjeleződik meg a munkavállalóban. 
Ez pedig felszínre hozza az előrelépés iránti igényt. Ha az előrelépés elmarad, úgy 
a személy jellemzően kevésbé tud azonosulni feladataival, ha viszont megtörténik, 

32  Roóz: i. m. 35–37.
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azzal a piramis csúcsán elhelyezkedő önkifejezés iránti igény lép elő.33 A pszicho-
lógiai szemléletű igénypiramis ugyan némileg elszakad a munkabér jelentőségé-
től, ám az összefüggés a különböző szintek mindegyikén vitathatatlanul jelen van, 
hiszen a biztonságosnak vélt státusz vagy az előrelépés egyúttal minden esetben az 
anyagi ellentételezés magasabb szintjét is jelenti.

Jóllehet a munkavégzésért járó munkabér főként és alapvetőleg a megélhetést 
szolgálja, vagyis elsősorban a létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek kielégíté-
sét biztosítja, mégis szükséges az ösztönzésmenedzsment rendszerének részeként 
is megvizsgálni. A bér ugyanis az elismerés és a megbecsültség szimbóluma lehet, 
s a megélhetéshez szükséges kereteken túl is – szinte kivétel nélkül – minden-
ki törekszik a magasabb státusz és az azzal járó magasabb bérszint elérésére is. 
Fentiek alapján világos ugyanis, hogy a munkabér több, mint a felek szerződéses 
megállapodásán alapuló ellenérték. Tartalmát tekintve ugyanis sokkal szélesebb 
jelenséget takar, mint az elvégzett munka „árát”, az a munka díja, de egyúttal cél-
kitűzése is annak. 

A motiváció az ösztönzésmenedzsment célja és eredménye is egyben. A mun-
kavállaló motiválása pedig egyet jelent viselkedésének befolyásolásával, irányítá-
sával, mégpedig üzlet vagy más célok megvalósulása érdekében. A munkavállalók 
motivációja pedig kizárólag akkor lehet sikeres, ha a motiváció mögötti tartalom 
is ismert a motiváló számára.34 A  munkavégzéshez való hozzáállás pozitív elő-
mozdítása mindezeknek megfelelően olyan, magas fokon célorientált és tudatos 
szervezést igényel, amely a gazdasági érdekeket képes összehangolni az egyéni, 
munkavállalói szükségletekkel, a vállalati hatékonyságot a pszichés tényezőkkel.

Az ösztönzésmenedzsment – mint tudomány – azoknak az elméleteknek és 
módszereknek a rendszerbe foglalt összessége, amelyek által a munkavállalók mo-
tiváltsága – ezáltal munkavégzésük hatékonysága – mozdítható elő. A kapcsolódó 
tudományos irodalom az ösztönzésmenedzsment fő alkotóelemeiként az ösztön-
zési politikát, az ösztönzési stratégiát és az ösztönzés eszközrendszerét, gyakorla-
tát nevezi meg.

Az ösztönzési politika az ösztönzés küldetését és alapelveit fogalmazza meg, 
nevezetesen azt, hogy milyen szempontok mellett igyekszik ellentételezni a mun-
katársai teljesítményét a munkáltató. E célok megvalósításának hosszú távú fel-
építését azután az ösztönzési stratégia adja meg. Az ösztönzési rendszer mindezek 
konkrét megvalósulása, vagyis olyan szabályok és eljárások összessége, melyekkel 
a munkáltatói szervezetben végül kézzelfogható eredménnyé válhat a munkavál-

33  Plette Richárd: A munkapszichológia gyakorlati kérdései. 2002, Medicina Könyvkiadó 
Rt., Budapest, 122.

34  László Gyula – Óhegyi Katalin – Poór József: A rugalmasság fogalma és aspektusai. 
In Poór József (szerk): Rugalmas ösztönzés rugalmas juttatások. 2013, Wolters Kluver Kft., 
Budapest, 52.
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lalók ösztönzése.35 Ennek a folyamatnak része és egyben egyik végpontja is a mun-
kavállalók jövedelmének, javadalmazásnak megállapítása. 

A dolgozók motivációját a személyzeti marketing is alapvető feladatnak tekinti, 
és azt a vállalati döntéshozatal egyik legbonyolultabb feladatának tartja. A dolog 
nehézségét pedig elsősorban abban látja, hogy a motiváció során a munkavállalók 
érdekeinek – így megfelelő megélhetésének – figyelembevétele mellett egyidejűleg 
a termelékenységnek, a gazdasági hatékonyságának is meg kell valósulnia.36

Napjainkban az öntudatos, kritikus munkavállaló sajátos egyéni igényeit szük-
séges figyelembe venni. Csak akkor lehet egy munkavállaló potenciális erőforrásait 
teljes mértékben hasznosítani, ha a kvalifikáltságának és személyes adottságainak 
megfelelő igényei is kielégülnek. Amennyiben ugyanis ennek a munkáltató nem 
tesz eleget, akkor felmerülhet az úgynevezett „belső felmondás” veszélye, amely 
nem jelent mást, mint hogy a munkavállaló – még ha ugyan fizikálisan a munka-
helyén tartózkodik is – nem nyújtja a maximumot, esetleg már egy új munkahely 
keresését fontolgatja.37

A másik oldalról nézve azonban vitathatatlan, hogy a munkáltató nyilvánvaló-
an nem azért hirdet meg egy munkakört, hogy annak betöltésével valamely mun-
kavállaló életszínvonalát emelje, hanem azért, hogy munkaerőigényét kielégítse.38 
Az elsődleges cél természetesen a termelés vagy a hatékony és működés érdekében 
felmerülő igény kielégítése. Ennek a két szempontnak tehát együttesen szükséges 
érvényesülnie a foglalkoztatás során. Ez pedig elvezet a személyzeti gazdálkodás 
megfelelő koncepciójának kialakításához, amelyre álláspontom szerint általános 
recept nem adható. Ahogy a munkavállalók, úgy a munkáltatóként fellépő külön-
böző gazdasági társaságok, vállalatok is igen különbözőek, ezért a foglalkoztatás 
során érvényesülő szempontok csupán elvi jelleggel határozhatók meg.

4.2. Változatos bérelemek a bevonzás, ösztönzés és megtartás érdekében

Tekintettel arra, hogy a Munka Törvénykönyve – az alapbér és a bérpótlékok ki-
vételével – a lehetséges juttatási elemeket nem nevezi meg, így a bérelemek meg-
határozása lényegében a felek szerződési szabadságán alapul. Ez a rugalmasság 
természetesen csak a törvény keretei között értelmezhető, vagyis mind a kötelező 
legkisebb munkabérre vonatkozó kötöttségnek, mind az alapelveknek érvényre 
kell jutniuk a bérezésben. A juttatási csomag elemeinek kialakítása során azonban 
érvényesülhet a munkáltatói kreativitás, így az egyes elemek feltételeinek kikötése 

35  László–Óhegyi–Poór: i. m. 55–57. 
36  Uglyai: i. m. 12. 
37  Uo. 13.
38  Uo. 17.
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teret engedhet az optimális munkaerő-gazdálkodás érdekében meghatározott el-
vek érvényre juttatásának.

A  teljesítményösztönzés, motiváció céljából alkalmazott gyakori bérelemek a 
prémium, a jutalom és a jutalék, de nemritkán bónusz megnevezéssel is alkalmaz-
zák a jellegében idesorolható bérelemeket. Részben a különböző – egyéni, csoport, 
illetőleg vállalati szintű – pénzügyi eredményhez kötött teljesítmény elismeréséért 
fizetett juttatások sorolhatók ide, de a kimagasló vagy a munkaköri feladatokon 
túlmutató többletteljesítményt is gyakran alapbéren felüli bérelemmel (jutalom-
mal, célprémiummal) díjazza a munkáltató.

Mind a bevonzást, mind a megtartást elősegíti az a megoldás, amikor a tör-
vényben meghatározott pótlékoktól eltérő jogcímű pótlékot is alkalmaznak a 
munka díjazásában, vagy a törvényi mértéktől magasabb százalékban határozzák 
meg a pótlék mértékét. Erre példa lehet, amikor kollektív szerződésben biztosítja a 
munkáltató, hogy éjszakai munkavégzés esetén az Mt.-ben meghatározott 15%-os 
pótlék helyett 30% bérpótlékot fizet az alapbéren felül. Gyakran határoznak meg 
továbbá a törvényes jogcímeken felüli pótléktípusokat is. Például délelőtti pótlék, 
munkaköri pótlék (hiányszakmákban vagy kevésbé népszerű szakmákban), folya-
matos pótlék alkalmazásával is lehet találkozni egyes munkáltatók bérstruktúrá-
jának vizsgálatakor.

Kifejezetten a bevonzást és toborzást elősegítő elem a munkatársat ajánló rend-
szerekben alkalmazott juttatás. Ezzel az eszközzel – a relatív munkaerőhiány miatt 
– napjainkban egyre több munkáltató él. Az egyedi eltérésektől eltekintve szinte 
mindenütt azonos koncepción alapul: a munkavállaló segíti a munkaerő tobor-
zását azzal, hogy egy üres álláshely betöltésére megfelelő személyt ajánl. Ameny-
nyiben az általa közvetített személy „beválik”, vagyis létrejön és meghatározott 
tartamban fenn is marad a munkaviszony, úgy azt a munkáltató díjazza. 

Kedveltek azok a bérelemek is, melyek célzottan a megtartást segítik. Ezek le-
hetnek egyösszegű, eseti juttatások, melyeket jellemzően a felek külön megállapo-
dásban rendeznek (pl. megtartó bónusz fizetése egy kikötött időtartam lejártakor, 
mely tartamban a munkavállaló köteles fenntartani a munkaviszonyát). Megtartó 
célzatot rejt azonban az a megoldás is, amikor a pénzügyi mutatókhoz kötött tel-
jesítményprémium kifizetésének az a feltétele, hogy a munkavállaló a teljes pré-
miumidőszakban (akár többéves tartamban is) munkaviszonyban álljon.

5. Záró gondolatok

A  javadalmazási elveknek mára tehát tovább kell lépniük az ellenérték-szemlé-
lettől. Főként magasabb kvalitású munkakörökben, szellemi tevékenységet vagy 
keresett szakmai tevékenységet végzők esetében – amely körökben a bérszint az 
átlagot meghaladja – a megélhetésen túl bizonyosan további szempontok is felme-
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rülnek. A hiányszakmákban jelentkező munkaerőigény szükségszerűen új köve-
telményeket diktál: a megfelelő munkavállaló számára vonzóvá kell tenni a meg-
hirdetett pozíciót, s annak betöltése után is gondot kell fordítani a motivációra és 
a megtartásra is. A bevonzás-ösztönzés-megtartás céljai között – a munkaviszony 
tartamához viszonyított jelentősége miatt – a motiváció jelenik meg a leghangsú-
lyosabban.

A munkabér hazai rendszere jogilag relatíve alulszabályozott. A jogszabályok 
ugyanis alapvetően a korlátokat állítják fel, ám a keretjellegű szabályozáson belül a 
munkáltatók viszonylag szabadon rendelkezhetnek, mind az alapbéren felüli jut-
tatások jogcíme, mind azok mértéke tekintetében. A gyakorlatban azonban a jogi 
érvek mellett az emberi erőforrás elméletében kimunkált elvek is szerepet kap-
nak: a HR-szemlélet mindinkább részévé válik a munkáltatói döntéseknek. A bér 
meghatározásában a motiváció és a munkavállalói elégedettség fokozása is célki-
tűzésként jelenik meg, ami kifejezetten tudatos munkáltatói gondolkodásmódra 
enged következtetni.

Kétségtelen, hogy a munkáltatónak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a 
munkavállalók a legmagasabb teljesítményt nyújtsák a munkahelyükön, illetve a 
munkaerő folyamatos biztosítása – így a bevonzás és a megtartás – gazdaságilag 
racionális és jogos érdekek a munkáltató oldalán. Mindezen mögöttes célkitűzé-
sek azonban kizárólag a törvényes elvekkel és általános magatartási követelmé-
nyekkel összhangban valósulhatnak meg. Ebből következően az alulszabályozott-
ság, a jogszabályi taxáció hiánya a közeljövőben bizonyosan felveti a szabályozás 
szükségességét, hiszen a munkáltatói kreativitás határait a jogszerűségnek kell 
majd kirajzolnia. 
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Abstract
Whereas the Visegrad Group is frequently seen as one unified coalition on the question 
of migration in the European Union, the intensity with which each country has ad-
dressed the issue during the European Migrant crisis, is different and can be explained 
by many factors like the governing parties’ ideological stance, as well as domestic po-
litical dynamics, social perceptions also influenced by the countries’ geographical loca-
tion. This article analyzes the convergence and divergence points of the V4’s migration 
policy. It aims to understand the reasons behind the striking difference between Poland 
and Hungary on the one hand, and Slovakia and the Czech Republic on the other hand 
when it comes to the migration policy. By doing that, it argues that the V4 migration 
policy cannot be understood apart from the political and ideological context. Moreo-
ver, it highlights that the difference on the ground doesn’t mean the dissolution of the 
coalition. 
Keywords: European migrant crisis, Migration policy, Visegrád group

1. Introduction 

Despite the undeniable existence of a common migration policy concerns and 
interests, which function as strong link bonding the V4’s member states, one 
could also identify a series of different approaches. After “the sweeping” political 
changes of 19891, the Visegrád Group was formed as an alliance of the states of 
Central Europe, the primary objective of which was to return to Europe and enter 
into the European Union and NATO. In 2004, when this primary objective of the 

1  Simonyi, András: Visegrad Cooperation: A 15-Year-Old Success Story, in the Official Web-
site of the Visegrad Groupe. 2006.
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cooperation between the four countries of the region was accomplished success-
fully, the question arose concerning whether there was a pertinent reason for this 
group, founded under the Visegrád Declaration, to continue on in its activities.2 
However, the entrance of the four member countries into the EU, and the com-
pletion of their integration into Europe’s security and political structures, opened 
up new chapter in the history of the Visegrád Cooperation and a number of new 
topics. These topics were political economic and social, but also dealt with culture 
and foreign policy.

During the European migrant crisis, discussion of shared focuses immediately 
turned to include a new topic: migration policy implemented within the EU and 
among V4 members. The discussions ranged over ideas, concepts and ideologies 
that were different and contradictory sometimes between member states. The V4’s 
approach basically stood against the open-door policy, attributed to the other 
states of the European Union.3 In fact, the V4 group expressed officially its com-
mon position on migration in 2015 and many times subsequently.4 According to a 
detailed report made by the Friedrich Naumann Foundation for freedom, entitled 
“The Refugee Crisis and the Reactions of the Visegrád Countries”, published in 
2016 the refugee and migration crisis did not appear on the common Visegrad 
agenda as a “thematizing” factor until the situation on the Balkan route also got 
out of control by September 2015. The earliest mentions in common positions ap-
peared in June 2015.The Visegrád Group acts as an ad hoc coalition and reinforc-
ing regional positions when it is necessary. Its diplomatic infrastructure and other 
structural exist, but the key operators of its stances are now domestic politics and 
the role of countries’ leaders. 

The interest in this paper is concentrated on the official approach and the re-
sulting position of the Visegrád Group towards the refugee crisis of 2015. How-
ever, the paper does not cover the overview of national approaches of these four 
countries, it covers only the V4 official documents includes the period from early 
2015 to November 2018.On the basis of the official statements one can deduce 
that the migration policy of the V4 countries differs more or less between the four 
countries. 

From a distance, all four countries are considered to be Eurosceptic and de-
fender of a weak EU with strong member states. On closer examination, how-
ever, there is an expanding divergence between a “sovereignist and illiberal narra-

2  Bauerova, Helena: Migration Policy of the V4 in the Context of Migration Crisis. Politics 
in Central Europe, Vol. 14, No. 2. (2018), 119–120.

3  Szalai, Máté – Czornai, Zsuzsanna – Graai, Nikolett: V4 Migration Policy: Conflict-
ing Narratives and Interpretative Frameworks. 2016, Barcelona Centre for International Affairs, 
1–3.

4  Visegrad Group: Joint Statement of the heads of Goverment of the Visegrad Group Coun-
tries (2015).
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tive” promoted by Hungary and Poland, and the moderate “pragmatic narrative” 
followed by Slovakia and Czech Republic. Many different narratives have been 
formed regarding V4 migration policy. The different actors of the EU public inter-
preted the four countries’ stance from different perspectives and contexts.

 When one attempts to analyze the different narratives about V4 migration 
policy, it becomes evident that political direction of each of the V4 countries has 
its impact regarding the migration policy. The migration policy can be interpreted 
from the perspective of the domestic political parties. 

The paper is organized as follows: a first part focusing on the influence of the 
political parties of each country on the common migration policy of the V4 group 
and a second part providing a highlight of the main point of convergence and 
divergence in the V4 countries’ migration policies.

2. The influence of the political parties of each country on 
the common migration policy of the V4

In this part, the focus will be, on the illiberal approach of Hungary and Poland and 
its influence on the V4 migration policy (2.1.) on the “pragmatic and moderate 
narrative” of Slovakia and Czech Republic and its influence on the V4 migration 
policy (2.2.).

2.1. The illiberal approach of Hungary and Poland and its influence  
on the V4 migration policy

According to Pierre Rosanvallon, the illiberalism is a political culture that dis-
qualifies in its principle the liberal vision. It is therefore not only a matter of stig-
matizing what would constitute breaches of the rights of individuals, marking a 
more or less hidden discrepancy between a practice and a standard proclaimed. 
The problem is deeper to understand a constitutive strangeness”.5 On his part, Fa-
reed Zakaria defines the illiberal democracies as, “democratically elected regimes 
often re-elected or reinforced by referendums that ignore the constitutional limits 
of their power”. In this governing system citizens are cut off from knowledge about 
the activities of those who exercise real power because of the lack of civil liberties.6 

5  Rosanvallon, Pierre: Fondements et problèmes de l’illibéralisme Francais [Foundations 
and problems of French illiberalism]. 2001, Academy of Moral and Political Sciences, 5–6.

6  Zakaria, Fareed: The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6. (1997) 
25–31.
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In July 2014, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave what has come to 
be known as his “illiberal democracy” speech before an ethnic Hungarian audi-
ence in Băile Tuşnad, Romania. Several points in his remarks are worth noting. 
He claimed that the party’s goal was to create “an illiberal state [that] does not 
reject the fundamental principles of liberalism, such as freedom, but it does not 
make this ideology the central element of state organization, but instead includes 
a different, special, national approach.” Since Viktor Orbán announced the con-
struction of an illiberal regime, much academic attention has been focused on 
Hungary’s ‘illiberal turn’ and its consequences for democracy in the country.7 In 
the same vein, since 2015 Poland has been undergoing a process “of the illegiti-
mate centralization of power” that resonates with the illiberal political process 
taking place in Hungary.8 It is therefore not surprising that during the 2015 cam-
paign PiS unconditionally embraced the radical anti-immigrant narrative of Vik-
tor Orbán that became the distinctive feature of the whole V4.The ‘illiberal turn’, 
of Hungary and Poland has manifested itself in a number of policy initiatives, but 
most visibly during European migrant crisis. 

Following the illiberal approach, the Hungarian Parliament approved. June 
2018, an anti-migration package of laws that criminalize the act of helping un-
documented migrants. The new law called „Stop Soros” creates a new category of 
crime, called “promoting and supporting illegal migration” essentially, banning 
individuals and organizations from providing any kind of assistance to undocu-
mented immigrants and asylum claimants.9 Moreover, the legislation narrows the 
scope for action by non-governmental organizations, making their workers liable 
for jail terms for helping migrants to seek asylum when they are not entitled to it. 
It should be said that before the adoption of this law, the Hungarian Parliament 
also passed a constitutional amendment stating that a “foreign populations can-
not be settled in Hungary”.

This law, which is one of the substantiations of Hungary’s illiberal turning, was 
largely criticized. The United Nations refugee agency called on the Hungarian 
government to withdraw the legislation because it would restrict the ability of 
NGOs and individuals to support asylum-seekers and refugees. In this context, 
Pascale Moreau, director of the UNHCR’s Europe office, said “Seeking asylum is a 
fundamental human right. It is not a crime”. Moreover, the Council of Europe and 

7  Toomy, Michael: History, Nationalism, and Democracy: Myth and Narrative in Viktor 
Orbán’s‘Illiberal Hungary. New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central & East Euro-
pean Politics and International Relations, Vol. 26, No. 1. (2018) 100–108.

8  Dostal, Vit – Győri, Lóránt – Meseznikov, Grigorij – Przybylski, Wojciech and 
Zgut, Edit: Illiberalism in the v4: pressure points and bright spots. 2018, Political Capital and 
Friedrich Naumann Stiftung, 34–36.

9  Kingsley, Patrick: Hungary Criminalizes Aiding Illegal Immigrants. New York Times 
(2018).
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the Organization for Security and Cooperation in Europe have criticized Hun-
gary’s new law as “arbitrary” and vague and said it contravened European law.10 In 
addition, the European Commission, the guardian of EU law, launched infraction 
proceedings against Hungary because of this law and the related constitutional 
amendment. The commission concluded that the Hungarian government violates 
the EU’s charter of fundamental rights over a law that criminalizes people who 
help asylum seekers. The law was also considered contrary to the European con-
vention on human rights on the grounds of freedom of expression, because of 
provisions that criminalize “preparing or distributing informational materials”.

In Poland, the European migrant crisis coincided with the Polish parliamentary 
electoral campaign. The effect of it was- for the first time in Poland- the introduc-
tion of migration policy to the political agenda of the right-wing and populist po-
litical parties on a massive scale.11 The elected government suspended, and even-
tually abolished the “Polish migration policy” document written by the previous 
government. Causes behind this decision included the raising of the refugee and 
migration crisis as well as an increase in the Ukraine immigrants due to the mili-
tary conflict with Russia.12 One can deduct the absence of compatibility between 
the current Polish government and the previous one. 

In doing so, the securitization of migration and the identification of migrants 
as potential threats can be seen not only in the political discourse, but also in the 
actions that have so far been taken. Moreover. June 2016, the polish government 
adopted a so-called antiterrorist law. accordance with which every foreigner in 
Poland can be put under surveillance without a court order, for essentially an 
indefinite period of time.13 It also allows the Internal Security Agency, the police, 
and the Border Guard the right to take fingerprints, facial images and even biolog-
ical material (DNA) from foreigners in the case that there are doubts concerning 
their identity. The new approach to migration policy has been represented by the 
draft of an amendment to asylum law that introduces border asylum procedures, 
including the option to detain people during border procedures and accelerated 
procedures, deprivation of the possibility to appeal against a negative decision in 
the border procedures, and denial of the chance for a court appeal. Many NGOs 
have criticized the new regulations because it could lead to discrimination.

In Hungary and Poland, the illiberal turn appears clearly in the changes and the 
amendments of the legislations related to migration. Therefore, a similar strategy 

10  Hungary passes anti-immigrant ’Stop Soros’ laws. The Guardian, 2018.
11  Witold, Klaus: Security First: The New Right-Wing Government in Poland and its Poli-

cy towards Immigrants and Refugees. Surveillance Society, 15(3/4), 2017, 523–528.
12  Frelak, Justyna Segeš: Migration climate, discourse, and politics in Poland. Migration 

politics and policies in Central Europe. 2017, Globsec Policy Institute, 23.
13  Ibid.
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combining both detention and closure of border to many potential asylum seek-
ers can be observed in the two countries. The triumph of illiberal governments in 
Hungary and Poland raises the question of whether the phenomenon will spread 
further. Both Poland and Hungary are facing the threat of EU sanctions for posing 
a “clear risk” to the rule of law and other basic values, such as respect of asylum 
seekers and migrant rights.14

2.2. The “pragmatic and moderate narrative” of Slovakia and Czech Republic 
and its influence on the V4 migration policy

Slovakia and the Czech Republic follow more or less a pragmatic narrative when 
it comes to the migration policy. 

Following the parliamentary elections in 2016, Slovakia entered a new phase in 
its domestic debate regarding migration. The new coalition government, which 
includes both the previous ruling SMER party and the more moderate Most-Hid 
party, has more or less ended the practice of using the migration as a political ploy. 
This can be explained by the fact that the country was under increasing pressure 
to contribute constructively to discussions on the migration issue as it took the 
EU presidency in the second half of 2016. Slovak’s participation in voluntary re-
settlement under the EU-Turkey agreement proved the adoption of the moderate 
narrative. Moreover, the high 2015 Migrant influx exposed a series of deficiencies 
and gaps in EU policies on asylum, external borders, and migration. Building on 
existing structures of Frontex, the European Commission proposed to establish a 
European Border and Coast Guard created to meet the new challenges and politi-
cal conjuncture faced by the EU, both as regards migration and internal security.15 

It’s important to highlight the fact that while Poland and Hungary opposed 
the proposal, from the beginning, considering it a violation of their national sov-
ereignty Slovakia was not. Slovakia’s position was totally different from Poland 
and Hungary. In this context, the former Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, 
holder of the rotating Presidency of the Council declared that “By launching the 
European Border and Coast Guard, we are creating a new reality at our external 
borders. This is a tangible outcome of the joint commitment agreed in the Bra-
tislava Roadmap, as well as a practical display of unity among Member States. It 
will help us to get back to Schengen. The Presidency is determined to help further 

14  Simon, Zoltan – Strzelecki, Marek: Hungary’s Orban Now Controls a Media Jug-
gernaut. Politics, 2018.

15  European Commission: Securing Europe’s external borders: Launch of the European Bor-
der and Coast Guard Agency. 2016, press-release.
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strengthen the European Border and Coast Guard, as well as translate other com-
mitments from the Roadmap into action.”16

Czech Republic has long been regarded as the model democracy of central Eu-
rope. The Czech Republic’s democratic identity seemed anchored in a multiparty 
political system dominated by pro-EU parties of the moderate left and center. 
That left and center were not any more in the government in 2017. However, the 
Czech Republic is governed, now, by a centrist and populist political party “ANO”.

Unlike counterparts in other Central European countries such as Hungary, who 
are generally considered figureheads, the Czech president has a considerable role 
in political affairs. However, the responsibility over the political issues is effec-
tively shared between and President and the Prime Minister. Both the president 
of the Republic, leader of the Czech Social Democratic Party (social-democratic 
political party) and the Prime Minister, leader of ANO (centrist and populist po-
litical party) adopt an anti migration policy. The Czech Republic has experienced 
relatively low levels of immigration, but negative attitudes toward the issue have 
powerfully shaped the country’s election. This is because the country’s history, its 
relatively limited experience of immigration, and the strong anti- immigration 
and anti-Muslim signals sent by political leaders have had powerful effects on 
public attitudes. The Czech Republic stood, particularly against the immigration 
from Muslim countries and linked it to security threats. This political orientation 
reflects a Eurosceptic stance by most Czechs and the public’s rejection of accept-
ing migrants and refugees.

3. The V4 migration policy between convergence  
and divergence among member states

By examining the dataset and official statements of the V4 countries, one can 
deduct that the official position of this group was clearly announced during the 
extraordinary Summit of Visegrád Group Countries in February 2016. Prime 
Ministers of the Visegrád Group insisted on the importance of respect for the 
sovereignty and the principle of the right balance between the EU powers and 
the Member States while implementing the European Border and Coast Guard.17 
According to the V4 approach. order to avoid the collapse of the system further 
Steps were necessary to protect the external borders of the Schengen area. Moreo-
ver, the V4’s migration policy was against the internal border closing and against 
the idea of mimi-Shengen which was proposed by the Dutch presidency in or-

16  Ibid.
17  Verze, Česká: V4 countries express their solidarity with the Balkan countries in the han-

dling of the migration crisis. 2016.
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der to develop a smaller open border area made up of the Netherlands, Belguim, 
Luwembourg, Germany and Austria, which would work together and control its 
external borders more carefully18. In broad terms, the V4 group in general and 
Hungary and Poland in particular continue to be in strong opposition to all prop-
ositions to manage the migration flux in the EU.19

Whereas the V4 Group is frequently seen as one unified platform on the ques-
tion of migration in the European Union, the intensity with which each country 
has addressed the issue is different and can be explained by many factors like the 
governing parties’ ideological stance, as well as domestic political dynamics, so-
cial perceptions also influenced by the countries’ geographical location.

Being at the immediate northern end of the Western Balkan route, Hungary‘s 
politics can be classified in the context of securitization with concern to both its 
politics and rhetoric. As previously noted, a number of migration policies were 
being initiated during the migration crisis. Hungary closed almost all the refugee 
camps in its territory and implanted new measures. As a matter of fact, the Hun-
garian government dismantled the Hungarian asylum system since early 2015 
through various steps.20 However, the new restrictions and amendments to Hun-
gary’s migration policy lead to international criticism. NGOs concerned with the 
rights of refugees and migrants, including Amnesty International, the Hungarian 
Helsinki Committee and the Menedék Hungarian Association for Migrants, have 
denounced strongly the recent amendment, which is regarded as scandalous in-
ternationally due to its numerous violations of the Fundamental Law, as well as 
EU and international law.21 

As mentioned above, similarly to what is happening in Hungary, Poland im-
planted a set of laws and amendments, including anti-terrorist legislation. It’s im-
portant to note that when it first came to power, the new PiS government declared 
a continuation of the relocation plan. However, after the 2016 March terrorist 
attacks in Brussels, the new Prime Minister abandoned the plan and announced 
that Poland would not accept any refugees. Moreover, following in the footsteps of 
Hungary, the Polish government approves the existence of detention centres. This 
option, as justified, is a measure to be used in the case of a mass influx of asylum 
seekers, which seems highly unlikely in the Polish circumstances. In general, Po-
land and Hungary prioritize the internal security, including the border protection.

18  Mini-Schengen, not an option, for now. 2016, Euractiv.
19  European Commission: Securing Europe’s external borders: Launch of the European Bor-

der and Coast Guard Agency. 2016, press-release.
20  A menekültvédelem jövője magyarországon [The Future of Refugee protection in Hun-

gary]. Magyar Helsinki Bizottság [Hungarian Helsinki Committee]. 2017.
21  Köves, Nóra: Serious human rights violations in the Hungarian asylum system. 2017, The 

Green Political Foundation. 
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Still, for several reasons and unlike Poland and Hungary, Czech Republic hasn’t 
in reality experienced a substantial spike in asylum claims by irregular migrants. 
For a while, Czech Republic was an important transit country, not a final destina-
tion, but the closure of Hungary’s border changed that. Despite all of that, the situ-
ation on the ground remains calm .In fact, the number of applications for interna-
tional protection remained low in 2015 and even decreased by 2016.22 Moreover, 
the country among the four that took a different path is clearly the Czech Republic 
that decided to implement the common EU decision on the relocation scheme, 
although it had previously voted against it in the Council. Actually, the political 
focus of the country has shifted towards labor migrants who are on in high de-
mand on the Czech job market.23

Since 2016, Slovakia’s position on migration has become more measured. Com-
pared to the tough rhetoric that the country earlier followed and its refusal to 
accept EU refugees in 2015- early 2016, Slovakia’s spring 2017 stance represents a 
“more constructive approach”24. As argued by Alena Kudzko, “Slovakia has sought 
to distance itself from the regional grouping and improve its own position in the 
EU”. In addition, Slovakia used its EU Council Presidency for these objectives and 
took a number of steps, including the provision of relocation spots and scholar-
ships for refugees, the sending of personnel to Frontex and EASO, and the pledg-
ing of assistance to address the root causes of migration25. This strategy has al-
lowed Slovakia to gain an important place at the EU level while still maintaining 
a low profile for the issue of migration at the V4 level.

Finally, it should be said that despite the unified Visegrád countries’ position on 
migration, the Group has its wide disagreements on a variety of issues that have 
not disappeared nor have been resolved. However, the alliance is dominated by 
the larger and better coordinated illiberal narrative led by the two strong populist 
leaders, the Czech and Slovak space to maneuver will be limited.

As every coalition, the Visegrad group has had its ups and downs. They have 
a period of passive Visegrád and a period of active Visegrád. Nobody can deny 
the fact, that the Visegrád group strengthened the leverage of Central European 
states in coalition within the EU.26 After a decade of belonging to the European 
Union the Visegrád’s group is stronger than ever. The V4 has succeeded in hold-
ing and defending its position on mass immigration. During the migration crisis 

22  Jungwirth, Tomáš: Czech Migration discourse and Policy: Fuelling the fire. Migration 
politics and policies in Central Europe. 2017, Globsec Policy Institute, 7–10.

23  Ibid. 9.
24  Kudzko, Alena: Migration politics in Slovakia: Balancing domestic and EU-level goals. 

Migration politics and policies in Central Europe. 2017, Globsec Policy Institute, 26.
25  Ibid.
26  Milan, Nič: The Visegrád Group in the EU: 2016 as a turning point? European View 

Springer, Vol. 15. Issue 2. (2016), 285–290.
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of 2015, Visegrád group showed to the EU members and the whole international 
community that those countries are more than policy recipients it is also shapers 
policy on cohesion.

Additionally, the Visegrád group advocated the idea that the issue of migration 
should be debated by the European Council, which includes the leaders of all EU 
countries, not the European Commission, which is the EU’s executive arm. EU 
asylum reform decisions should be taken at the level of the European Council so 
that governments have the right to veto.

The Visegrád group promoted, moreover, the concept of “flexibility” or “effec-
tive solidarity” as a comprehensive strategy for asylum and immigration in the V4 
group in particular and in the EU in general during the Slovak Presidency of the 
EU Council in the second half of 2016. Initially, the Visegrád group is in favor of 
maintaining the voluntary nature of EU solidarity and the creation of other alter-
natives to manage the migration crisis. Presently, the Visegrád group continues to 
be in strong opposition to compulsory refugee under any scheme.27

Furthermore, the Visegrád group strengthened its cooperation with the West-
ern Balkan countries in the matter of migration. The European migrant crisis be-
came a new ground of cooperation. In January 2016, the ministers of interiors 
from the V4, Slovenia, Serbia, and Macedonia met in Prague and issued a joint 
declaration on the future cooperation in order to enhance control over migration 
flows. The cooperation between the V4 group and the Western Balkans resulted 
in the foundation of the Western Balkans Fund in 2017 with a seat in Tirana. As 
a result, the Visegrád group supports the enlargement of the EU to the Western 
Balkans.28

Taking as a basis the national law of the Visegrad group, it’s important to high-
light the fact that, this group supports the legal migration and faithfulness to the 
existing migration rules. The position of the V4 group regarding the asylum seek-
ers and refugee must not be confused with its position regarding legal migration. 
At this point, this paper points out some of the principals of the anti-immigration 
approach of the Visegrád group. The opposition to immigration exists in many 
states. The anti-immigrationapproach defenders argue that the presence of im-
migrants may shape the national identity of the native population. That means 
that the native population opposes immigration because they fear they may lose 
their sense of belonging to their own nation, as represented by distinctive tradi-
tions, culture, language, and politics. From the Hungarian and Polish point of 
view, the refugees represent a threat to the culture of the Christian communities. 

27  Grimmel, Andreas – My Giang, Susanne: Solidarity in the European Union: A Funda-
mental Value in Crisis. 2017, Springer International Publishing, 83–84.

28  The Visegrad Group for EU enlargement in Western Balkans. The official website (2017). 
Official website of the Embassy of the Czech Republic in Budapest.
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For example, since 2012, Hungary’s constitution has officially recognized “the role 
of Christianity in preserving nationhood”.

The constitution’s wording leaves no doubt that Muslims and people with other 
religious beliefs are tolerated, but not necessarily welcome. Hungary.

Moreover, terrorism is behind the refusal of asylum seekers because policy-
makers of the Visegrád countries link migration to terrorism. And this somehow 
a common point between the member states of the V4 group.

Asylum seekers and refugees are blamed for increasing crime and terrorism 
in many societies after the al Qaeda attacks of September 11, 2001 on the United 
States29. With the European migrant crisis, the V4 policymakers were increasingly 
worried about the potential danger of terrorism.

The political linkage of the migration to security by politicians is not new. Mi-
gration scholars have analyzed that the linkage between migration and security is 
a complex issue, because both concepts are subjective and it is also an issue to de-
termine whether immigration to the V4 countries constitutes a security threat.30 
So, the political linkage of the asylum-seekers and refugees to security by politi-
cians is somehow logical because the refugee flow can be a backdoor for terror-
ists. Research published in 2017 by the Institute for the Study of War (ISW) has 
found “no concrete evidence that terrorist travelers systematically use those flows 
of refugees to enter Europe unnoticed”.31 However, opinion polls suggest that most 
Europeans believe that accepting refugees will increase the chances of terrorist 
attacks on European soil. In the same vein, a report by the Danish Institute for In-
ternational Studies found that between January 2016 and April 2017, no refugees 
were involved in terror attacks in Europe.32 In this report, Maja Falkentoft and 
Manni Crone concludes that four asylum-seekers (three of whom had their asy-
lum requests rejected, and two of whom arrived before the refugee crisis started in 
2015) were involved in attacks and consequently the vast majority of terror attacks 
in Europe are carried out by Europe citizens. Many have been foreign, and most 
were already known to the European authorities.33

In general, the association of asylum-seekers and refugee to terrorism is often 
overblown for political purpose and it is used by politicians to influence politi-

29  Van Der Brug, Wouter – D’Amato, Gianni – Ruedin, Didier – Berkhout, Joost: 
The Politicisation of Migration. 2015, Routledge, London, 63.

30  Choucri, Nazli: Migration and Security: Some Key Linkages. Journal of International 
Affairs Editorial Board, Vol. 56, No. 1. (2002), 98–122.

31  Dearden, Lizzie: Parsons Green attack: No evidence Isis is systematically using refugees 
for terror plots, research finds. The Independent Online, 2017.

32  Crone, Manni – Falkentoft, Maja Felicia – Tammikko, Teemu: Europe’s Refugee Cri-
sis and the Threat of Terrorism an Extraordinary Threat. 2017, The Danish Institute for Inter-
national Studies, 2–15.

33  Ibid. 3.
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cal contests and there by influence policy making.34 As quoted by the TVP Info 
the Polish minister, Ryszard Czarnecki, proclaimed that Poland has no terrorist 
attacks because [it] withdrew from a plan approved by the previous government 
of accepting thousands of migrants, known as refugees”.35 It would, therefore, be 
possible to admit, that the political discourse of the V4 group reflects more or less 
the anti-asylum and refugee policy followed by those countries. As Eda Seyhan, 
Amnesty’s campaigner on counter-terrorism in Europe observes “the Orban gov-
ernment have tried to justify their refusal of asylum-seekers and their ill-treatment 
of refugees by arguing that refugees and terrorism are in some way associated”.36 

In contrast, the Visegrád group which follows a policy of combating terror-
ism and cooperating with the international community in several platforms, need 
to take more significant steps within the framework of the EU in that direction 
to deal with the thousands of Europeans living in Europe who are part of many 
terrorist networks. These terrorist groups have become more proficient at using 
social media and modern communications tools to target recruits, build their 
brand and market share, and expand their reach globally. Moreover, terrorists can 
consume propaganda, get inspired, and learn how to execute an attack without 
ever leaving their homes.37 At the European level, under the Council of Europe’s 
aegis, a framework decision in the aftermath of the 11 September 2001 attacks, 
was rapidly negotiated and adopted on 13 June 2002; on combating terrorism. The 
decisions define terrorist offences, as well as offences related to terrorist groups or 
offences linked to terrorist activities, and set down the rules for transposition in 
EU countries.38

4. Conclusion

Assuming that the migration policy of the V4 is homogeneous and identical be-
tween all the member states can be a wrong approach. However, the divergent 
views between the V4 countries regarding the migration policy can be noticed by 
a difference on the ground but the coalition has advanced the sense of diplomatic 
flexibility and the art of “disagreeing”. So, if the four countries disagree on an issue, 

34  Koslowski, Rey: Immigration, Crime, and Terrorism. Oxford Handbook of the Politics of 
International Migration. 2012, Oxford, 5.

35  Claudia, Ciobanu: Poland follows Hungary’s footsteps in corralling migrants: Warsaw 
wants asylum seekers to be housed in converted shipping containers. Politico Online, 2017.

36  Ridgwell, Henry: Migrant Terror Trial Seen as Test of Fundamental Rights in Hungary. 
VOA News Online, 2018.

37  N. Green, Shannon: Do we need a new strategy to prevent terrorist attacks on the United 
States? In Center For Strategic § international studies, 2016.

38  2002/475/JHA /EU Council Decision (13th June 2002) on combating terrorism.
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doesn’t mean the dissolution of the coalition. This flexibility has been tested sev-
eral times like for example, during the Ukrainian crisis in 2014. But, despite the 
discussions, coordination attempts and study groups here and there, one does not 
get the impression that something is actually being done , the four governments 
say they support reforms of the current asylum system, while opposing automa-
tism and any new supranational solution. 
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Abstract
In my present lecture, I examine the principle of free evidence. As many principles, free 
evidence can not be fully examined, it is related to other principles. This could be the 
principle of adversarial, the right to protection, the prohibition on self-charge. How-
ever, the legality of the evidence is part of the principle of fairness. During my lecture, 
I rely on the case law of the Strasbourg court, and I would like to present some of the 
problems through it. Freedom, legality of free evidence, and prohibitions in criminal 
procedure are closely linked to the foundations of the criminal justice process in the 
rule of law. The conflict of effectiveness and fundamental rights is difficult to resolve.
Keywords: European Court of Human Rights, fair procedure, free evidence

1. Introduction

In my research I researched some of the components of a fair trial. In the sense 
that these principles, which have different roots and serve different interests, can 
coexist, do they have to be ranked in their entirety or at the legislative level? The 
problem of the harmony of the principles of a fair trial is actual both theoretical 
and practical. On 1 July 2018, entered into force the new Criminal Procedure 
(hereinafter referred to as the “New Act”). The law immediately sets out in the 
preamble a number of principles for the fairness of the fair trial. „In order to 
bring to justice the prosecution of perpetrators of criminal offenses punishable by 
criminal law and international law. an effective and reasonable time in order to 
ensure the fundamental right to a fair trial, bearing in mind the need to establish 
the truth, with particular emphasis on the victims of crime. In order to enforce its 

1  Written by Krisztina Bencze PhD student, SZE-DFÁJK-Department of Criminal Sciences, 
The study was funded by the Ministry of Justice. [Írta Dr. Bencze Krisztina egyetemi tanárse-
géd, PhD-hallgató, SZE-DFÁJK Bűnügyi Tudományok Tanszéke. A  tanulmány az Igazságü-
gyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai a keretében valósult 
meg.]
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rights and enforce its rights, ensure procedures based on the division of functions 
and the proper exercise of law, taking into account the international legal and EU 
obligations of Hungary, the following law is established to enforce the State’s exclu-
sive criminal power through criminal proceedings. However, to see the difficulty 
of creating a harmony between the guarantees of the principle of a fair trial, we 
need to look back a little. In my research, the primary objective is not to examine 
the legislation in force, but in my opinion, the current code and the process of its 
creation are faithful to the problem of the interests to be highlighted in the proce-
dure. When creating the new concept of the criminal procedures - making of the 
procedures more effective was the main aim of legal policy. The success can be in-
terpreted in several ways, the central element of them in the present text-proposal 
is: to widen the possibility of making the accused interested in cooperation with 
the authorities for efficient remedy of the grievance caused to the offended party2. 
The chairman of the National Judicial Office said that it does not think that the 
main target of codification would be more efficient enforcement of the procedural 
guarantees. It emphasized that such an efficient, well applicable procedural act 
would be needed that would improve revealing of the criminal acts, defending of 
the victim and enforcement of the rights of the insulted persons. The Government 
approved the concept of the new criminal act on 11th February, 2015, the cor-
nerstones of which may be summarized with the following policies: „efficiency, 
fastness, simplicity, modernness, coherence and expediency”3. At the same time, 
the efficiency of the procedure also presupposes the effectiveness of the function 
of each procedural actor, which cannot in itself be used to reinforce the guilt of the 
authorities. In the explanatory memorandum to the current legal text, we can read 
the following: The basic concept of the new law is to provide for the simplification 
and acceleration of procedures, while providing guarantees that are part of a fair 
trial4. It can be seen, therefore, that the legislator, when drafting the basic concep-
tion of the law and, ultimately, also, kept in mind the fair procedure as a guiding 
principle. However, he tried to align this with other rights and interests. The main 
task is undoubtedly the coordination of individual interests. This endeavor is ex-
pressed in the following: “However, during the preparation, it was expressed as a 
unanimous and definite need for frameworks to be established not only verbatim, 

2  Róbert Bartkó – Krisztina Bencze: The right to effective protection in the light of 
the draft new Criminal Procedure Law. Law State Politics, Journal of Law and Politics, IX. year 
2017, 25–39.

3  Barna Miskolczi: The Codification Guidelines of the New Criminal Procedure. In To-
wards Judicial Belief. Codification of the forthcoming Criminal Procedure Law. Ed.: Balázs 
Elek – Barna Miskolczi. 2015, Printart Press Kft., 30.

4  T / 18316th of the draft law – amending certain laws related to the entry into force of the 
Criminal Procedure Act
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but with the need for actual applicability”5. In the above-mentioned demand, it is 
also possible to find a conflict of interest between some of the components of a fair 
trial, and their application without conflict. Criminal proceedings are a process 
involving the participation of a number of stakeholders at different poles and, as 
such, should be in the interests of the individual. In view of the fact, however, that 
these principles serve different interests within the criminal procedure, conflicts 
may emerge in their enforcement. The question, whether there is a priority of the 
rights, may arise. Must a principle fall behind another one? Whether the accused 
person, or enforcement of the state criminal claims are more important? Can we 
set up an order? Do unlimitable rights exist? Does a perfect, coherent criminal 
procedure without contradictions exist, where each principle can fully prevail? I 
wish to examine these questions in my research at the level of the individual prin-
ciples. In my study, I try to answer these questions, highlighting the requirement 
of a fair trial to complete the evidence. Mihály Tóth has similar doubts and expec-
tations. Derived from the examination of the systems of criminal proceedings, he 
writes as the right goal to take the right elements from each system and bring them 
into harmony or at least to an optimum relationship, so that the various interests 
can be properly ranked. He writes that it is the essence of every modern system of 
criminal proceedings. 6 In my previous work I have already examined the require-
ment to complete the procedure within a reasonable time. The present study deals 
with the comparison of evidence and fair proceedings. I want to explore as many 
aspects of a fair trial as possible to see if there is a real order among the principles. 
And, after a reasonable time requirement, why was the focus on the freedom of 
proof and the content that filled it? If we want to speed up a procedure, we have to 
take it out of the most extensive part of the procedure, the proof. However, there 
are also fundamentals of evidence that form the basis of a fair trial in my opinion. 
I hope that I can show you some correlations or basics that should remain valid as 
a minimum guarantee when comparing proof and reasonable time requirements, 
even if the goal is a timely, quick procedure.

2. The origins and components of the principle  
of a fair trial

Pre-history of the rights equally valid for each man begins with the confirma-
tion statements and laws of the ancient rights and freedom of the English. Then 
it is followed by the American legal statements and the French declarations until 

5  Ervin Belovics – Mihály Tóth: Criminal Procedure Law, Third Updated Edition. 2017, 
HVG-ORAC Publishing Company Ltd., 15.

6  Belovics–Tóth: i. m. 27.
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the history of modern constitutionalism of the 19th and 20th centuries. The pro-
tection of international law of human rights had been rather deficient until the 
second half of the 20th century. After the end of the second world war qualitative 
changes have occurred in the international protection of human rights. A new era 
began with the acceptance of the Universal Declaration of Human Rights. This is 
manifested both in consideration of the rights and the establishment of their pro-
tection system. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the 
Third UN General Assembly on 10 December 1948. The significance of the state-
ment lies in the fact that it establishes a set of rights and obligations jointly, and 
that the human rights rules are largely out of the scope of state sovereignty. As a 
first significant step in regional regulation, the Council of Europe adopted in 1950 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(Convention). The Convention was followed by a number of additional protocols.

Although both declarations tax human rights, they do not give a briefing. In 
general, it is not possible to draw conclusions from the place of a law in a system. 
terms of the scope and limits of law. In many cases, this statement simply prohibits 
the restriction of a law. In most cases, however, this does not mean full restriction. 
The classical theories were looking for the social and legal limitations of human 
freedom. That is, to what extent the restriction of the freedom of the individual 
can be justified by the state, and where the unacceptable restriction of freedom be-
gins7. Numerous theories. many ways, gave their answer to this question. The ex-
planation of these goes beyond the scope of this article, so I will present this aspect 
in the light of the case law of the Strasbourg Court (hereinafter the Court) and the 
Hungarian Constitutional Court. What can be recorded is that the declaration of 
human rights gives the appearance of indefiniteness to a certain extent. In many 
cases, documents, constitutions, and basic laws do not provide for restrictions, 
but most rights can be restricted. Of course, only within certain limits and tak-
ing into account the moral and social situation. This is especially true when we 
declare the indefinite nature of a right (the right to human dignity, the prohibi-
tion of torture, the cruel, inhuman and degrading treatment) to be historically 
and socially different in terms of these rights, filled with variable content. The 
Hungarian Constitutional Court considered one of the groups of absolute rights 
as human rights guarantees of criminal law and certain procedural requirements. 
The Constitutional Court extended the unrestricted doctrine of the constitutional 
guarantees of criminal law to the right to a fair trial.8

The fair process is a super principle, composed of several independent prin-
ciples. The international documents and the Fundamental Law of Hungary clas-

7  Gábor Halmai – Attila Gábor Tóth: Human Rights. 2003, Osiris Publishing House, 
Budapest, 109.

8  AB resolution 6/1998 (11th March), ABH 1998. 91
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sify the right to an appropriate or fair procedure for the warranties of the order 
that the enforcement of rights by an authority is carried out in a procedure that 
provides a guarantee for a legitimate and impartial decision9. Article XXIV of the 
Fundamental Law Paragraph (1) states: that everyone has the right to have his or 
her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time. Authorities are 
required by law to justify their decisions. The XXVIII. Article Paragraph (1) con-
tains the following provision: Everyone has the right to a fair and public hearing 
within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by 
law by any indictment or rights and obligations incumbent on him against him.

The principle of fair trial is based on abundant guarantees, composing the prin-
ciples of the procedural law of the given state in many cases. The consequence 
of this complex is that violation of the requirements of fair trial occurs not by 
breaching of one component, but the court can make a statement by complex 
examination of the procedure. This principle is followed also by the Hungarian 
Constitutional Court. It explicated in its resolution No. 6/1998 that fair trial is a 
quality that can only be judged with respect to the whole of the procedure and of 
the conditions. That is why the procedure may be fair, notwithstanding of the lack 
of certain details as well as „inequitable” and „unjust” or „unfair” despite of the 
observation of each detailed rule10. However, it may be possible to correct the er-
rors of each stage of the procedure or to compensate for it at a later stage. It is also 
important to emphasize that, according to the case law of the Strasbourg court, 
there is no connection between the fairness of the procedure and the “correctness” 
of the decision, “fairness”. The Strasbourg Court does not function as a fourth 
forum, as an international remedy for the decision, or even as an international 
constitutional court. The Court of Justice has no jurisdiction to examine whether 
national courts have committed an error of law, factual error. It only examines 
the convention compatibility of the decision. Another issue is that in case of a 
systemic problem, you can provide guidance to national legislation in a so-called 
pilot judgment.11

However, the system of fair trial requirements cannot be listed in an abstract 
manner. In many cases, the process as a whole gives the answer to the question of 
whether it meets this expectation. The components of a fair process can be exam-
ined in a broader and narrower sense. However, pointing out that all procedures 
must be fair, some of the permissions that fill the content are not limited. The right 
for using judicial way, the right for the court set by the law, the right for independ-

9  János Sári – Bernadette Somody: Fundamental Rights Constitution III. 2008, Osiris 
Publishing House, Budapest, 118.

10  AB resolution 6/1998 (11th March), ABH 1998. 91
11  Kádár András Kristóf – Karsai Dániel: Case law of the European Court of Human 

Rights for Practice. 2013, Novissima Publisher, Budapest, 213.
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ent and impartial court, the right for public court trial, the right for trial within 
a rational period of time, the right for legal remedy are the fundamentals of fair 
process. Based on an idea by Károly Bárd, we can distinguish the components of 
a fair process in a narrower sense12. The author regards the rights referred to in 
Article 6 (3) of the European Convention as components of fairness. The right 
for independent, impartial court, the right for information, that it also includes 
full knowledge and possession of the documents in the proceedings. The right for 
personal presence at the trial, the presumption of innocence, the prohibition of 
self-incrimination. The right to defence (the right for an attorney, the right for ap-
propriate preparation of the defence), the right for equality of arms, the right for 
interpretation free of charge.

3. Evidence as a component of a fair process

As I highlighted the fair process as above, it is a complex principle, many of which 
are not taxable. And as most of the principles, free evidence cannot be fully in-
vestigated by itself; it is related to other principles. This is especially true if we see 
that the principles of proof are not included in Article 6 of the Convention. This, 
however, seems to be just that. Of course, one of the articles of the Convention 
cannot be proclaimed as “the most important”, but we can state that Article 6 of 
the Convention undoubtedly has the largest case law. To date, about one third of 
the cases brought before the Court have been related to this article. Requests for 
protracted procedures play a major role in this. However, the importance of Arti-
cle 6 goes far beyond this circle. The procedural guarantees of Article 6 cover the 
entire criminal procedure, and there is a high probability that an infringement in 
one Member State will occur..13 Since the article referred to lays down minimum 
requirements for States, it is. the Court’s case-law, filled with content. As a result, 
although the specific principle of proof is not mentioned in Article 6, there are still 
many expectations in this respect. In our case, this may be the right to a public 
hearing, the principle of an adversarial, the right to defense, the prohibition of 
self-incrimination. Freedom, legitimacy, and the prohibition of proof are closely 
linked to the foundations of criminal law in the rule of law. However, the conflict 
between the need for law enforcement efficiency and the protection of fundamen-
tal rights is difficult to resolve. This interaction is particularly sensitive if we know 

12  Károly Bárd: Human Rights and Criminal Justice, The Fair Procedure in Criminal Mat-
ters – Human Rights and Dogmatic Dissertation. 2007, Hungarian Official Gazette Publisher, 
Budapest, 143.

13  Andras Grád – Monika Weller: Handbook on Human Rights in Strasbourg. 2011, 
HVG-ORAC Publishers, Budapest, 258.
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today in systems with the most evident characteristics of free evidence that all 
information can be used to establish the truth, which is a criterion of reasonable-
ness that is accessible to everyone. This, of course, requires a procedure where the 
process leading to the decision can be controlled. The court limits the principle 
of free evidence to the principle of a fair trial. The limits of the use of evidence 
and freedom of assessment are set.14 The Court of Justice has also had to take a 
number of occasions to argue that. the case of prosecution of minor crimes, this 
lower than average procedural protection can be justified. Given that the penalty 
is expected to be mild. The question therefore seems to be to impose this different 
standard on the fairness of proceedings and other fundamental rights, depending 
on the weight of the crime. The court has repeatedly stated that the principle of 
a fair trial is an absolute, unrestricted right. However, this does not mean that a 
sub-certificate filling the content of a fair trial cannot be restricted. The court is 
most likely to recognize the limitations of unqualified (implicit) authority of a fair 
trial. Such an implicit element of the fair process is, for example, the equality of 
arms, the right to be silent, or the right of defence to get to know all the evidence 
gathered by the accusation. However, the case law of the court shows that the 
rights mentioned may also be limited. The right to defence, the right to question 
witnesses. The case law of the court is not clear on what basis to restrict individual 
rights. Some authors point out that there is a need to examine whether a restric-
tion has been pursued in order to achieve a legitimate goal and that it was propor-
tionate. In the case of unrestricted rights, however, the court will always decide on 
a case-by-case basis whether this restriction could be justified..15 However, there 
is no situation in which the right to a fair trial would be backed by another right 
or interest without talking about human rights violations. Of course, this can be 
explained by the fact that the fair process consists of a number of sub-licenses, 
which are not well defined. The court always classifies the whole procedure. The 
right to a fair trial is therefore absolute. There is no situation in which anyone 
could be deprived of this right. It can be considered within a fair process. Some of 
the content-filling principles may be limited, but only on condition that the other 
safeguards provide an adequate guarantee that the process as a whole will fulfill 
the function of the right to a fair trial. In some view it is acceptable that the detec-
tion of serious crimes is more in the interest of society, and that a higher degree 
of restriction can be tolerated. The court rejects this item. Eligibility for expedi-
ency interests cannot be subordinated. It is therefore forbidden to loose guaran-
tees for minor crimes. Of course, it is not forbidden to release the guarantees with 
the permission of the debtor. This is mostly the case for minor crimes. There are 
many examples of this in the current Procedural Act. Consensual procedures are 

14  Bárd: i. m. 49.
15  Uo. 50.
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lost from the scope of the guarantees with the consent of all parties. However, 
there is also an example that the legislator itself assumes from the burden of proof 
without compensating it on the burden side. It is a regrettable innovation in the 
existing law to remove the possibility of authorizing a private expert from defence. 
In practice, if an authority has already seconded an expert, the protection cannot 
already do so for the same fact. It does so by referring to the principle of comple-
tion within a reasonable time. As if the length of the procedure had been written 
down to the account of protection.

3.1. Evidence in the publicity of the hearing

The purpose of the publicity of the trial is to protect the participants in the pro-
ceedings against the secret justice that could escape public scrutiny, and it is also a 
means of preserving belief in the courts.16 I would like to point out that in this case 
the secret justice is largely concerned with evidence. The proof should be in a con-
trolled, publicly controlled framework, so that beyond the statutory provisions, 
the public itself will be the guarantor of the evidence. The Court has pointed out 
on several occasions that the right of public access to the hearing may be waived 
under certain circumstances, at least on condition that the waiver is personally 
carried out by the person concerned without his own will and pressure on him 
and in a clear manner.17 However, if the court of second instance reassesses the 
facts and the question of guilt, the accused person must be heard personally, at 
least the possibility of this must be guaranteed, and public hearing must be held 
for this. Especially if it aggravates the punishment of the defendant who denies his 
guilt. For this reason, due to this requirement, the has been condemned by Hun-
gary.18 Prior to the Court’s decision, the Hungarian Constitutional Court also 
ruled the unconstitutionality of holding a hearing in such a case. The Hungar-
ian body also declared the unconstitutional failure of the Parliament, since the 
scope of appeals to be adjudicated at the deliberations was not regulated in the 
Criminal Procedure Law in accordance with the requirements of legal certainty 
and fairness.19 

16  Szabó Győző (ed.) – Gábor Nagy: Studies on the case law of Strasbourg on the most 
important provisions of the European Convention on Human Rights. 1999, HVG-ORAC Pub-
lishers, Budapest, 112.

17  Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium (Application no. 6878/75; 7238/75)
18  Csikós v. Hungary judgment of 5 December 2006, no. 37251/04
19  20/2005. (V.26.) AB Resolution
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3.2. Evaluation of unlawfully obtained evidence in a fair trial

There seems to be a contradiction in the title. How can the procedure be fair if 
the evidence obtained unlawfully is placed on the court table. On the one hand, 
it is for internal law to regulate the admissibility of evidence and it is for the na-
tional courts to assess the evidence submitted. Yet, if the question is whether the 
whole procedure was fair, the nature of the evidence obtained and the way it was 
obtained are decisive. On the other hand, unlawfulness can take different meas-
ures. The scale ranges from violation of formal requirements to perpetuality to 
the acquisition of evidence through criminal activity.20 It is particularly important 
to respect the rights of defense, because in principle this principle requires that 
evidence be presented to the public in public hearing before the defendant can be 
challenged in the adversarial procedure. This requirement includes the possibil-
ity of questioning witnesses and challenging the evidence obtained.21 In the case 
where the court bases the previous conviction of a person suspected of a criminal 
offense on evidence obtained illegally, the question arises whether the accused’s 
guilt is legally established. The answer will most likely depend on the fact that they 
have obtained that evidence under the applicable internal law. There is, of course, 
a case where the unlawfulness of obtaining evidence goes beyond the national 
framework and is already a breach of convention. Such a case has been identified 
by the Commission in an older case where it has been stated that reference to the 
testimony of a cruel treatment of a person suspected of having committed a crimi-
nal offense is prohibited under Article 6 (2).22 In the case of Gäfgen v Germany, 
however, the Court did not find that the Convention had been infringed because, 
beyond the evidence obtained illegally, the accused had also been admitted. The 
evidence obtained illegally did not affect the conviction of the defendant. The is-
sue of obtaining evidence has been repeatedly touched upon by the Court of Jus-
tice in cases where the commission of a crime is largely due to secret or covered 
investigators in investigative power. The Court has emphasized that such methods 
cannot justify the fight against crime. particular, that they have been committed 
in practice.23 

20  Tremmel Flórián: Evidence in Criminal Proceedings. 2006, Dialog Campus Publisher, 
Budapest–Pécs, 157.

21  Szabó–Nagy: i. m. 116.
22  Schenk v. Switzerland judgment of 12 July 1988, Series A no. 140
23  Gäfgen v. Germany judgment of 1 June 2010, no. 22978/05
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3.3. To hear the witness

Article 6 3 / d. provides that the accused has the right to “ask questions or to 
witness the accusation witnesses and to summon and question the rescue wit-
nesses under the same conditions as the accused witnesses are summoned or 
questioned.” Everyone charged with a criminal offense the following minimum 
entitlements must be respected; Article 6 (3) (d) only deals with violations of the 
Convention as a whole. A missed moment is only relevant if it is itself capable of 
questioning the fairness of the procedure. An essential feature of point (d) is that 
it concerns only witnesses. However, the Court interprets the concept of a witness 
broadly, and in practice, all verbal forms used by the courts to adjudicate a case are 
essentially witnesses. It is not necessary for a person to be qualified as a witness 
of national law.24 Thus, the clause on the requirement of equality of arms includes 
provisions that can be directly related to most evidence. However, the provision 
does not give the unconditional right to summon witnesses. The internal law pri-
marily determines the framework of evidence. In the Court’s view, anyone who 
complains about the non-silence of the witness must, beyond that fact, prove that. 
order to find out the truth, that witness had to be confessed and that his right to 
defense had been infringed.25 The Court of Justice has issued several verdict judg-
ments in a case where a person who was questioned in the course of an investiga-
tion was convicted of a person who could not subsequently question the witness. 
Classically, such a case has led the Court to condemn Spain when the accused 
suspects were transferred from Barcelona to Madrid the day before the trial. In 
addition to the physically burdensome road (about 600 km), the accused even 
faced changes in the council members, including the chairman of the council, 
blocking the protection of the objections. The conduct of the evidence procedure 
was also extremely short, and the defendants and their defendants were not given 
the opportunity to know the burden of proof during the proceedings, and did not 
make the vast majority of the evidence into the material of the proceedings. He 
then made a decisive decision. In this case, the Court of Justice has challenged 
Spain not only for the purposes of Article 6 (3) (d) but also for the principle of 
fairness. A  breach of the fairness procedure may also occur if the violation of 
some of its elements does not reach the level of the violation of the treaty alone, 
but as a whole, it can be concluded that it did not comply with the fair procedure 
requirement. In this case, therefore, the problems covered by Article 6 (2) and 
Article 6 (3) (d) are dealt with uniformly in accordance with Article 6 (1). As 
regards the combined effect of the infringements, he declared the proceedings to 

24  Grad–Wellner: i. m. 412.
25  Granger v. United Kingdom judgment of 28. March 1990, no. 11932/86 
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be offending.26 From my point of view, I would place particular emphasis on the 
Court’s finding that Article 6 (2), which contains the principle of the presumption 
of innocence, provides, inter alia, that the burden of proof lies with the accused 
and. case of doubt, with the defendant. Otherwise, the accuser must indicate what 
offense he is charged with, and produce sufficient evidence to establish the guilt.27 
Right to summon and question rescue witnesses Under the same conditions as the 
burden of witnesses, an important element of the equality of arms resulting from 
the concept of a fair trial. Referred to in Article 6 (3) (d). points out not only the 
principle of equality of arms. The right to conduct or conduct questions to wit-
nesses also implies that the hearing of witnesses should in general be of an adver-
sarial nature, and that the evidence presented by the prosecution should normally 
be presented at a public hearing before the accused in an adversarial hearing. The 
accused must therefore be given the opportunity to challenge the testimony of the 
accusing witnesses, and to prove against him. It does not normally belong to this 
right to ask or question the witness personally.

3.4. The principle of adversary

In its examination of Article 6 (1), the Court deals with the issue of equality of 
arms in the broader sense. In a narrower sense, paragraph 6 (3) (d) concerns this 
issue, mentioning cases of witnesses. Obviously, the requirement of equality of 
arms, even if we look at the proof, is much broader, going beyond the quota-
tion and questioning of witnesses. The Court therefore found a violation of the 
Convention when not all of the evidence on which the prosecution was based 
could obtain a copy of it.28, and even when the accuser filed a lawsuit with the 
court that the defendant and his guardian could not have known 29. Important 
case the Lüdi v. Switzerland.30 The complainant’s rights have been violated in that 
he has not been able to ask questions to the built-in agent or witness. Neither 
could his representative exercise this right. However, according to the Court, it 
would have been possible to take due account of the interests of the police. The 
Court of Justice found an infringement of the Kostovski v. Netherlands case 31 in 
which it emphasized that conviction could not be based solely or mainly on the 
testimony of anonymous witnesses. In the case of anonymous witnesses, the de-

26  Barbera, Messeggué and Jabardo v. Spain judgment of 6 December 1988, Series A no. 146
27  Berger, Vincent: The jurisprudence of the European Court of Human Rights. 1999, HVG-

ORAC Journal and Publisher, Budapest, 244.
28  Öcalan v. Turkey judgment of 12 March 2003, no. 46221/99
29  Bulut v. Austria judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II. p. 346
30  Lüdi v. Switzerland of 15 June 1992, no. 12433/86
31  Kostovski v. The Netherlands of 20. November 1989, no. 11454/85
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fense cannot ask a direct question, nor can it see the person itself. You can also get 
your testimony in abstract form. Any perception, body language, emphasis, etc., 
which arises from the principle of directness also remains closed. That is why the 
Court expresses such a firm opinion on the taking into account of the anonymous 
witness’s testimony, because the right to such protection, the principle of the ad-
versarial, all violates.

3.5. Secret evidence

Secret evidence also raises problems at national level. In the case of secret ev-
idence, on the one hand, the specific data source remains secret, and the data 
source has only a semi-abstract definition. On the other hand, the information 
you create is actually going through a non-verifiable selection, and as a result 
there is no redundancy needed to clarify the credit worthiness, or it is difficult 
to eliminate the specific dangers of its outlay.32 Secret evidence, therefore, is not 
only a problem of evidence theory, but also of the rule of law. The secret recon-
naissance, criminal intelligence, cannot be open because of its secret. Thus, this 
formless activity should be restricted to strict limits within the rule of law. The 
Court has summarized the requirements of the legislation in the case of telephone 
interception. According to this, interception of telephone conversations is an of-
ficial intervention in the exercise of the right to respect for private and family life 
and correspondence. Such intervention may only be lawful in the cases specified 
by law if it serves the purposes of Article 8 (2).33 Thus, it is necessary to regu-
late the law and to set up the guarantees properly. It is essential to determine the 
conditions of intervention. and work with accurate, clear concepts for the entire 
secret information collection. Despite the documentation of the disguised assets, 
it is not possible to thoroughly and comprehensively examine the environment 
and details of the information to be used at the trial. addition to fully enforcing all 
the principles. Consequently, we can say that these are truncated evidence, both 
in terms of source and content. It is no coincidence that the Court. several of its 
resolutions already mentioned, has emphasized that it is not possible to establish 
guilt solely on the basis of evidence.

32  Tremmel: i. m. 167.
33  Uo. 169.
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4. Summary

While the requirement of a reasonable time procedure may also serve to enforce 
several interests, since both the victim and the state, and ultimately the defend-
ant, may be in the interests of it, the anomalies arising during the proof clearly 
serve the interests of the debtor. Based on the Convention, the evidence is also 
multi-layered. In addition to hearing the witnesses, it leads to the fulfillment of 
the right to defense through the principle of the adversary. In my study, each sub-
area has been described in detail. Comparing the two principles, the completion 
of procedures within a reasonable time, and the lawfulness of the evidence, it 
can be concluded that the Court gives priority to the completion of the evidence. 
Greater emphasis is placed on the completeness of the evidence that. keeping with 
the equality of arms, accusers and the full potential of the defense team. It has 
emerged that a ranking cannot be set among the principles of criminal proceed-
ings. In my opinion, it is possible to set the order in relation to each other. Accept-
ing this. my opinion, the Code of Criminal Procedure currently in force does not 
place enough emphasis on the completeness of the evidence;
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Abstract
The article deals with the issue of the categories of languages and their legal regimes in 
the European Union. There are more levels of language law: official, co-official and re-
gional and minority languages. Each of these groups has its own law on protection and 
opportunity of using. The goal of the article is to introduce the topic of the language law 
on the European Union level. It follows the main and the most important acts passed 
by the European Union and the Council of Europe which are binding in the European 
Union too. 
The special problematics of the language law of these days is the Brexit. Unfortunately, 
the article cannot follow the development of thinking about the English language as 
one of the official languages of the European Union because of the situation about the 
Brexit in March 2019 when it is still not sure how the agreement between the United 
Kingdom and the European Union will look. Thus, it brings some information about 
the future of English within the European Union. 
Keywords: European Union, language, minority, official language, Member state

1. Official languages in the European Union

Europe is a continent in which many languages are spoken in relatively small ter-
ritory (in contrast to lingual homogenous regions of North and South Americas). 
This difference is mirrored also in the European Union in which territory some 
tens of languages are spoken. The European Union uses 24 official languages in 
the present time. According to the Article 1 of the European Economic Community 
Council Regulation No 1/1958 determining the languages to be used by the Europe-
an Economic Community as amended by the same article in the Council Regulation 
(EU) No 517/2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free 
movement of goods, freedom of movement for persons, company law, competi-
tion policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, trans-
port policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and 
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fundamental rights, justice, freedom and security, environment, customs union, 
external relations, foreign, security and defence policy and institutions, by reason 
of the accession of the Republic of Croatia: ‘The official languages and the working 
languages of the institutions of the Union shall be Bulgarian, Croatian, Czech, Dan-
ish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, 
Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slove-
nian, Spanish and Swedish.’1 

These languages have a status of official languages in individual Member States 
with some exceptions: Some languages have a status of official languages in more 
Member States (German2, French…) or there are some Member States with no 
their ‘own’ official language (Belgium – Dutch [Flemishg, French and German).

The Article 2 of the European Economic Community Council Regulation No 
1/1958 says all documents sent to the European Union bodies by a Member State 
or a person being under jurisdiction of a Member State can be drawn up in any Eu-
ropean Union official language according to choice of sender. The European Union 
body is obligated to answer in the same language.3 This Regulation has determined 
that all regulations and other generally binding documents should be drafted in all 
official languages of the European Union.4

Effective working in the European Union bodies would not be well-possible 
with strict using all official languages, alongside saving money and time causes 
that just three main so called ‘procedural’ (working) languages are used – English, 
French and German. It goes mainly for the European Parliament where working 
documents are prepared in these three languages and they can be translated into 
another language according to the need of the Member of the European Parlia-
ment.5 The English language is the only growing increasingly more dominant; not 
just in Europe, but around the world that is why it is just a question of time until 

1  517/2013/EU Council Regulation (13th May 2013) adapting certain regulations and deci-
sions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, company 
law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, transport 
policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and fundamental rights, 
justice, freedom and security, environment, customs union, external relations, foreign, security 
and defence policy and institutions, by reason of the accession of the Republic of Croatia.

2  In the case of the German language, there is an interesting point connected with Aus-
tria or rather with the Austrian dialect of German. Some exceptions were set in the acces-
sion treaty which allow Austria to use some specific vocabulary mostly linked with agricul-
ture and food. For more see Protocol No. 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ:C:1994:241:TOC

3  1/1958 EEC Council Regulation (15th April 1958) determining the languages to be used by 
the European Economic Community

4  Ibidem
5  Working languages of the European Parliament, available at: http://europarlamentti.info/

en/European-parliament/working-languages/ [cit. 2018-12-04].
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it will push the other procedural languages out.6 This situation naturally meets 
criticism asserting the European Union denies its mission to protect the European 
cultural variety and equality of the European nations. Using official languages of 
the individual Member States has a great symbolic importance and the Member 
States do not want to give it up in spite of their understanding the financial and 
time demands of translations.

2. Co-official languages of the European Union – Catalan, 
Basque, Galician, Welsh, Irish

The issues of recognition of some minority languages as an official language of 
the European Union float for very long time. It is mainly about effort of some 
languages used in the Kingdom of Spain (Catalonia, Galicia, Basque territories). 
the British Isles (Wales, Ireland) or in France (Corsica, Provence). In comparison 
with some other minority languages, these ones are used in much bigger extent 
– Catalan is as mother tongue used by around 5 million people7, mainly in Catalo-
nia, Andorra and in Spanish-French border zone. Catalan and other Spanish lan-
guages are not equal to Castilian (commonly called the Spanish language) what 
follows from the Article 3 paragraph 1 and 2 of the Constitution of the Kingdom 
of Span: ‘1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have 
the duty to know it and the right to use it. 2. The other Spanish languages shall also 
be official in the respective Self-governing Communities in accordance with their 
Statutes.‘8 From mentioned, it consequent that ‘non-Castilian’ Spanish languages 
have a status just of regional languages in favour of Castilian Spanish. An analo-
gous problem is also in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land in dispute between English and the Celtic languages and between French on 
one side and Breton, Occitan and Corsican on the other side in France. In the case 
of the Corsican language, a conflict erupted on the ground of the European parlia-
ment when a Corsican Member of the European parliament showed the fact that 
France and Greece have not ratified the European Charter for Regional and Mi-
nority Languages and they did not do enough for protection of these languages.

The main arguments for granting equality and stronger protection of regional 
and minority languages is a fact that ‘out of 255 languages currently spoken across 

6  Should English be the only official language of the EU? Available at: https://www.debat-
ingeurope.eu/2014/12/09/should-english-be-the-only-official-language-of-the-eu/#.XKY-
U81KP6mF [cit. 2018-11-20].

7  BBC -Languages: Languages across Europe, available at: http://www.bbc.co.uk/languages/
european_languages/languages/catalan.shtml [cit. 2018-11-20].

8  Constitución Española (31st October 1978)
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Europe, 128 are listed as endangered languages and 90 are “severely endangered” 
according to Unesco’s Atlas of the World’s Languages in Danger.‘9 Further, some sup-
porters of the non-official languages advert to the European Charter for Regional 
and Minority Languages and lots of European legal provision on protection of 
European cultural diversity and equality referring to some discriminating provi-
sion of some national legal acts, which give preferential treatment to majority 
languages with giving them status of the only state language; for example the Ar-
ticle 2 of the Constitution of the Republic of France: ‘The language of the Republic 
shall be French.‘10 Such kind of act exists in constitutions of more Member states 
as well, but they have ratified the European Charter for Regional and Minority 
Languages and minority languages used in their territories are either languages, 
which are the official languages of the European Union, or languages, with which 
they do not problem to recognise. From the side of France, Spain and Greece, 
negative opinions are heard that granting equality to the regional and minority 
languages gives rise of separatism in their territories. Besides the fear of potential 
separatism, the opponents of stronger protection and equality for the regional 
and minority languages state the fact that promotion of Irish Gaelic to the of-
ficial language of the Republic of Ireland did not bring any greater growth for the 
language11 that is why they do not see the way for protection in recognition of the 
languages. The European Parliament approved a motion of François Alfonsi for a 
European Parliament resolution on endangered European languages and linguis-
tic diversity in the European Union. This motion dealt with appeal to ratification 
of the European Charter for Regional and Minority Languages and minority lan-
guages and increased attention to minority languages protection.12 Besides others 
Françoise Grossetête, a French centre-right member of the European Parliament, 
voted against this motion with her argument that such a resolution was in contra-
diction to the Constitution of the Republic of France.13

Although mentioned languages do not have status of official language in their 
home country nor in the European Union, it slowly goes to loosen conditions and 
partial agreements on improving their position: In 2006, a special regime was set 
for Catalan, Basque and Galician. In the year, Administrative arrangement be-

9  Milevska, Tanja: French Conservative MEPs opposed EU resolution on minority langua-
ges (2013), available at: http://www.euractiv.com/culture/french-centre-right-meps-oppose-
news-530416 [cit. 2018-11-20].

10  Constitution de la République française (4th October 1958)
11  Simon, Frédéric: Corsican MEP battles for Europe to protect endangered languages (2013), 

available at: http://www.euractiv.com/culture/corsican-mep-battles-europe-prot-news-519180 
[cit. 2018-11-20].

12  2013/2007(INI) Motion for the European Parliament resolution (3th April 2013) on en-
dangered European languages and linguistic diversity in the European Union 

13  MILEVSKA: op. cit. 
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tween the European Commission and the Kingdom of Spain (2006/C 73/06) was 
signed. According the Arrangement, a Spanish citizen can contact a Spanish body 
specified by the Spanish law using a given language in written form. Afterwards 
this body obtains translation to Castilian and sends it to the European Commis-
sion, which sends its answer in Castilian back to that Spanish body or directly to 
the citizen in the language chosen by the citizen.14 Analogous rules exist in the 
Administrative arrangement between the Kingdom of Spain and the Council of 
the European Union (2006/C 40/02), which deals with speeches to meetings of the 
Council of the European Union and publishing passed acts as well.15 

The Irish language became one of the official languages of the European Union 
in 2007 when it became ‘…as the national language…the first official language‘16 of 
the Republic of Ireland according the Article 8 of the Constitution of the Republic 
of Ireland.

In 2008, a change for the Welsh language came with singing the Administrative 
arrangement between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Council of the European Union (2008/C 194/04) 
with some analogous conditions as in case of non-Castilian languages of Spain.17 

3. Regional and minority languages

Besides 24 official and 4 co-official languages, more than 60 regional and minor-
ity languages with about 40 million speakers are used in territory of the European 
Union. Almost all these languages meet problems from which assimilation can be 
found the most serious. 

Number of speakers can markedly vary: From ten-thousands users (for ex-
ample Hungarians in Romania) to just some hundreds members of small na-
tions (Sami people in Finland, Sweden and in the Kola Peninsula of Russia). 
The European Union tries to fulfil its mission represented by the official motto 
‘United in diversity’, besides other policies, with the way of protection regional 
and minority languages. The European Union undertook to protect regional and 

14  2006/C 73/06 Administrative agreement between the European Union and the Kingdom 
of Spain

15  2006/C 40/02 Administrative agreement between the Kingdom of Spain and the Coucil 
of the European Union

16  Bunreacht na hÉireann – Constitution of Ireland (1st July 1937)
17  2008/C 194/04 Administrative arrangement between the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northen Ireland and the Council of the European Union
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minority languages in the Article 22 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (2012/C 326/02): ‚The Union shall respect cultural, religious and 
linguistic diversity.‘18

3.1. European Charter for Regional and Minority Languages

These languages are protected especially by the European Charter for Regional 
and Minority Languages signed on the ground of the Council of Europe, which 
was ratified by almost all Member States of the European Union. This document 
have been accepted and used by the European Union. The acceptation is based on 
the mutual recognition of common agenda of the European Union (the European 
Commission) and the Council of Europe in the Joint Declaration on cooperation 
and partnership between the Council of Europe and the European Commission: 
‘…the European Commission and the Council of Europe have engaged in active co-
operation in many areas including human rights, democratic institution-building, 
legal affairs, social and health matters, education and culture, heritage and the envi-
ronment, local government and the protection of national minorities… The Council 
of Europe and the European Community share the same values and pursue common 
aims with regard to the protection of democracy, respect for human rights and fun-
damental freedoms and the rule of law.‘19

European Charter for Regional and Minority Languages is aimed at protection 
these languages against danger of eventual extinction and tries to contribute to 
maintenance and development of Europe’s cultural wealth and traditions.20 It is 
very important to mention that the European Charter points to protection just 
autochthonous Europe’s languages and thus it is not its purpose to solve situation 
of some ‘new’ minority languages in the territory of Europe as Turkish in Germa-
ny for instance. The European Charter protects just historical Europe’s languages 
which are spoken in individual countries for long time. This attitude is expressed 
with the word ‘historical’ in the Preamble of the European Charter and follow-up 
Explanatory Report: ‘Many European countries have on their territory regionally 
based autochthonous groups speaking a language other than that of the majority of 
the population. This is a consequence of historical processes whereby the formation 

18  2012/C 326/02 Charter of Fundamental rights of the European Union
19  Council of Europe (3rd April 2001) Joint Declaration on cooperation and partnership 

between the Council of Europe and the European Commission
20  Preamble Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional or Mi-

nority Languages
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of States has not taken place on purely language-related lines and small communities 
have been engulfed by larger ones.‘21 

European Charter immediately in its Preamble appoints that the protection of 
regional and minority languages cannot be to detriment of Member States’ offi-
cial languages: ‘Stressing the value of interculturalism and multilingualism and con-
sidering that the protection and encouragement of regional or minority languages 
should not be to the detriment of the official languages and the need to learn them.‘22 

The regional and minority languages are determined in the Article 1 of the Eu-
ropean Charter as languages ‚traditionally used within a given territory of a State 
by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the 
State’s population; and different from the official language(s) of that State; it does 
not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of 
migrants.‘23

In the Article 1 b) of the European Charter, the term ‚territory in which the 
regional or minority language is used‘ is defined as ‚…the geographical area in 
which the said language is the mode of expression of a number of people justifying 
the adoption of the various protective and promotional measures provided for in this 
Charter.‘24 The Authors of the European Charter did not exactly give a percentage 
ratio between majority and minority population which is related to the measures 
in the European Charter. This situation lets certain latitude for governments of 
individual states to decide about needed number of minority language users.25 

Besides the regional languages, there are some languages which differ from the 
language (languages) of other state residents, but the citizens speaking this lan-
guage do not live in a specific territory. It is a matter of the languages which using 
is connected with a long tradition, but they are scattered to whole territory of the 
state and it is the reason why they do not comprise a continuous region of use:26 
For instance, the Roma language or Yiddish. 

21  Council of Europe (5th June 1992) Explanatory Report to the European Charter for Re-
gional or Minority Languages

22  Preamble Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional or Mi-
nority Languages 

23  Article 1 par. a) Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional 
or Minority Languages

24  Article 1 par. b) Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional 
or Minority Languages

25  Council of Europe (5th June 1992) Explanatory Report to the European Charter for Re-
gional or Minority Languages page 35.

26  Article 1 par. c) Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional 
or Minority Languages
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Objectives and principles are set in the Part II of the 
European Charter:

 – The recognition of the regional or minority languages. In this point, the lan-
guage does not have to be recognised as official language. The rule should 
be understood that the recognition would be the first step to protection and 
development. 

 – The European Charter puts emphasis on keeping compactness of the geog-
raphical area of the regional or minority languages and administrative divi-
sions. Reaching realisation of this point is considerably complicated because 
of complexity of settlement and individual areas historical background. The 
rule also prohibits creating any new or changing already existing administra-
tive divisions to make possibility of using the regional or minority language 
more complicated or impossible. For instance, it is a question of uniting 
two administrative divisions to fall the number of people belonging to mi-
nority under needed border to cause a partial loss of minority’s language 
rights. – The need for resolute action to promote regional or minority lan-
guages. This provision rises from knowledge that just prohibition of disc-
rimination is not enough to maintain cultural diversity because despite 
absence of negative acts, the situation of some minority languages goes to 
natural assimilation. Such a positive action has to lead to facilitation and 
encouragement using the language in the oral or written form in all levels 
of private and public life.

 – One of the principles of the European Charter is also the need of mainte-
nance and development of links between minority groups and other group 
using a language in identical or similar form and the establishment of cul-
tural relations with other minority groups in the state. The states must not 
do resettlement actions leading to split the communities or to get into a 
situation putting the groups in danger of assimilation. Alongside it gives 
possibility to develop within one language group if it is located in more 
states or if the minority language is an official language in another state. 
As it emerges from the Explanatory Report to the European Charter for 
Regional and Minority Languages, it is found important in order to state 
recognition of legitimacy of such relations and non-enforcement of loyalty 
at the expense of cultivation these relations. These relations cannot be consi-
dered as endanger of the state’s territorial integrity. The Explanatory Report 
and the idea from the European Charter come out form the proposition that 
any language group does not have a reason for any separatist activities if it 
feels fully integrated and un-limited in development its cultural contact with 
neighbour communities.   



370 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

 – Among its objectives and principles, the European Charter subsumes educa-
tional system in regional or minority languages in all possible levels as well. 
It also find important to provide study as well as research on regional and 
minority languages at universities equivalent institutions.27   

The European Charter prohibits discrimination and obligates to abolish ‘any un-
justified distinction, exclusion, restriction or preference relating to the use of a re-
gional or minority language and intended to discourage or endanger the mainte-
nance or development of it.‘28 Furthermore, the adoption of special measures in 
favour of regional and minority languages is not found discrimination against 
majority language users. 

Besides the regional and minority languages protection, the European Charter 
aims to develop tolerance and mutual understanding. That is why the Article 7 
paragraph 3 says: ‘The Parties undertake to promote, by appropriate measures, mu-
tual understanding between all the linguistic groups of the country and in particu-
lar the inclusion of respect, understanding and tolerance in relation to regional or 
minority languages among the objectives of education and training provided within 
their countries and encouragement of the mass media to pursue the same objective.’29 

By these provisions, The European Charter introduces a framework of guar-
anteeing inalienable right of individual to use his language in public and private 
life and universal prohibition of discrimination based, inter alia, on language or 
belonging to national minority. As a basis for the principle, the Preamble of the 
European Charter adverts to the United Nations International Covenant on Civil 
and Political Rights and the Council of Europe Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms.30  

3.2. Framework Convention for the Protection of National Minorities

Another international document dealing with protection of language rights of 
national minorities is the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities. The Framework Convention as well as the European Charter for Re-

27  Article 7 par. 1 Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional or 
Minority Languages et Council of Europe (5th June 1992) Explanatory Report to the European 
Charter for Regional or Minority Languages points 58–70.

28  Article 7 par. 2 Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional 
or Minority Languages

29  Article 7 par. 3 Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional 
or Minority Languages

30  Preamble Council of Europe (5th November 1992) European Charter for Regional or Mi-
nority Languages
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gional and Minority Languages was signed in the Council of Europe. The minority 
languages protection falls under the protection of the national minorities which is 
found a part of international protection of human rights. The contracting parties 
undertook to support the conditions for national minority members to maintain 
and develop their culture and essential elements of their identity, namely their 
religion, language, traditions and cultural heritage.31

Persons belonging to national minorities have the right to use freely their lan-
guage in public or private and orally or in writing form. The contracting parties 
undertook to promote the conditions which would make it possible to use the 
minority language between members of a national minority and administrative 
authorities in areas which are inhabited by national minority members tradition-
ally or in substantial numbers if there are real need and request of the members of 
the national minority.32 The Framework Convention is more concrete on field of 
the criminal law in the Article 10 paragraph 3 where it gives ‘the right of every per-
son belonging to a national minority to be informed promptly. a language which he 
or she understands, of the reasons for his or her arrest, and of the nature and cause of 
any accusation against him or her, and to defend himself or herself in this language, 
if necessary with the free assistance of an interpreter.‘33 The members of national mi-
norities have the right to use their names and surnames in form which is natural 
for their language. Furthermore, they have the right to place publicly visible signs, 
inscriptions and other information of a private nature. If there is a demand, tradi-
tional local names, street names and other topographical indications intended for 
the public should be also in the minority language. The Framework Convention as 
well as the European Charter for Regional and Minority Languages puts emphasis 
on educating members of the national minorities in their languages.34

The effort of the European Union to protect the regional and minority languag-
es and to guarantee the right to use their mother tongue is not boundless what can 
be deduced from the European judicature; namely the Judgement of the European 
Union Civil Service Tribunal (First Chamber), 5 December 2012, case F-29/11. 
In this case, complainant BA (ethnic Hungarian with Hungarian and Romanian 
citizenship) took an action against the European Commission; in the complaint 
she sought ‘annulment of the decision of the Director of the European Personnel 
Selection Office (EPSO) of 10  December 2010 rejecting his complaint and of the 

31  Article 5 Council of Europe (10th November 1994) Framework Convention for the Pro-
tection of National Minorities

32  Article 10 par. 1,2 Council of Europe (10th November 1994) Framework Convention for 
the Protection of National Minorities

33  Article 10 par. 3 Council of Europe (10th November 1994) Framework Convention for the 
Protection of National Minorities

34  Article 11 and next Council of Europe (10th November 1994) Framework Convention for 
the Protection of National Minorities
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decision of the selection board for competition EPSO/AD/147/09 not to admit him 
to the oral test in the competition.‘35 As a citizen of Romania, BA applied for the 
open competition EPSO/AD/147/09 to constitute a reserve list of administrators 
of Romanian citizenship in the field of European public administration.36 One 
of parts of the recruitment procedure EPSO/AD/147/09 was also a language test 
composed of written and oral part. According to the Paragraph 2(c) of Section I B 
of the competition notice, entitled ‘Knowledge of languages’, two languages were 
required: ‘Main language’ – Romanian and ‘Second language’ – English, French 
or German.37 Required language levels were ‘a thorough knowledge‘ of Romanian 
and ‘a satisfactory knowledge‘ of the second language. The Complainant BA was 
not successful if the written part of the test from the Romanian language when 
she was marked 6/10 and not admitted to the oral part. The complainant referred 
to the Article 1d of the Staff Regulations of Officials of the European Union: ‘1. In 
the application of these Staff Regulations, any discrimination based on any ground 
such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion 
or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, 
birth, disability, age, or sexual orientation shall be prohibited… 5. Where persons 
covered by these Staff Regulations, who consider themselves wronged because the 
principle of equal treatment as set out above has not been applied to them, establish 
facts from which it may be presumed that there has been direct or indirect discrimi-
nation, the onus shall be on the institution to prove that there has been no breach 
of the principle of equal treatment. This provision shall not apply in disciplinary 
proceedings.‘38 The Complainant BA claimed that as Romanian citizen of Hungar-
ian ethnicity, she had to be examined from the Hungarian language and her right 
to use her mother tongue was broken. European Union Civil Service Tribunal 
dismissed the complaint with argument although Romanian is her mother tongue 
and recognised language by Romania as the language of communication used by 
the Hungarian minority, it is not nevertheless an official language of Romania and 
that is why her right to use the mother tongue was not broken.39

35  Case F-29/11 Judgement of the European Union Civil Service Tribunal (First Chamber)
36  Ibidem point 18
37  Ibidem point 14
38  Ibidem point 2
39  Ibidem
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4. Conclusion

The European Union was established as a union of equal countries with the goal 
to save peace in the European continent, develop European economy destroyed 
during the World War Two and protect European cultural diversity. The European 
Union could choose one official and communicative language, but it has given 
priority to using many languages. It led to the present situation with more than 
twenty official languages of the union. As there are some languages which are 
spoken by a small number of native speakers, some bigger nations, languages of 
those are not the official languages of the European Union, raised a demand to 
recognise their languages on the European Union level. That brought a new cat-
egory called co-official languages.

For every nation it is very important to maintain and develop its national cul-
ture and language. Every minority culture, minority language including, is natu-
rally being assimilated by a majority culture with which it shares a territory. If mi-
nority language has to survive such a cultural pressure, it is necessary to support 
its maintenance actively. That active approach to the topic of protection of minor-
ity languages is represented by the European Charter for Regional or Minority 
Languages and the Framework Convention for the Protection of National Minori-
ties, both signed in the Council of Europe and recognised by the European Union.     

A big matter of the European Union language policy is the United Kingdom’s 
leaving – Brexit. According to the law the English language should lose its status 
of one of the official languages of the European Union. Each Member state had to 
choose one language which would represent it in the union. The United Kingdom 
has been the only country with English as its official language. Two Anglophonic 
countries – Ireland and Malta – did not choose English as their first language in 
the union, but Irish and Maltese. It seems there is no legal ground for the status 
of English as one of the official languages of the European Union after Brexit. This 
situation could cause increasing potential of French and German. Nevertheless it 
is very presumptive that English will remain the official language of the European 
Union due to some reasons: Mainly in Ireland, there are not many people able to 
communicate and work in Irish rather in English. The second very crucial reason 
is the common situation of English which is spread worldwide and the most used 
second language in Europe. Disqualification of English could put millions of peo-
ple at a disadvantage. Unfortunately, before the deadline for this paper it is still not 
sure when the United Kingdom will leave the European Union and which way of 
Brexit will be chosen and agreed by the Houses of Parliament and the European 
Union.   
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1. Introduction

The second of the three generations of human rights is the provision of economic 
social and cultural rights. The first part of Act C of 1999. on the promulgation 
of the European Social Charter sets out in 19 paragraph the social rights which 
States Parties must accord to their nationals. The second part defines what the 
States have to do to enforce the rights guaranteed.1

At the level of some nations, there is no general practice of constitutional regu-
lation of social rights; for example in the USA. In the constitutions of Western 
European constitutional democracies, reference to the social state and the rule of 
law is not common. In contrast. the new constitutions of Eastern Europe adopted 
after the change of political system, the state often defines itself as a social state.2

1  Sári János – Somody Bernadette (ed.): Alapjogok Alkotmánytan II. Osiris Tankönyvek. 
2008, 259.

2  Téglási András: „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét”– avagy 
a Nemzeti hitvallás szociális töltetű rendelkezése(i). In Patyi András (ed.): Rendhagyó kom-
mentár egy rendhagyó preambulumról. Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás. 2019, 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 291.
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Our Fundamental Law has modified the social provisions of the Constitution in 
several ways. Prior to its entry into force, before 2012, three pillars of constitution-
al protection could be distinguished, one that called social rights a state objective 
and another that. exceptional cases, was willing to recognize the subjective nature 
of social rights; and the third, which focused on the protection of social rights by 
satellite rights. The adoption of the Fundamental Law not only rearranged the bal-
ance between the three approaches, but also raised new constitutional issues. The 
Constitutional Court considers the provisions of the Constitution to be the basis 
for a significant change in social policy.3

The Fundamental Law introduced the requirement of „maintaining an uni-
form pension system based on solidarity”. In this wording, it narrows the state’s 
room for maneuver compared to the provisions of the Constitution, but merely 
prescribes the state’s obligation to maintain institutions, but not what the pen-
sion system should be. It does not define whether it is a purely public system 
or a system mixed with private elements. The provision can be interpreted as an 
obsolescence of the traditional system of solidarity and insurance, that is, the pos-
sibility of setting up a pension scheme, which is independent of the amount of the 
contributions paid or which guarantees the same amount of pension for all.4

Nowadays the social administration and social rights are more emphasis be-
cause of some cases, not just in Hungary but all over in Europe and the world. The 
European Commission constantly publishes and informs those who interested in 
social rights. The Pillar of Social Rights is about delivering new and more effective 
rights for citizens. It builds upon several key principles, structured around three 
categories: (1) Equal opportunities and access to the labour market, (2) Fair work-
ing conditions, (3) Social protection and inclusion.

According to the Pillar of Social Rights people with disabilities have the right to 
income support that ensures living in dignity, services that enable them to partici-
pate in the labour market and in society, and a work environment adapted to their 
needs.5 In my work I would only like to deal with the disabilties, their income and 
the legislation changes in the near past and future in Hungary.

In this paper I clarify the difference between the invalidity annuity and the dis-
ability benefit and summarise the way of their function. I will also shortly depict 
how the Hungarian disability benefit system works under the control of the Con-

3  Juhász Gábor: Államcélok, paradigmaváltás és aktuálpolitikai alkotmányozás. A  szo-
ciális jogok védelme az Alaptörvényben. 3. p. Download: http://www.esely.org/kiadvan-
yok/2015_1/20151_11_juhasz_allamcelok_ paradigmavaltas.pdf)

4  Juhasz: op. cit. (2015) 16.
5  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-mone-

tary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 
(2019. 08. 17.)
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stitutional Court. I will also analyse the concerning legal framework adopted in 
2018 and the necessity of legislative changes in the near future. 

In the last two decades the Act CXCI of 2011 changed the regulations of dis-
ability benefits within a short time, significantly and without transitional regula-
tions. The disability pension used to function depending on the length of time 
employed, on the income acquired during employment, and on the extent of the 
disability. As of 1 January 2012 the disability pension was abolished and substi-
tuted by a quasi-subsidy system that guarantees sick-leave services. The new reha-
bilitation system consists of two main condition.

Those whose capacity to work could have been partially or fully rehabilitated, 
receive rehabilitation allowances. Disability subsidy can be given to people with 
80-100% disability who were essentially previously deemed unfit for work, as well 
as persons who had previously received disability pensions and had by 31 Decem-
ber 2011 turned 57 years old.

2. Legal framework

2.1. Constitutional level 

The Hungarian constitution, the Fundamental Law6 declares in its preamble – 
called “National Avowal” – the followings: “We hold that we have a general duty to 
help the vulnerable and the poor. We hold that the common goal of citizens and the 
State is to achieve the highest possible measure of well-being, safety, order, justice and 
liberty. We hold that democracy is only possible where the State serves its citizens 
and handles their affairs in an equitable manner, without abuse and impartially.” 

In the “Foundation” part, the constitution also deals with social issues declar-
ing that “[e]veryone shall be responsible for him- or herself and shall be obliged 
to contribute to the performance of state and community tasks according to his 
or her abilities and possibilities.”7 The relation between national and international 
law is significant in this area, too. The Fundamental Law defines the basis of this 
relationship as follows: “In order to comply with its obligations under interna-
tional law, Hungary shall ensure that Hungarian law is in conformity with inter-
national law.”8

In the part called “Freedom and Responsibility” – which is the catalogue of 
fundamental rights – the Hungarian Fundamental Law states, that “Hungary shall 

6  Source: website of the Hungarian Government: https://www.kormany.hu/
download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf

7  Fundamental Law Article O)
8  Fundamental Law Article Q) paragraph (2)
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strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall 
be entitled to assistance in the event of maternity, illness, invalidity, disability, 
widowhood, orphanage and unemployment for reasons outside of his or her con-
trol, as provided by Act.”9 And it also declares, that “Hungary shall implement so-
cial security for those persons referred to in paragraph (1) and for others in need 
through a system of social institutions and measures. The nature and extent of 
social measures may be determined in an Act in accordance with the usefulness to 
the community of the beneficiary’s activity. Hungary shall contribute to ensuring 
a life of dignity for the elderly by maintaining a general state pension system based 
on social solidarity and by allowing voluntarily established social institutions to 
operate. An Act may lay down the conditions for entitlement to state pension also 
with regard to the requirement for stronger protection for women.”10

2.2. The level of acts

There are four relevant acts in the Hungarian legal system, which concretize the 
constitutional declarations regarding to the social security system, especially the 
invalidity annuity and disability benefits: 

 – Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private 
Pensions and the Funding for These Services

 – Act I of 2012 on the Labour Code
 – Act CXCI of 2011 on Allowances for Persons with Disabilities and the 

Amendment of Certain Legislation
 – Act XXVI of 1998 on the rights of persons with disabilities and the promo-

tion of equal opportunities

Based on these laws, the following table contains the most important issues of the 
forms of maintenances, services: 

9  Fundamental Law Article XIX. paragraph (1)
10  Fundamental Law Article XIX. paragraph (2)–(4)
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Invalidity annuity 

 – the applicant who has at least 
70% health damage before 25 
years of age AND is not eligib-
le for pension benefits, accident 
compensation benefits and be-
nefits for persons with changed 
working capacity.

This means the invalidity annuity 
cannot be utilised together with the-
se other benefits.

Disability Benefit 

 – has a precondition that the 
person is only eligible after a 
certain fix period of insurance 

Though I will not specify all the 
different cases and requirements, 
here are a few examples for eligi-
bility:

1. At the time of applying the per-
son shall have at least
aa) 1095 day of insurance in 5 
years, or
ab) 2555 days of insurance in 10 
years or 
ac) 3650 days of insurance in 15 
years.

2. The applicant doesn’t work 
(doesn’t have insurance) AND 
does not have regular income 
(except handicapped benefits) 

Disability Allowance

Disability allowance is 
a monthly allowance to 
help a severely disabled 
person to promote equal 
opportunities. The pur-
pose of the subsidy is to 
contribute financially, 
irrespective of the inco-
me of the severely disab-
led person, to the social 
disadvantages of the se-
verely disabled person.

Invalidity annuity’s – amount 

 – fixed amount, and increases in 
line with the provisions of the 
Act

From the first day of 2018. 
36.365 HUF/month). 

Disability Benefit – amount 

it depends on:
 – the applicant’s income AND 
 – the result of the applicant’s 

complex evaluation, AND 
 – the likelihood of the appli-

cant’s rehabilitation.

The base of the benefit is the app-
licant’s monthly average income 
in the previous year. 

If the applicant does not have 
income during this time, then it 
is examined whether he had any 
income for altogether at least 180 
days prior to the application. 

If the answer is still no, the base 
is the minimum wage. In 2018 it’s 
98.890 HUF.

Disability Allowance – 
amount

it depends on the extent 
and form of disability:
20.982.- HUF – 25.825.-
HUF.

From the 1 January 
2014, the amount of di-
sability allowance shall 
be increased in accor-
dance with the rules 
of the Social Security 
Pension Act concerning 
the annual increase of 
pension benefits, and 
the disability allowance 
to be determined shall 
be increased by the same 
amount.
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Invalidity annuity – termination of 
eligibility

 – the person is eligible for retire-
ment benefits

 – the person’s health damage 
doesn’t reach the 70% 

Disability Benefit - termination of 
eligibility

If the applicant 
 – asks for it 
 – if he has other regular income 

(except sickness benefit and 
the child care fee) OR

 – there was a lasting improve-
ment in his state of health,

 – the applicant’s income in the 
last 3 months exceeds over 
207.000.-HUF or if self-emp-
loyed 270.750.- HUF), OR

 – the employment had been 
established in the absence of 
the necessary legal declara-
tion from the authority 

 – the applicant doesn’t fulfil its 
notification obligation (note: 
the deadline decreased from 
15 days to 10 days) OR

 – the person does not coopera-
te due to reasons attributable 
to him during the re-evalua-
tion. 

In certain cases, the benefit may 
have to be repaid.

Disability Allowance – ter-
mination

If the decision establishing 
the entitlement to the aid 
has become final, the be-
nefit is due when the app-
lication is submitted.

The person is not entit-
led to disability allowance 
if he receives a blind al-
lowance, a higher family 
allowance, or after him 
anybody receives a higher 
family allowance.

Disability benefit ceases, 
if the applicant dies, if not 
seriously disabled, the di-
sabled person does not 
appear at the examination 
and does not justify his 
absence, or moves outside 
the European Union.

Invalidity annuity

The person receiving invalidity 
annuity may work with no limi-
tation.

The salaries received during this 
period are subject to pension cont-
ribution, thus for the applicant’s 
considered as service time.

Disability Benefit 

The person receiving disability 
benefit may work with one limi-
tation:

 –  the applicant’s income in the 
last 3 months exceeds over 
207.000.-HUF or if self-emp-
loyed 270.750.- HUF),

The salaries received during 
this period are NOT subject to 
pension contribution, thus the 
applicants are NOT considered as 
service time.

Disability Allowance

The subsidy is provided by 
the state, irrespective of 
the income of the disab-
led. order to contribute fi-
nancially to the reduction 
of the disadvantages and 
costs of the disabled.
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3. Disability benefits in the Constitutional  
Court’s practice

The Constitutional Court stipulated as a constitutional requirement that during 
the review of disability benefits, not simply the change in the percentage deter-
mined by the law (which can be changed at any time by the legislator), but the 
positive change in the physical condition determining the individual’s life situa-
tion shall be considered.

The claimant in the main proceedings received disability pension until 31 De-
cember 2011, but as a result of the review conducted in accordance with the new 
legislation, her condition improved, and the amount of her allowance had fallen 
to less than half of her previous invalidity pension. This social security decision 
was annulled by the competent court, as it considers that the change in the per-
centages used to determine the state of health alone cannot justify the improve-
ment of someone’s health: it shall be proved that due to the different qualification 
considerations not only the percentages changed, but the actual health of the ben-
eficiary has improved. Then the case was transferred to the Curia, which initiated 
the examination of the conflict of the Act CXCI of 2011 on Allowances for Per-
sons with Disabilities and the Amendment of Certain Legislation XII. paragraph 
(1) a) and the European Convention on Human Rights’ First Additional Protocol 
Article 1. Protection of Property.

The amount of disability benefits can only be reduced compared to the amount 
of disability pensions disbursed before 1 January 2012, when the health of the 
person entitled to benefits has improved, however the legislation does not define 
the definition of improvement.11

4. Summary

In 2011 the rehabilitation system changed substantially. Previously, the employ-
ment prospects of persons with reduced capacity to work had been largely deter-
mined by two main types of welfare provision: disability pensions and rehabilita-
tion subsidies. In the last two decades several attempts had been made to curb 
disability pension claims by tightening the rules.

According to the Decision of the Constitutional Court, when restructuring the 
system of disability benefits and the re-evaluation system that determined the 
level of disability in 2012, the government did not make rules that considered the 

11  21/2018. (XI. 14) Decision about the procedure of the Constitutional Court on the colli-
sion of Act CXCI of 2011 on Allowances for Persons with Disabilities and the Amendment of 
Certain Legislation with international law
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improvement of the actual physical condition of the beneficiaries and the benefit 
they received prior to the conversion. With this complicated language, Constitu-
tional Court aims at saying that:

• In the system developed after 2012, people, not detected with actual signi-
ficant improvement in health, i.e. as only a new re-valuation examination 
with different requirements gave people with non-changed disability levels 
a better percentage

• And based on these re-evaluation examinations the disability benefits were 
drastically decreased, causing serious financial problems to many people. 12

The piquancy of the last Constitutional Court case could be seen from the parallel 
justifications and special opinions regarding the decision. The fracture line out-
lined in the decision reflects the different perceptions of individual constitutional 
judges on state sovereignty. In these earlier decisions, the Constitutional Court 
typically displayed and described the international jurisprudence in detail. The 
present decision broke this tradition to some extent as the case law is not detailed 
in the Decision as it was before. 

Finally, I would like to summarize, the government’s mission in the near future 
with a citation from Hubert Humphrey13 who said: “It was once said that the moral 
test of government is how that government treats those who are in the dawn of life, 
the children; those who are in the twilight of life, the elderly; and those who are in the 
shadows of life, the sick, the needy and the handicapped.”14
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This paper aims to identify the place and role of the market economy within a democra-
tic state and to show the springs that it can trigger when confronting the demand with 
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1. Introductory Remarks

In this paper, I have approached the market economy from a legislative and Euro-
pean perspective. I have thus started a long journey to the constitutional founda-
tion of trade freedom, namely property rights. This article starts from the premise 
that property is the basis of commercial freedom. In this regard, I consider that 
the freedom of trade. its constitutional meaning, is related to the provisions of art. 
1 of the Fundamental Law, especially those of par. (3), according to which „Ro-
mania is a democratic and social state, governed by the rule of law. which human 
dignity, the citizens’ rights and freedoms, the free development of human personality, 
justice and political pluralism represent supreme values. the spirit of the democratic 
traditions of the Romanian people and the ideals of the Revolution of December 
1989, and shall be guaranteed”.

I believe that the protection and guarantee of the right of property and prop-
erty as such fall within both the sphere of fundamental human rights, the princi-
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ples necessary for a democratic society and the natural mechanisms of the market 
economy. This instrument has its place in the democratic societies because it is 
one of the levers that people have at their disposal to act in the process of influ-
encing the market, namely the demand and the offer. Based on this constitutional 
guarantee, social relations have been conceptualized that support the economic 
and social evolution of the state, the so-called welfare governance, which tends to-
wards economic growth, sustainable development, elimination of unemployment, 
competitiveness and so on. The constitutional landscape in which these processes 
can be manifested is shaped by the pattern of the market economy, whereby the 
marked features of national sovereignty become reinvented as a result of transna-
tional or pan-European instruments that become the defining ones for economic 
freedom and for commercial freedom. Within the market economy, we discover a 
plenitude of forms of ownership, which keeps demand and offer dynamic, impos-
ing both interdependence and evolution. This “struggle” for the supremacy creates 
advantages for the end users – the consumers – respectively the reduction of the 
production costs, a better quality of the goods, a higher production and, last but 
not least, innovation.

The role of the national states is not outdated in this journey of the evolu-
tion of the trade, but on the contrary they are more current than ever. Through 
the national character, the states are forced by the impulses of the multinational 
companies to impose themselves on the international markets as plenipotentiary 
stakeholders who support human rights, democratic values, the rule of law, the 
separation and balance of powers in the state and so on.

The human rights are the quintessence of the social relations that the state is 
empowered to protect through normative acts. From the premise of guaranteeing 
the civil, political, economic, and cultural rights, the state is strengthening and 
developing. In this whole cycle of its own development, an essential place is the 
economic rights, as well as the development and economic growth of the society. 
The most common modern tool that implements this is called market economy. 
This instrument has its place in the democratic societies because it is one of the 
levers that people have at their disposal to act in the process of influencing the 
market, namely the demand and the offer. The role of the state is not minor; on the 
contrary, it must be a proactive one, to intervene to sanction the wrong practices 
that can jeopardize the fluidity and speed of the market mechanism. 

Many ways of organizing the economic activity developed during the histori-
cal evolution of society, having their own mechanisms of allocating and using 
resources to meet the needs. Competition thus emerged as an intrinsic element of 
the permanent balance between the demand and offer on the market. The market 
economy promotes competition, which influences the demand, the offer and the 
prices in tandem. Competition is formed in the market economy, as a result of 
the offer and the demand. Therefore, the State intervention in the market econ-
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omy is decisive for the evolution of the market. general, and of the competition. 
particular. The competition policy has been permanently influenced by the eco-
nomic and social evolution and, consequently, there has been a diversification of 
its content. The conceptualization of the term has resulted in the emergence of a 
heterogeneous field, namely the competition law. We can talk about a competitive 
type policy that is foreshadowing in Canada and the USA at the end of the 19th 
century. It was born as a result of the public protest against the increase of the 
economic power in a limited number of companies or concerns (trusts), which 
forced the elaboration of a competition law. The premises that underpinned this 
endeavor were convinced that, by maintaining a legal framework in which com-
panies compete freely and correctly, by optimal allocation of economic resources, 
the lowest possible prices, the highest quality and the highest profit for the benefit 
of the whole society are insured.

It is not by chance that. our view, the constituent elements of the competition 
are precisely the companies’ free access to the market, freedom of action for set-
ting the products and services and the consumers freedom to choose the desired 
or necessary product or service. In other words, the demand influences the of-
fer, and the competition has the role of maintaining the offer as diversified and 
qualitative as possible. In this context, the market economy cannot exist without 
competition, because the relationship between offer and demand would not be 
kept in a coherent ratio, by setting unfair pricing policies. The market economy 
in Romania has been defined as a modern form of organization and operation 
of the exchange economy, where entrepreneurs carry out their economic activity 
freely, autonomously and rationally, according to the market requirements. order 
to satisfy the ever-increasing existential needs, with limited economic resources.1 

2. Market economy – the modern form organization  
of the exchange economy

In Romania, we can talk about a competition policy with Law no. 21/19962, which 
was issued as a result of the practices created by the wave of imported products. In 
addition, the Competition Council, as an independent institution, was set up and 
the Competition Office, which operates under the authority of the Government. 
The role of the Competition Council is to endorse the draft Government decisions 
that may have anti-competitive impact and to make decisions when anti-com-
petitive practices are breached or when economic concentrations are identified 

1  Refer to M. Stanciu, Microeconomie – suport de curs pentru învãțãmânt la distanțã –, 
Craiova, 2007, 18.

2  Republished in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 153 of 29 February 2016. 
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that restrict, prevent or distort the competition. The Competition Office repre-
sents the Government, either at advisory level or within the administrative con-
tentious courts. In this context, the State has the task of not intervening through 
excessive or anti-competitive regulations3. The Romanian Constitution contains 
express provisions regarding the private initiative and competition4. Art. 135 par. 
(1) of our fundamental law states that “Romania’s economy is a market economy, 
based on free initiative and competition.” Correlatively, par. (2) let. a) of the same 
article states that “the state must ensure the freedom of trade, the protection of 
fair competition, must create a favourable framework for capitalizing on all the 
production factors.” 

Looking at the legal framework of the European states on the competition reg-
ulation, we find that it has been updated. most cases, with a view to harmonizing 
the national provisions with the European Union law. We believe that the impact 
of the EU strategies and policies in the field continues to have a significant impact 
on the national practices regarding the competition in market economies. Thus, 
at the level of the European Union, competitiveness is already approached, aiming 
to leave behind the traditionalist concept of demand and offer based on resources 
and to rely on identifying solutions that stimulate knowledge and information 
activities so that they allow emphasizing the competitive advantages. 

Beyond the proactive role of the state by which it intervenes to sanction im-
proper practices or slippages, which may endanger the fluidity and speed of the 
market mechanism, at the governmental level a number of limits imposed by the 
European policies must be respected. In this respect, state aid, tax reductions, 
merger supervision and other types of anti-competitive behavior are targeted. 
Otherwise, the state may be subject to sanctions from the European institutions. 

By the Emergency Ordinance no. 77/20145 national procedures in the field of 
state aid have been established. order to apply the provisions of art. 106–109 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union and the secondary legislation of 
the Union. The Emergency Ordinance clarifies the meaning of certain specialized 
terms. 

Thus, “state aid” means “the economic advantage granted from state sources or 
resources or managed by the state. any form, which distorts or threatens to distort 
competition by favoring certain enterprises or fields of production, to the extent 
that it affects trade between the Member States.” On the other hand, “de minimis 

3  OECD, Factsheet on how competition policy affects macro-economic outcomes, October 
2014, 2.

4  By way of example, we mention that the constitutional texts of the United States of Amer-
ica or of Germany do not contain provisions of the kind referred to in Article 135 or Art. 45 of 
the Romanian Constitution.

5  Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 893 of 9 December 2014. 
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aid” is a limited aid according to the European Union rules, at a level that does 
not distort competition and / or trade with the Member States. State aid works by 
creating an economic advantage, which can be quantified in money, regardless of 
the form of granting it. The economic advantage can be granted by the following 
methods:

• grants;
• cancellation of debts or taking over losses;
• exemptions, reductions or deferrals from payment of taxes and fees;
• renouncing to obtain normal incomes from public funds, including granting 

loans with preferential interest, guarantees granted under preferential con-
ditions;

• equity investments of the state, central or local public authorities or other 
bodies that administer state or local authorities sources, if the rate of return 
of such investments is lower than normal, anticipated by a prudent private 
investor;

• price reductions to the goods provided and to the services provided by cent-
ral or local public authorities or by other bodies that administer state or local 
authorities, including the sale of land belonging to the private domain of the 
state or local public authorities, below the market price;

• creating a market or strengthening the beneficiary’s position in a market, etc.

According to art. 7 par. (1) of the normative act, “any susceptible project rep-
resenting state aid or de minimis aid must be accompanied by a memorandum 
approved by the Government regarding the framing of these measures in the eco-
nomic-budgetary and financial policies of the Romanian state”.

By the Competition Council Order no. 437/2016 there has been implemented 
the Regulation on the Register of State Aid, register that keeps an integrated re-
cord of the aid granted in Romania and ensuring the transparency of their initia-
tion, granting and payment. 

By Government Decision no. 326/20176 the “Inter-ministerial Council for the 
application of the policy in the field of state aid” was established and for the modi-
fication of the Government Decision no. 750/2005 regarding the establishment of 
permanent inter-ministerial councils. The role of the Inter-ministerial Council is 
to “contribute to the integration, correlation and unitary application of the Euro-
pean principles for the granting of state aid by all the institutions involved in the 
field of state aid in Romania”.

On April 8, 2016, the European Commission opened an investigation aiming 
the support granted to a petrochemical company in Romania and communicated 
to the Romanian state its decision to initiate the procedure provided in art. 108 

6  Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 479 of 28 June 2014.
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par. (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union regarding the aid 
measure. The Commission initiated the procedure regarding three support meas-
ures taken by Romania in favor of the company.

As a result of the final stay of the court decision approving the reorganization 
plan, the company was cleared debts of 2.38 billion lei. As a result of this cancella-
tion, the total debt of the company decreased from 3.74 billion to 1.36 billion lei. 

The European Commission has verified if the cancellation of debts by the Ro-
manian state and the continued supply of the company by state-owned enter-
prises, despite the deterioration of its financial situation, have not violated the EU 
rules on state aid. In particular, the European Commission has examined:

• the accumulation of debts towards state institutions;
• the cancellations of debts by different state-owned enterprises within the 

plan of reorganization of the company elaborated by the judicial administ-
rator;

• the support granted to the company by two state-owned companies that, 
despite the deterioration of the company’s financial situation, continued to 
supply it. 

In specialized terms, the problem of this company was to fulfill specific legal pro-
cedures for state aid rules in the context of insolvency. Thus. the critical analysis 
of this issue, it was noted that “the legal provisions of the state aid apply to both 
state-owned companies and private-equity companies, and the fact that a com-
pany enters the insolvency procedure does not automatically exclude the applica-
tion of the rules of State aid”7. If it is found that an incompatible State aid has been 
granted to an insolvent company, it “must be recovered from the beneficiary or 
from its legal and economic successor, if there is economic continuity between the 
original beneficiary and the entity / business bought by the investor”8.

According to the letter of intent of the European Commission, the Romanian 
authorities should have submitted the supporting documentation on the meas-
ures taken. 

Therefore, competitiveness aims at removing the obstacles that hinder the 
cross-border flows of products, labour, capital and services and reducing the de-
velopment disparities. The concept of competitiveness is not new; it has been de-
fined since 1984. Thus, “the competitiveness of a nation is the extent to which it 
can, under the conditions of the free and fair market, produce goods and services 
that meet the test of the international markets, and at the same time, increase the 

7  Bogdan.M. Chirițoiu, Preocupări ale Consiliului Concurenței în privința dezvoltării 
aplicării unor concepte juridice consacrate la nivel european, Curierul judiciar, nr. 7/2016, 376.

8  Ibidem, 376.
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real income of its citizens”9. In the opinion of the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD), “competitiveness” can be defined as 
the extent to which. an open market environment, a country can produce goods 
and services that pass the test of the external competition and, at the same time, 
maintain and increase the real domestic income”10. According to the European 
Union, “an economy is competitive if the population enjoys high standards of 
living and a high level of employment in a sustainable way. More specifically, the 
level of the economic activity should not cause an unsustainable external balance 
nor compromise the well-being of the future generations.”11 Also, at the EU level, 
it has been appreciated that competitiveness is defined by “the ability to produce 
goods and services that pass the test of the international markets while maintain-
ing high and sustainable levels of income or, more generally, the regions’ capac-
ity to generate, while exposed to the external competition, relatively high levels 
of income and employment”12. We note that the competitiveness trend remains 
within the limits of the market economy, based on the competition principles, but 
targets a national and European outcome. Moreover, the competitiveness encom-
passes among its features the attributes of the social economy as contributors to 
economic growth and cohesion. 

3. Short conclusions

As far as we are concerned, we consider that a significant stage for Romania, re-
ferring to the development of the economy, is the post-accession period to the 
European Union, namely from 2007 until now. The period 2007–2016 coincided 
with the economic crisis in the world, which also affected Romania. During this 
period, the application of the antitrust rules has become the main determinant 
of the competition policy, with increases in both the quantitative and qualitative 
parameters. The period from 2015 to present is characterized by the governors’ 
efforts to prepare the Romanian economy for joining the Eurozone. Romania’s ob-
ligation to adopt the Euro lies in the Treaty of Accession to the European Union. 
This preparation consists in reaching a certain degree of opening of the economy, 
namely the opening of the country to the international trade with the rest of the 

9  Refer to Results of the President’s Commission on Industrial Competitiveness. 1984, Global 
Competition: The New Reality, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office.

10  Refer to OCDE, Programme on Technology and the Economy, the key relationships, 2nd 
edition, volume. 42/1992.

11  Refer to The European Commission, European competitiveness report, Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxemburg, 2000, 23.

12  Refer to The European Commission, The 6th Cohesion Report: EU regions growing to-
gether or apart? September 2014. 
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world, the countries of the monetary area to which accession is sought, the share 
of marketable, non-tradable goods and services in consumption and produc-
tion, the tendency towards import13. The adoption of the Euro depends primarily 
on the acceptance of the candidate countries in the EU and, after accession, the 
drafting of the “National Convergence Programs” and the correlation of the eco-
nomic policy with that of the Member States. The second stage involves achieving 
a nominal convergence level14 and a real higher level of convergence with the Eu-
rozone countries, as well as the participation in the Exchange Rate Mechanism II 
(MCSII). The last stage is the introduction of the single currency – the Euro – and 
the observance of the rules of the “National Stability Programs”. In May 2018, the 
Romanian Government reiterated its commitment to join the Eurozone by adopt-
ing the Convergence Program 2018–202115. As a consequence, we appreciate that 
there are dependency relationships between the democratic principles and the 
factors that encourage the economic growth of a state. 

In carrying out its constitutional duties, the state has at hand public policies, 
which reflect at the national level the sovereignty of the people. In order to achieve 
the constitutional provisions, the state has a decisive role in the market economy, 
materialized at the institutional level, both through the central public administra-
tion. this case the government, which implements the economic policies, as well 
as through the decentralized central power that is manifested through the forma-
tion, administration and control of the financial resources of administrative-ter-
ritorial units and other public institutions. In the economic context, it is assumed 
that there is a tacit agreement between the public authority and the market, as 
well as between it and the state, as a national entity. The tacit agreement covers a 
number of market and state malfunctions, which do not decisively influence their 
course, but rather remove them from the economic, social and constitutional 
objectives. From a constitutional point of view, there is an obvious hierarchical 
task by which the public authorities must regulate the market mechanisms in ac-
cordance with the democratic principles of the market economy, especially in the 
event of malfunctions that block or hinder its good evolution. We acknowledge 
that there is a common interest, shared by the state and the market, so that there 
are as few disturbances as possible. 

The general idea we agree with is that in a political context permanently con-
cerned with sustainable development and economic growth, the primary action 
of the state is to maintain social cohesion and control over a free and inequalities-
generating market. The state must impose itself through a powerful institutional 

13  D. Dăianu: România și aderarea la zona euro: întrebarea este ÎN CE CONDIȚII! 2017, 
Institutul European din România, Bucharest, 31. 

14  Ibidem, 31.
15  Adopted by the Memorandum on 10 May 2018.
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apparatus that represents and defends the national interests in the economic and 
commercial relations with the other states of the world. order to build an equal 
competition position in the sector of competitiveness and innovation.

These include competitiveness, increased confidence for investors, stability of 
the law, and legal certainty. In conclusion, the market economy represents the 
general framework in which trade can operate freely, influenced only by the de-
mand-offer ratio, regulated autonomously on the market and guaranteed by the 
State Fundamental Law.
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1. Introduction

I have chosen, as the topic of my paper, an international legal document which still 
has not been ratified in Hungary, although it was signed by it four years ago. The 
Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against 
Women and Domestic Violence, or, as it is commonly referred to today, the Is-
tanbul Convention is continuously generating debate wherever the governments 
which signed it still have not put it into effect. The Convention is subject to debate 
because it is the first international convention to define the concept of biological 
sexes, supplementing it with the category of genders, the interpretation, percep-
tion, and acceptance of which is different in every culture and nation. In addition 
to providing a basic presentation of the Convention, this paper also reports on the 
ideas each country and nation has about sexuality, within the context of a brief 
analysis.
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2. International and European history of the Convention

The adoption of the Convention was engineered by the Council of Europe, which 
has been constantly involved in the discussion about the protection of women 
against violence over the past 25 years and acted as a catalyst of various recom-
mendations and the common thinking about this topic. During the 2000s, the 
Council issued several recommendations concerning the protection of women 
against violence.1 The recommendations provided a range of proposals from the 
general protection against violence through domestic violence to focusing on the 
special European situation, and they emphasised the widespread studying of this 
topic, awareness-raising campaigns, sensitisation, with the long-term goal to lay 
the foundation for a convention. The campaign to facilitate the achievement of 
the objectives of the above recommendations and supported by the Council ran 
between 2006 and 2008.2 This campaign had both pan-European and national 
campaigns at the same time.

This topic does not affect European countries only, neither did the Council of 
Europe bring up the topic without any history. Regarding the typifying of vio-
lence against women, for instance, they declare that they agree with the Beijing 
Action Plan adopted at the Fourth World Conference on Women in 1995, where 
the different forms of breaching women’s rights were clearly defined and openly 
condemned. We can regard the World Conference on Human Rights held by the 
United Nations in Vienna, Austria in 1993 as a preceding basis for the Beijing Ac-
tion Plan.3 Here, the UN issued a declaration regarding this topic and provided a 
definition for violence against women:

1  Protection of women against violence [Recommendation Rec (2002) 5 of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe]

Domestic violence against women [Recommendation 1582 (2002) of the Parliamentary As-
sembly of the Council of Europe]

Violence against women in Europe [Recommendation 1450 (2000) of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe]

2  The campaign website can be reached via the link below, where all the recommendations, 
surveys, and academic discussions are available: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domes-
ticviolencecampaign/default_en.asp

3  Koncz, Katalin: Mit tett és mit nem tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjogúsítása 
egy helyzete javítása érdekében? [What did the world (and Hungary) and what did it not do 
to ensure equal rights for women and to improve their situation?]. In Gömbös Ervin (ed.): 
Globális kihívások, milleniumi fejlesztési célok és Magyarország [Global challenges millennium 
development goals and Hungary]. 2008, Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 115–153.
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“Violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is 
likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including 
threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in 
public or in private life.
Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to physi-
cal, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual 
abuse of female children in the household, […] marital rape […]”

(UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993)

This is where our topic is linked to the wide range of issues related to women’s 
rights and the equal rights of women, which the major international organisa-
tions have been keeping on the agenda since the end of the Second World War. 
Although all major international organisations (UN, European Union, Interna-
tional Labour Organization, etc.) have committees dealing with the situation of 
women, Katalin Koncz is of the opinion that no meaningful progress was achieved 
in the creation of equality between women and men until the end of the 2000s.4 
The Beijing Action Plan, as often cited and presented above, also belongs to the 
objectives and decisions dealing with the equal rights of women.

The text of the Istanbul Convention also refers to the European Convention on 
Human Rights, which was adopted by the Council of Europe in Rome on 4 No-
vember 1950 and for the implementation of which the European Court of Human 
Rights was set up.

3. Adoption of the Convention

As we could see based on the foregoing, the Council of Europe built up the envi-
ronment in which the Istanbul Convention could be promulgated systematically. 
Building on its own human rights conventions, recognising the special status of 
women and the issues related to equal opportunities, and raising public awareness 
about the phenomenon of domestic violence, it gradually sensitised the politi-
cians of the 47 Member States of the Council in order to ensure the adoption of 
its future convention in as many countries as possible. (Its taking effect required 
ratification in ten countries, eight of which had to be members of the Council of 
Europe.) To this end, it organised a two-year series of programs including both 
European and national ones. In each country, this series of programs addressed 
the governments, policy-makers, and the representatives of the institutional sys-
tem involved in policy-making, and also the NGOs dealing with this topic.

4  Ibid.
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The Hungarian series of programs started on 24 May 2007 and was 1 year long. 
The Ministry for Social and Labour Affairs was responsible for the campaign year. 
The opening conference was held in the Parliament, where not only the delegates 
and representatives of the Council of Europe, but also the concerned public ser-
vices (National Crisis Management and Information Telephone Service) and 
NGOs (NANE Women’s Rights Association, Borostyánvirág Alapítvány) read pa-
pers.5 At the conference, the Ministry set up a working group and gave it the main 
goal to distribute information and sensitise.

The campaign years of the Member States also meant surveys and data collec-
tion, allowing for the exploration of the magnitude of the issue in each Member 
State. It also became clear that each country interprets violation against women 
and domestic violence differently, which means that their legal responses are also 
different. The need did, therefore, arise that a process of legislative harmonisation 
in the Member States of the Council of Europe begin with a convention, which 
can result in the achievement of equal opportunities on the level of the Member 
States. The ministers of justice of the Member States of the Council started ne-
gotiations to launch this process, followed by the draft convention of the expert 
team set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe (CAHVIO 
– Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and 
domestic violence).

The final version of the draft convention was criticised by the United Kingdom, 
Italy, and Russia, but the Holy See also suggested changes. These countries were 
interested in softening the text of the convention, which would have resulted in 
weaker obligations provided for by the convention. This practice was in turn criti-
cised by Amnesty International, providing a 12-point list of concerns regarding 
the changes.6

Here are some examples of the items some wished to change. The United King-
dom wanted to achieve that the convention become inoperable in case of wars 
and the part stating that violence against women is a violation of human rights be 
removed. Russia and the Holy See wanted to remove the parts on violence against 
lesbian, transgender, and bisexual women. Italy wanted to change the chapters 
on migrant women by suggesting that the convention interpret the efficiency of 
their protection differently. These examples also demonstrate the magnitude of 
the differences in the concepts and attitude of the Member States. The text of the 
convention was finalised in December 2010.

5  The programs and results of this campaign year were summarised on the http://www.
stopcsbe.hu/ website, which is not available any more.

6  Amnesty International: Time to take a stand: Amnesty International opposes amendments 
that will weaken the Council of Europe treaty on violence against women. 2011, Amnesty Inter-
national Publications, London.
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4. Adoption and ratification

The Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the convention on 
7 April 2011. It was opened for signing on 11 May 2011 in Istanbul, at the 121st 
Meeting of the Committee of Ministers. It’s taking effect required ratification in 
10 states, eight of which had to be Member States of the Council of Europe. This 
moment came on 1 August 2014. The taking effect of the Convention means that 
compliance with its provisions is a legal obligation for the countries having rati-
fied it.

The full list of the countries that signed and ratified the Convention is in Table 
1 of the Annex to this paper. This also reveals that, though Hungary signed the 
Convention on 14 March 2014, it has not been ratified ever since. To this day, 45 
countries have singed the Convention and 33 have also ratified it. It can be gener-
ally observed that, after ratifying the Convention, the countries put it into effect 
in 4 months, on average. The first signatories of the Convention were: Turkey, 
Portugal, Montenegro, Austria, Spain, Sweden, France, Finland, Greece, Iceland, 
Luxembourg, Germany, Slovakia. The last one, Slovakia, has not ratified the Con-
vention ever since.

Among the Member States of the Council of Europe, the following countries 
have not signed and ratified the Convention until 31.12.2019.: Azerbaijan and 
Russia. None of the countries and organisations outside the Council of Europe 
have signed it, including the Holy See.

5. Structure and content of the Convention

The Convention was issued in two official languages, French and English. It con-
sists of 81 Articles in total, which are grouped into 12 Chapters. Its structure is 
based on four key principles, which the ratifying countries must adhere to. These 
are as follows: Prevention, Protection and support of victims, Prosecution of of-
fenders, and Integrated Policies. In the following, I will briefly describe the con-
tent of each Chapter.
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5.1. Preamble

The Preamble of the Convention cites several international conventions and do-
cuments the spirit, objections, and requirements of which it relates to.7

It also refers to the increasing number of cases of the European Court of Hu-
man Rights, which implies that the issue must be addressed.

The preamble includes the basic principles the Council of Europe regards as 
important in the action against violence against women and domestic violence. 
All forms of violation against women and domestic violence are condemned and 
it is regarded as important to lay down that ensuring de jure and de facto equality 
of women facilitates the elimination and prevention of violence. Violence itself is a 
consequence of the historical distribution of power between men and women and 
it is based on dominance and discrimination. Violence against women is gender-
based violence; moreover, women are more exposed to gender-based violence 
than men.

The Preamble enumerates the main forms of violence against women and de-
clares that these are severe violations of human rights at the same time. Violence 
against women can take the following forms:

1. physical violence
1. mental violence
2. harassment
3. sexual violence, including rape
4. sexual harassment

7  European Convention on Human Rights ETS No. 5. 1950
European Social Charter (ETS No. 35. 1961, corrected: 1996, ETS No. 163)
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings (CETS No. 

197, 2005.)
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation 

and Sexual Abuse (CETS no. 201, 2007)
Protection of women against violence [Recommendation Rec (2002)5 of the Committee of 

Ministers of the Council of Europe]
Domestic violence against women [Recommendation 1582 (2002) of the Parliamentary As-

sembly of the Council of Europe]
Violence against women in Europe [Recommendation 1450 (2000) of the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe]
CEDAW (UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wo-

men) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1977)
UN Convention on Children’s Rights (1989)
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)
Rome Statute (2002)
Geneva Convention (1949)
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5. forced marriage
6. mutilation of female genitalia
7. forced abortion and forced sterilisation

In addition, it emphasises that, during wars and armed conflicts, women, as mem-
bers of the civil population, are victims of gender-based crimes. The Convention 
defines its main goal as creating an Europe which is free of violence against wom-
en and domestic violence.

5.2. Chapter 1—Goals, definitions, equal rights,  
non-discrimination, general obligations

Chapter 1 includes six Articles (Articles 1 to 6) in total. The goals the Convention 
wishes to achieve are explained here in more detail. To protect women from all 
forms of violence and to eliminate discrimination against women. To aid victims, 
create a suitable political framework and legislative background to increase the 
level of protection. To facilitate international cooperation in order to achieve the 
goals. To support law-enforcement bodies. Chapter 1 also defines the following 
terms: violence against women, domestic violence, gender, gender-based vio-
lence, victim, woman.

The principles laid down here must appear in the legal regulations of the coun-
tries ratifying the Convention. The scope of the so-formulated legislation and 
the protection of victims must cover all, regardless of sex, gender, race, colour, 
national, religious, racial, political, and any other kinds of affiliation, property, 
family background, sexual orientation, family status, age, disability, migrant or 
refugee status.

5.3. Chapter 2—Integrated policies and data collection

Chapter 2 includes five Articles (Articles 7 to 11) in total. The signatories must ap-
ply a holistic approach to the issue of violence against women, and the issue must 
be interpreted horizontally whenever the legal and other regulations are changed. 
All signatories shall set up a group of experts that supervises the changes and sup-
ports the work. This work must involve the NGOs the main goal of which is to 
address and solve the issue defined in the Convention. Both the group of experts 
and the NGOs must receive appropriate financial support for their work and their 
cooperation.

The signatories shall also undertake to monitor changes, including a research 
project carried out in a specific period, for the implementation of which the opin-
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ion of the experts above must be sought. The research project must strive for 
transparency, meaning that data and the results must be disclosed, without any 
limitation, and it is to be made sure that the results are comparable with the results 
of other Member States.

5.4. Chapter 3—Prevention

Chapter 3 includes six Articles (Articles 12 to 17) in total. The Convention lists 
multiple elements of prevention. The point of all kinds of intervention would be 
to change ingrown cultural and social patterns in order to achieve a change in the 
judgment of women, and no unwritten law, religious requirement, tradition or 
point of honour can grant exemption from violence, and strengthen and support 
women. The key building stones of prevention are:

1. sensitisation to the problem, where other human rights’ organisations, NGOs 
can also help.

1. education, including both formal and informal forms of knowledge transfer
1. training of experts
2. preventive programs and post-treatment for both victims and perpetrators
3. involvement of the media and the business sector into communication

5.5. Chapter 4—Protection and support

Chapter 4 includes eleven Articles (Articles 18 to 28) in total. The provisions this 
Chapter includes are mostly about victim protection and witness protection. The 
main goal is to provide knowledge and a legislative background for official public 
and non-profit organisations involved in this topic to manage violence against 
women, to properly involve victims, to manage, avoid further problems due to 
victim blaming, mistreatment or the lack of appropriate support. This includes the 
institutional signaling system and authorising the right institutional players to act, 
but also the idea to create safe houses to prevent further tragedies.

5.6. Chapter 5—Substantive law

Chapter 5 includes nineteen Articles (Articles 29 to 48) in total. This Chapter 
elaborates the various kinds of violence against women, as enumerated in the Pre-
amble of the Convention. more detail and the forms of action against each crimi-
nal offence to be pursued. In addition, it discusses the forms and types of damages 
payable to the victims as well as aggravating circumstances.



402 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

5.7. Chapter 6—Investigation, indictment, procedural law,  
and protective measures

Chapter 6 includes ten Articles (Articles 49 to 58) in total. The Convention re-
quires that the investigation be as short as possible, to the effect that the rights 
of victims are not infringed in any way during the procedure. Victims should in 
any case be put under immediate and appropriate protection, including removal 
and restraining. order to minimise further risks. In addition, legal assistance for 
victims is also necessary.

5.8. Chapter 7—Migration and refugees

Chapter 7 includes three Articles (Articles 59 to 61) in total. The temporary stay-
ing time in the country where women arrive as refugees or have this status should 
be extended, and if the violence committed against them is likely to repeat if they 
return to their countries of origin, then they shall not be expelled.

5.9. Chapter 8—International cooperation

Chapter 8 includes four Articles (Articles 62 to 65) in total. International coop-
eration is possible in the following fields: prevention of all kinds of violence con-
cerned by the Convention, victim-assistance, victim-protection, and criminal en-
forcement. To intensify cooperation, the Convention recommends the conclusion 
of further bilateral conventions for Member States willing to cooperate.

5.10. Chapter 9—Mechanism of revision

Chapter 9 includes five Articles (Articles 66 to 70) in total. The Convention rec-
ommends here the setting up of a joint group of experts (Group of experts on 
action against violence against women and domestic violence – GREVIO) for the 
Member State, which group is to investigate the functioning of the criteria set by 
the Convention and to compare the progress of the Member States. Its member-
ship should come from 10, maximum 15 Member States.
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5.11. Chapter 10—Relation to other international agreements.

Chapter 10 includes one Article (Article 71) only. In this Chapter, the Convention 
states that the countries signing the Convention may further extend the scope of 
the Convention with bilateral conventions in order to achieve better cooperation.

5.12. Chapter 11—Amendment of the Convention

Chapter 11 includes one Article (Article 72) only. If any Member State wished to 
amend the text of the Convention, then it must submit its request to the Secretary 
General of the Council of Europe, who will forward this to the Committee of 
Ministers of the Council of Europe. The previous signatories shall be informed of 
any amendment of the text.

5.13. Chapter 12—Final provisions

Chapter 12 includes nine Articles (Articles 73 to 81) in total. The Convention 
takes effect when ten countries, eight of which must be Member States of the 
Council of Europe, sign the document. There is a separate part on the parts of the 
Convention which may be interpreted alternatively and on how the Convention 
may be withdrawn from.

6. Specificities of international treaties, with special  
regard to their upholding

Conclusion of international treaties means the legal act in which a state acknowl-
edges the treaty as binding on it. It is a long and complicated process in the broad-
er sense, during which the state in question gets from the intention to conclude 
the treaty to its integration into its own legal system. The steps of this process are 
the initiation of the treaty, the elaboration and validation of the text of the treaty, 
signing, acknowledgement of its binding force and raising any possible objec-
tions, taking effect of the treaty, then enactment.

The conclusion of international treaties is the combined activity of the states 
wishing to create the treaty; the law of treaties, however, also ensures the option 
that a state decides to participate in the treaty partially or with restrictions only. 
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This unilateral action is called reservation.8 The introduction of the institution 
of reservation was necessary because the integrity of the treaty would have con-
flicted the wish that the greatest possible participation is ensured for the states in 
a given treaty.

“Reservation means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, 
when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports 
to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their applica-
tion to that State;” (Article 2)9

The concept of reservation also means that it is an unilateral statement; it can, 
therefore, be revoked at any time, and its purpose is that a given state exempts 
itself from the scope of certain provisions of the treaty. The other contracting par-
ties may raise objection against the reservation.

In case of the Istanbul Convention, the subject-matter of this paper, special 
rules apply to reservations.

“Article 78 – Reservations
1 No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the 
exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.
2 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to 
apply or to apply only in specific cases or conditions the provisions laid down in:
Article 30, paragraph 2;
Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
Article 59.
3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to pro-
vide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions, for the behaviours referred 
to in Articles 33 and 34.”10

8  János Bruhács: Nemzetközi jog I. [International Law I]. 2014, Dialóg Campus Kiadó – 
Nordex Kft. 

9  The Vienna Convention of 1969
10  Istanbul Convention
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Article 79 of the Convention details the validity and revision of reservations. Ac-
cordingly, reservations shall be valid for five years and may be renewed for an-
other five years. If a state wished to renew the reservation, then it must explain 
the reasons underlying the continuation of the reservation still before the renewal.

7. Reservations and statements the states made  
regarding the Istanbul Convention

As it is described in the foregoing, Article 78 of the Convention provides that the 
states signing the Convention shall have the right to reservation regarding cer-
tain Articles of the Convention so that they either do not apply those provisions 
or apply them under specific conditions only. The examination of reservations 
highlights the differences between the internal legal systems and the practices of 
applying the law in each signatory state. We obtained information regarding the 
reservations and statements of the countries from the continuously updated data-
base on the website of the Council of Europe and we summarised the data avail-
able at the time of our research project.11

The database contains the statements and reservations of 28 countries. Three 
countries, Lithuania, Norway, and Austria did not use this right and did not make 
statements, neither did they issue any reservations regarding the Convention. 
(Norway and Austria only criticised the statement of Poland, which we will elabo-
rate below.)

Spain only issued one lengthy statement which does not concern the Conven-
tion itself but makes remarks on the activities of the United Kingdom in relation 
to the Convention regarding the special status of Gibraltar. None of these coun-
tries referred to specific points of the Convention.

The next group are countries where the statements relate to the activities related 
to the ratified Convention. These countries are the Netherlands, Estonia, and Bel-
gium. Referring to Article 75, the Netherlands accepts the Convention; it, how-
ever, does not regard it as binding for non-European countries, i.e. those that are 
associated states. In relation to Article 10, Estonia and Belgium name the coordi-
nation body designated to execute the Convention. In Estonia, this is the Ministry 
of Justice, while in Belgium it is the Institute for the Equality between Women 
and Men in Brussels. France also referred to Article 10 when it made several of 
its ministries (Ministry for Healthcare, Social Affairs and Women’s Rights) and its 
Directorate General for Social Cohesion authorised coordinating organisations.

11  https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/210/
declarations (Date of view: 6 November 2018)
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In the following, we will present the statements, reservations, and their explana-
tions, made by eighteen other countries regarding specific Articles of the Conven-
tion, one by one. Article 78 of the Convention is referred to in each case, and each 
country made reservations to other Articles as well. The lowest number of Articles 
reservations concern in addition to Article 78 is one, while the highest number 
of Articles reservations concern in addition to Article 78 is ten. The latter case 
belongs to Poland. Articles 44 and 30 are associated with the most reservations; 
Article 44 was concerned by thirteen countries, while Article 30 was concerned by 
ten countries. While Article 30 deals with the scope and way of damages, Article 
44 concerns the issue of jurisdiction. Fifteen Articles of the Convention were sub-
ject to some kind of statement or reservation; this also shows that the Convention 
has elements that mean issues in several countries and it also has elements that are 
specific issues of certain countries.

7.1. Article 0

Latvia and Poland wish to apply the Convention in consideration of their respec-
tive constitutions. While Latvia used the sentence “apply the Convention in con-
formity with the principles and provisions of the Constitution” in its statement, Po-
land used the text “apply the Convention in accordance with the principles and the 
provisions of the Constitution”. In this context, Latvia harmonises its national laws 
in accordance with the text of the Convention, while Poland wishes to act accord-
ing to its fundamental law. This latter statement induced criticism from several 
countries regarding the proceeding of Poland.

7.2. Article 10

We have already touched upon Article 10 in the foregoing. It were Belgium, 
France, and Estonia that have announced their coordinating organisations so far.

7.3. Article 18

Only the reservations of Poland concern Article 18 of the Convention which enu-
merates the general obligations. The reservation of Poland concerning Paragraph 
1 of Article 55 concerns this Article indirectly, as Poland would not apply this 
provision in relation to less severe cases in case Article 35 applied. It is about the 
obligation to launch a procedure and to conduct it to its end in case of physical 
violence even if the aggrieved party revokes its complaint. In this case the part 
of Article 18 providing for that the provision of service shall not depend on the 
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willingness of the victim to press charges and act as witness. Poland also refers to 
Article 18, more specifically, its Paragraph 5. connection with Articles 37, 38, 39, 
and 44, which provides for consular and other protection and support to their 
nationals and other victims entitled to such protection. Poland does not wish to 
provide consular and other protection and support to the nationals of the receiv-
ing country, because a consul of the Republic of Poland may carry out the actions 
set out in the international law of consular relations within the scope of consular 
protection.

7.4. Article 30

Article 30 deals with damages. Twelve countries issued reservations in relation to 
this Article, Andorra, Georgia, Serbia, Cyprus, Malta, Monaco, Armenia, Roma-
nia, Poland, Croatia, Macedonia and Slovenia. These countries do not wish to apply 
Paragraph 2 of Article 30, which provides for adequate State compensation to those 
who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that 
the damage is not covered by other sources (such as the perpetrator, insurance). 
This Article is one of those which received reservations from most countries.

7.5. Article 33

Only Romania had reservations concerning Article 33. Romania would not im-
pose criminal sanctions against perpetrators of psychological violence (psycho-
logical terror, psychological threat) but searches for an alternative, non-criminal 
solution.

7.6. Article 34

Article 34 provides for harassment-related activities and related actions. Romania 
would like to act similarly in this as in case of Article 33, i.e. it does not want to 
regard it as a crime. Denmark would also take the same approach.

7.7. Article 35

Article 35 is about the criminalisation of physical violence; seven countries issued 
reservations to it, namely Latvia, Armenia, Poland, Switzerland, Macedonia, and 
Slovenia. In all these cases the reservations were related to Article 55, i.e. they 
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would like to put aside from the obligatory launching and conduction of proce-
dures in minor cases, even if the aggrieved party withdrew his/her complaint or 
did not make a denunciation—despite the fact that violence took place.

7.8. Articles 37, 38, and 39

Articles 37 declares forced marriage a crime if the marriage is made between an 
adult and a child. Article 38 wishes to declare the mutilation of the female geni-
talia a crime, while Article 39 wishes to declare forced abortion and sterilisation 
a crime. France, Slovenia, and Poland had reservations regarding Articles 37, 38, 
and 39. We have already written about the reservations of Poland regarding these 
Articles when Article 18 was discussed. France and Slovenia see the period of lim-
itation defined in Article 58 as problematic in relation to these 3 Articles. Slovenia 
did not provide any detailed explanation, while France remarks that it applies the 
provisions set out in Article 58 for crimes established according to Articles 37, 38, 
and 39 in any case where the actions are crimes under French law and in cases 
where these actions are to be interpreted as violations of the law (délit).

Armenia writes about Article 37 in relation to Article 58.

7.9. Article 44

The countries submitted the most reservations in relation to Article 44. This Ar-
ticle deals with the issue of jurisdiction. A  total of fifteen countries submitted 
reservations in relation to this Article. These are as follows: Cyprus, the Czech 
Republic, Denmark, France, Poland, Malta, Monaco, Germany, Romania, Swit-
zerland, Sweden, Serbia, Slovenia, Greece, and Macedonia.

Paragraphs 3 and 4 of Article 44 are related to Articles 36, 37, 38, and 39; there-
fore, the countries that had issues in relation to these Articles also indicated these 
Articles and submitted reservations.

Cyprus
Cyprus does not wish to apply Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 44. It did not 

attach any reason or explanation to its reservation.
Czech Republic
The Czech Republic does not wish to apply Paragraph 1.e of Article 44 of the 

Convention, which would require it. terms of jurisdiction, to launch proce-
dures against persons who have apartments in the territory of the country.
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Denmark
Denmark does not wish to apply Paragraph 3 of Article 44. It did not attach any 

explanation to its reservation.
France
Similarly to Cyprus, France included Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 44 in its 

reservation, with the difference that she stipulates that she would apply these 
Paragraphs in special cases only.

Poland
We have already written about the reservations of Poland regarding these Arti-

cles when Article 18 was discussed.
Malta
According to Article 7 of the Immigration Act, Malta does not want to apply 

Paragraph 1.e of Article 44 to persons qualifying as temporary residents.
Monaco
Monaco does not want to apply Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 44 at all, or 

only partially.
Germany
The German foreign affairs service provided quite lengthy reasoning for the 

reservations of Germany concerning Article 44, more specifically its Para-
graph 1.e. On Paragraph 1.e of Article 44, they make the remark that they 
do not wish to apply the Paragraph for the crimes committed abroad by per-
sons having a place of residence in Germany except for the criteria set out in 
Paragraph 2 of Article 7 of the German Criminal Code, they would not have 
jurisdiction in this case.

Romania
Romania does not want to apply Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 44 at all, or 

only partially.
Switzerland
Switzerland does not wish to apply Paragraphs 1.e and 3 of Article 44.
Sweden
Sweden submitted a reservation in relation to Paragraph 3 of Article 44.
Serbia
Referring to its own national criminal laws, Serbia wished to submit a reserva-

tion in relation to Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 44 and she would not 
apply them.

Slovenia
Slovenia also submitted a reservation in relation to Paragraphs 1.e, 3, and 4 of 

Article 44, without stating any reasons.
Greece
Greece submitted a reservation in relation to Paragraphs 1.e, 3, and 4 of Article 

44, without stating any reasons.



410 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

Macedonia
Macedonia wishes to apply Paragraph 3 of Article 44 in accordance with its 

own legal system.

Article 55

Finland
With reference to Subsection 1 of Section 2 of Paragraph 21 of the Finnish 

Criminal Code, Finland does not wish to apply Article 55.
Poland, Latvia, Armenia, Romania, Switzerland, Slovenia
We have already written about the reservations of these countries regarding 

this Article at Article 35.

Article 58

France, Slovenia, Poland, Armenia
These countries do not wish to apply Article 58 in relation to Articles 37, 38, 

and 39 of the Convention.
Sweden
Sweden does not wish to apply Article 58 in itself. She does not refer to Articles 

37, 38, and 39 and does not provide any explanation either.

Article 59

This Article provides for accommodation and its conditions so that the aggrieved 
party can live in safety until her case is settled.

Malta
Malta reserves the right to act in such cases based on its own national regula-

tions; it, therefore, does not wish to apply Article 59.
Germany
She does not wish to apply Paragraphs 2 and 3 of Article 59 of the Convention. 

She explains this by referring to the German Residence Act (AufenthG) and 
the fact that Paragraph 2 is not clear, can be explained in multiple ways; it, 
therefore, requires clarification.

Cyprus, Monaco, Armenia, Romania, Slovenia, Switzerland, Macedonia
They did not submit any explanation for their reservations.

Article 75

The statement of the Netherlands has been already mentioned in the foregoing.
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Article 77

As regards Article 77, Denmark also submitted a reservation in relation to the 
scope of the Convention, stating that the Convention would not be applicable on 
the Freöer Islands and on Greenland.

Article 78

This Article allows the signatory countries to submit reservations to certain parts 
of the Convention if they did not wish to comply with those parts at all or they 
wished to comply with them partially only. Therefore, any state that submitted a 
reservation to any of the Articles of the Convention did refer to Article 78, more 
specifically, to Paragraph 2.

8. Objections of other states to the statement  
submitted by Poland

Poland created a special situation by declaring at the signing of the Convention, 
then confirming at the ratification of the Convention, that she would apply the 
Convention in accordance with the principles and provisions of the Polish con-
stitution. She made this statement by referring to Paragraph 2 of Article 78 of the 
Convention. Six of the other signatory states made remarks on this statement and 
criticised it. These states are Austria, Finland, the Netherlands, Norway, Sweden, 
and Switzerland. All the states drew attention to the fact that the statement Poland 
submitted was actually a reservation which does not have a term of validity in this 
form, and Poland may not be held precisely accountable for which parts of the 
Convention it does not want to implement, and that it is not clear what obligations 
she is ready to undertake. The general principle for the interpretation of the Con-
vention can refer to this case, providing for that the Parties may not refer to the 
provisions of their internal legal systems as a verification of their non-fulfilment 
of the obligations established by the Convention. Paragraph 1 of Article 78 of the 
Convention provides for that reservations are allowed for a limited and specified 
number of Articles; in this case, however, the precise number and content of the 
reservations may not be determined precisely. Despite this, all countries that sub-
mitted reservations made the statement that the Convention may enter into force 
between them and Poland.
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9. Debates related to ratification in Hungary

As it was mentioned before, Hungary signed the Convention in 2014; it has, how-
ever, not ratified it ever since. Non-ratification itself has become a subject of political 
debate; there are, however, specific events in domestic politics that can be men-
tioned in the period preceding the signature. It is publicly known that the profes-
sional groups and NGOs for the elimination of violence against women had been 
lobbying in Hungary for years to achieve the signing of the Istanbul Convention. 
Their ideas were supported by the much-publicised details and symbolism of the 
case of József Balogh, the mayor of Fülöpháza, who has since then been convicted.

Even the signing was preceded by a lot of discussions and the number of 
changes was also quite high. Legislative changes that are necessary for ratification 
required a lot of time and consultation so that the principles laid down by the 
Convention can be universally applicable in the already-existing and applicable 
legislative corpus and the obligations the country would so undertake can be ful-
filled. It is not by accident that so many of the signatory countries could not have 
ratify the Convention yet.

A 2014 survey studying the preparedness of the Member States of the Council 
of Europe regarding the Convention revealed that Hungary still had things to 
do in a lot of areas. Such is, for example, the fact that the country does not have 
any information or statistics regarding safe places and beds. Although it is in the 
planning phase, the topic still does not appear in public education or in any of 
the curricula. Though she has data on violence against women (police statistics, 
number of denunciations, etc.), Hungary does not disclose them; these data are 
not public. The organisational setting necessary for monitoring has not been set 
up yet, so data collections that would be necessary for surveys and international 
comparisons may not be launched. The Criminal Code would also need to be 
amended, and currently there is no statutory guarantee that the public prosecutor 
could initiate legal prosecution in case of any forms (not only the severe ones) of 
domestic violence and sexual violence. Hungarian police officers do not get regu-
lar professional training on how to act in case of violence against women, how to 
intervene in such cases, or how to prevent violence. Hungary is the only Member 
State of the European Union that does not have an intervention program of pro-
fessional experts dealing with violent men. There is no institutional framework 
that would support women that have suffered from violence, i.e. Hungary does 
not have a comprehensive and competent state action against violence against 
women and domestic violence. 12

12  Hagemann-White, Carol: Analytical study of the results of the 4th round of monitoring 
the implementation of Recommendation Rec (2002)5 on the protection of women against violence 
in Council of Europe member states. 2014, Council of Europe, Strasbourg.
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Several antifeminist and men’s rights organisations raised their voices against 
ratification and they referred to the fact that the text of the Convention contains 
gender-based discrimination, which is in conflict with the right to equality before 
the law and equal treatment, and they also raised the complaint that the Conven-
tion is on a radical feminist position regarding women as generally suppressed 
victims and men as suppressors and perpetrators of violent crimes.

The political debate started with the submission of a proposal for decision by 
some female representatives of opposition parties (Együtt Magyarországért Moz-
galom, LMP) in the Hungarian Parliament so that the country can ratify the Con-
vention as soon as possible. The Hungarian Parliament voted down this proposi-
tion. This does not mean that ratification is not being prepared. The Ministry 
of Justice issued a communication in which it was written that the Hungarian 
Government was still committed to ratifying the Convention.

Communication of the Ministry of Justice
Budapest, 4 March 2015, Wednesday: The government is still committed to combating any 
form of violence.
(http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice/news/the-government-is-commit-
ted-to-fighting-violence)
On 14th March 2014, Hungary joined the Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence, better known as the Istan-
bul Convention. The government fulfils its tasks in relation to the Convention. These tasks 
– including the assessment and coordination of legal, financial and institutional conditi-
ons for the ratification of the Convention – are performed by the working group to combat 
violence against women, which held its last meeting on 18th February 2015. According to 
the decision of the government, the proposal of the act announcing the Convention will be 
brought to Parliament during the spring of 2015.
 Issued by: Ministry of Justice

Hungary has not ratified the Convention ever since.



414 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

List of References

Books, chapters in a book, articles

[1.] Amnesty International: Time to take a stand: Amnesty International opposes amend-
ments that will weaken the Council of Europe treaty on violence against women. 2011, 
Amnesty International Publications, London.

[2.] Hagemann-White, Carol: Analytical study of the results of the 4th round of moni-
toring the implementation of Recommendation Rec (2002)5 on the protection of wo-
men against violence in Council of Europe member states. 2014, Council of Europe, 
Strasbourg.

[3.] Koncz, Katalin: Mit tett és mit nem tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjo-
gúsítása egy helyzete javítása érdekében? [What did the world (and Hungary) and 
what did it not do to ensure equal rights for women and to improve their situation?]. 
Gömbös Ervin (ed.): Globális kihívások, milleniumi fejlesztési célok és Magyarország 
[Global challenges millennium development goals and Hungary]. 2008, Magyar 
ENSZ Társaság, Budapest, 115–153.



ENGLISH LANGUAGE PANEL  •  HORVÁTH, HELGA 415
A

nn
ex

es
Ta

bl
e 1

: S
ta

te
m

en
ts 

an
d 

re
se

rv
at

io
ns

 re
la

tin
g t

o 
th

e C
on

ve
nt

io
n,

 a
s m

ad
e b

y 
th

e i
nd

iv
id

ua
l c

ou
nt

rie
s (

as
 o

f 6
 N

ov
em

be
r 2

01
8)

Article 0

Article 10

Article 18

Article 30

Article 33

Article 34

Article 35

Article 37

Article 38

Article 39

Article 44

Article 55

Article 58

Article 59

Article 75

Article 77

Article 78

All the Articles

Li
th

ua
ni

a
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0
–

Sp
ai

n
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0
–

Au
str

ia
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0
+

N
or

w
ay

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0

+
Be

lg
iu

m
–

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
–

Es
to

ni
a

–
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1

–
N

et
he

rla
nd

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

–
–

1
+

An
do

rr
a

–
–

–
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
2

–
Cz

ec
h 

Re
pu

bl
ic

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

–
–

–
–

+
2

–
G

eo
rg

ia
–

–
–

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

2
–

Fi
nl

an
d

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

–
–

–
–

+
2

+
G

er
m

an
y

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

–
+

–
–

+
3

–
Se

rb
ia

–
–

–
+

–
–

–
–

–
–

+
–

–
–

–
–

+
3

–
Sw

ed
en

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

–
–

+
3

+
Cy

pr
us

–
–

–
+

–
–

–
–

–
–

+
–

–
+

–
–

+
4

–
D

en
m

ar
k

–
–

–
–

–
+

–
–

–
–

+
–

–
–

–
+

+
4

–
La

tv
ia

+
–

–
–

–
–

+
–

–
–

–
+

–
–

–
–

+
4

–
M

al
ta

–
–

–
+

–
–

–
–

–
–

+
–

–
+

–
–

+
4

–
M

on
ac

o
–

–
–

+
–

–
–

–
–

–
+

–
–

+
–

–
+

4
–



416 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

Article 0

Article 10

Article 18

Article 30

Article 33

Article 34

Article 35

Article 37

Article 38

Article 39

Article 44

Article 55

Article 58

Article 59

Article 75

Article 77

Article 78

All the Articles

Sw
itz

er
la

nd
–

–
–

–
–

–
+

–
–

–
+

+
–

+
–

–
+

5
+

Ar
m

en
ia

–
–

–
+

–
–

+
+

–
–

–
+

+
+

–
–

+
7

–
Ro

m
an

ia
–

–
–

+
+

+
–

–
–

–
+

+
–

+
–

–
+

7
–

Fr
an

ce
–

+
–

–
–

–
–

+
+

+
+

–
+

–
–

–
+

7
–

Sl
ov

en
ia

–
–

–
+

–
–

+
+

+
+

+
+

+
+

–
–

+
10

–
Po

la
nd

+
–

+
+

–
–

+
+

+
+

+
+

+
–

–
–

+
11

–
C

ro
at

ia
–

–
–

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

2
–

G
re

ec
e

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

–
–

–
–

+
2

–
M

ac
ed

on
ia

–
–

–
+

–
–

+
–

–
–

+
+

–
+

–
–

+
6

–
To

ta
l n

um
be

r 
of

 re
se

rv
at

io
ns

 
an

d 
sta

te
m

en
ts

2
3

1
12

1
2

6
4

3
3

15
8

5
9

1
1

21
–

So
ur

ce
:h

ttp
s:/

/w
w

w.
co

e.i
nt

/e
n/

w
eb

/c
on

ve
nt

io
ns

/s
ea

rc
h-

on
-tr

ea
tie

s/
-/

co
nv

en
tio

ns
/tr

ea
ty

/2
10

/d
ec

la
ra

tio
ns

, o
w

n 
dr

aw
in

g b
as

ed
 o

n 
th

is



ENGLISH LANGUAGE PANEL  •  HORVÁTH, HELGA 417
Ta

bl
e 2

: S
ig

na
to

rie
s a

nd
 ra

tifi
er

s o
f C

ou
nc

il 
of

 E
ur

op
e C

on
ve

nt
io

n 
N

o.
 2

10
 a

s o
f 6

 N
ov

em
be

r 2
01

8

Co
un

tr
y

D
at

e o
f 

sig
ni

ng
D

at
e o

f r
at

ifi
-

ca
tio

n
D

at
e o

f t
ak

in
g 

eff
ec

t
Re

se
rv

at
io

ns
St

at
em

en
t

Te
rr

ito
ria

l 
ap

pl
ica

tio
n

O
bj

ec
tio

n

A
lb

an
ia

19
.1

2.
20

11
04

.0
2.

20
13

01
.0

8.
20

14
 

 
 

 

A
nd

or
ra

22
.0

2.
20

13
22

.0
4.

20
14

01
.0

8.
20

14
X

 
X

 

Au
st

ria
11

.0
5.

20
11

14
.1

1.
20

13
01

.0
8.

20
14

 
 

 
X

Be
lg

iu
m

11
.0

9.
20

12
14

.0
3.

20
16

01
.0

7.
20

16
 

 
 

 

Bo
sn

ia
 a

nd
 H

er
ce

go
vi

na
08

.0
3.

20
13

07
.1

1.
20

13
01

.0
8.

20
14

 
 

 
 

Bu
lg

ar
ia

21
.0

4.
20

16
 

 
 

 
 

 

C
yp

ru
s

16
.0

6.
20

15
 1

0.
11

.2
01

7
01

.0
3.

20
18

X
 

 
 

C
ze

ch
 R

ep
ub

lic
02

.0
5.

20
16

 
 

X
 

 
 

D
en

m
ar

k
11

.1
0.

20
13

23
.0

4.
20

14
01

.0
8.

20
14

X
 

 
 

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

08
.0

6.
20

12
 

 
 

 
 

 

Es
to

ni
a

02
.1

2.
20

14
26

.1
0.

20
17

01
.0

2.
20

18
 

 
 

 

Fi
nl

an
d

11
.0

5.
20

11
17

.0
4.

20
15

01
.0

8.
20

15
X

 
 

X

Fr
an

ce
11

.0
5.

20
11

04
.0

7.
20

14
01

.1
1.

20
14

X
X

 
 

G
re

ec
e

11
.0

5.
20

11
18

.0
6.

20
18

01
.1

0.
20

18
 X

X
 

 

G
eo

rg
ia

19
.0

6.
20

14
19

.0
5.

20
17

01
.0

9.
20

17
 

 
 

 

N
et

he
rla

nd
s

14
.1

1.
20

12
18

.1
1.

20
15

01
.0

3.
20

16
 

 
X

X

C
ro

at
ia

22
.0

1.
20

13
12

.0
6.

20
18

01
.1

0.
20

18
 

 
 

 

Ir
el

an
d

05
.1

1.
20

15
 

 
 

 
 

 

Ic
el

an
d

11
.0

5.
20

11
26

.0
4.

20
18

01
.0

8.
20

18
 

 
 

 

Po
la

nd
18

.1
2.

20
12

27
.0

4.
20

15
01

.0
8.

20
15

X
X

 
 

La
tv

ia
18

.0
5.

20
16

 
 

X
X

 
 

Li
th

ua
ni

a
07

.0
6.

20
13

 
 

 
X

 
 



418 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

Co
un

tr
y

D
at

e o
f 

sig
ni

ng
D

at
e o

f r
at

ifi
-

ca
tio

n
D

at
e o

f t
ak

in
g 

eff
ec

t
Re

se
rv

at
io

ns
St

at
em

en
t

Te
rr

ito
ria

l 
ap

pl
ica

tio
n

O
bj

ec
tio

n

Lu
xe

m
bo

ur
g

11
.0

5.
20

11
07

.0
8.

20
18

01
.1

2.
20

18
 

 
 

 

H
un

ga
ry

14
.0

3.
20

14
 

 
 

 
 

 

M
ac

ed
on

ia
08

.0
7.

20
11

 2
3.

03
.2

01
8

01
.0

7.
20

18
 

 
 

 

M
al

ta
21

.0
5.

20
12

29
.0

7.
20

14
01

.1
1.

20
14

X
 

 
 

M
on

ac
o

20
.0

9.
20

12
07

.1
0.

20
14

01
.0

2.
20

15
X

 
 

 

M
on

te
ne

gr
o

11
.0

5.
20

11
22

.0
4.

20
13

01
.0

8.
20

14
 

 
 

 

G
er

m
an

y
11

.0
5.

20
11

12
.1

0.
20

17
01

.0
2.

20
18

X
 

 
 

N
or

w
ay

07
.0

7.
20

11
05

.0
7.

20
17

01
.1

1.
20

17
 

 
 

 

Ita
ly

27
.0

9.
20

12
10

.0
9.

20
13

01
.0

8.
20

14
 

 
 

 

A
rm

en
ia

18
.0

1.
20

18
X

Po
rt

ug
al

11
.0

5.
20

11
05

.0
2.

20
13

01
.0

8.
20

14
 

 
 

 

Ro
m

an
ia

27
.0

6.
20

14
23

.0
5.

20
16

01
.0

9.
20

16
X

 
 

 

Sa
n 

M
ar

in
o

30
.0

4.
20

14
28

.0
1.

20
16

01
.0

5.
20

16
 

 
 

Sp
ai

n
11

.0
5.

20
11

10
.0

4.
20

14
01

.0
8.

20
14

 
X

X
 

Sw
itz

er
la

nd
11

.0
9.

20
13

14
.1

2.
20

17
01

.0
4.

20
18

X
 

 
X

Sw
ed

en
11

.0
5.

20
11

01
.0

7.
20

14
01

.1
1.

20
14

x
 

 
X

Se
rb

ia
04

.0
4.

20
12

21
.1

1.
20

13
01

.0
8.

20
14

x
 

 
 

Sl
ov

ak
ia

11
.0

5.
20

11
 

 
 

 
 

 

Sl
ov

en
ia

08
.0

9.
20

11
05

.0
2.

20
15

01
.0

6.
20

15
x

 
 

 

Tu
rk

ey
11

.0
5.

20
11

14
.0

3.
20

12
01

.0
8.

20
14

 
 

 
 

U
kr

ai
ne

07
.1

1.
20

11
 

 
 

 
 

 

*Th
e fi

rs
t 1

0 
ra

tif
yi

ng
 co

un
tr

ie
s a

re
 w

rit
te

n 
w

ith
 b

ol
d 

let
te

rs

So
ur

ce
: W

eb
sit

e o
f t

he
 C

ou
nc

il 
of

 E
ur

op
e:h

ttp
://

w
w

w.
co

e.i
nt

/e
n/

w
eb

/c
on

ve
nt

io
ns

/fu
ll-

lis
t/-

/c
on

ve
nt

io
ns

/tr
ea

ty
/2

10
/si

gn
at

ur
es

, o
w

n 
dr

aw
in

g b
as

ed
 o

n 
th

is



Interpretation of unclear legal concept  
in case-law in the Czech republic
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Abstract
The article focuses on the attitude of judges, legal system and society in the Czech re-
public in case of unclear legal concept which ocure in Czech legal system. The objective 
of this academic paper is to summarize and analyze of different approaches to interp-
retation of legal concept which is not clear and its meaning can be easily misinterpreted 
from different view. Some legal concept could have just one meaning at first glance but 
sometimes the interpretation of legal concept is not straight forward and needs furt-
her clarification. The position of the judge is to clear up the complicated situation and 
explain how could the special term be interpreted in the individual situation. From the 
legal theory we have some approches but which is used the most? How could we accede 
to this situations? Which approche is the best? The article answers these questions from 
the view of the Czech legal system. 
Keywords: case-law, Czech legal system, interpretation, unclear legal concept

1. Introduction 

Law is a system that uses a special kind of language that may not be clear and 
comprehensible to everyone in general. Although some judges have been trying to 
write their decisions in the simplest and most comprehensible way to the general 
public, there are still those who tend to write their decisions for superior courts 
or administrative authorities. Although the court’s decision-making should be 
mainly for the parties themselves. such a form that they can understand it with-
out the need to interpret it through their legal representative. All the more, care 
should be taken to ensure that the language of the decision is open to the parties 
in disputes where the parties are not represented by a lawyer, that is to say, a per-
son with a legal education who would explain the decision.

The law language is generally pretty complicated with countless different excep-
tions and approaches. However. this often, for laic - language jungle, there are all 
the concepts in which the content and interpretation of the term do not clearly 
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state in the law and their meaning must be interpreted by the person applying the 
term. These are vague legal terms (indeterminate legal notions or imprecise legal 
concepts) that need to be interpreted and are often inexpressible. All the more 
so for a person who is not legally trained, it can be harder to understand why 
the court has decided as it did when it does not actually know what a legal term 
means.

Within the framework of the Czech legal system we can find a lot of terms that 
do not have a clear meaning and unambiguously defined content, and only on the 
basis of basic theoretical procedures and case law can we reach a certain content 
or at least the boundaries of interpretation. These are so-called unclear legal con-
cept or imprecise legal concepts that not only allow one interpretation, but rather 
give readers the opportunity to interpret and interpret their content according 
to their individual situation. Such terms can include in the Czech legal order, for 
example, the term “public interest” or “public order”. Czech legislation does not 
clearly define these terms in any area of law. Public interest or public order is thus 
a concept that everyone can interpret from their own perspective, according to 
the current situation in which the term is applied.

Indeterminate legal concepts originate in German law, and these concepts must 
then be interpreted within the context of the situation.1 However, when interpret-
ing such terms, the outcome of this process, which is most often carried out in the 
Czech Republic, must be controlled2 in a certain way, ie reviewable, most often 
by the court itself. However. the interpretation itself and in the review, this must 
not be an absolute will of the interpreter. this case a judge. The very considera-
tion of an indeterminate legal concept must not contradict the principles of logic 
and must be applicable on the basis of the facts found in the individual case. The 
interpretation itself must be at least partially predictable; it cannot be a complete 
excess that another reader would not expect or even think of.

In the interpretation, we approach the term from different perspectives, which 
are already well known in theory. The earliest interpretations include the inter-
pretation of authentic, judicial, scientific, or constant. An authentic or legal in-
terpretation is generally binding on interpretations, which is based on a law or 
another title, such as an administrative act or a contract. In the interpretation we 
can only use a purely literal interpretation, ie to interpret the term purely in legem. 
Individual interpretations may further vary according to who interprets the term. 

1  Reisberg, L.: Interpretation of Undefined Legal Concepts and Fulfilling of Legal Gaps, in 
Juri Lotman’s Semiotic Framework. Juridica International, 2018, no. 27, 3–11.

2  Hans D. J. – Bodo P.: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. 9. 
Auflage [‘Constitution for Federal Republic of Germany. Commentary: Ninth Edition’]. 2007, 
Verlag C. H. Beck, Munich, Germany, Art. 20, para. 488, no. 61.
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Often, interpretation is also used in linguistic or grammatical, logical, systematic, 
historical or teleological interpretation.3

The judicial interpretation, we will focus on in this article, provides an insight 
into the interpretation of the case-law of Czech republic. Of course, the case law 
can be very diverse, but in general some similar procedures can be found in it.4

1.1. Indeterminate legal terms and their interpretation  
in the case law of Czech courts

Not only in Czech case law and in the Czech legal field are unclear legal concept 
and their necessity to interpret. Even within the European Court of Human Rights 
in the case of Rekvenii v Hungary of 20 May 19995, the court acknowledged that 
the use of unclear legal concept in legislative practice was accepted. In that case, the 
European Court of Human Rights (paragraph 34) states that different rights con-
tain concepts that can be interpreted rigidly, but that the law still needs to adapt 
to changes in the situation and the law or the concept itself is flexible and able to 
adapt situation. To sum up, we cannot always adhere to a strict interpretation or 
an ever-established approach, but we also need a new solution and try to adapt. 

The Constitutional Court of the Czech Republic on the interpretation of legal 
concepts in its decision of 17 December 1997, file no. Pl. ÚS 33/97 states that 
“the linguistic interpretation is merely the initial approximation to the applied legal 
norm. It is only the starting point for clarifying and clarifying its meaning and pur-
pose (which is also the case for a number of other procedures, such as logical and 
systematic interpretation, interpretation and ratione etc.). Mechanical application 
abstracting, resp. unconscious, either deliberately or as a result of ignorance, mean-
ing and purpose of the rule of law, makes the instrument a tool of alienation and 
absurdity.”

Thus. the interpretation itself, we still have to bear in mind the purpose of a 
rule of law that contains an indefinite legal term. It is impossible to get rid of the 
law in which the vague legal term is mentioned. Nor is it possible to fully refer 
to the form and style of the law. The linguistic interpretation cannot be the only 
interpretation of the term to which the judge proceeds. In the interpretation, it is 
therefore necessary to take into account the basic procedures, which include the 

3  Průcha, P.: Správní právo. Obecná část. 8. edition. 2012, Doplněk, Brno, Czech republic, 
112.

4  Bauerová, V.: Neurčité právní pojmy aneb trochu o umění právní interpretace a aplikace 
(argumentace) [online]. Ústav práva a právní vědy [cit 28. 3. 2019].

5  25390/94 (II) Judgment of the European Court of Human Rights in case Rekvenii v Hun-
gary of 20 May 1999. 
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awareness of the law the term comes from, the provision under which the term 
is given, and how the legislature presumably assumed that the term would be in-
terpreted.

In the decision of the Supreme Administrative Court of Czech republic of 23 
October 2008, ref. 8 As 56 / 2007-151, published under No. NSS 2506/2008, the 
court states that “the term” for serious reasons “is an indeterminate legal term” just 
as in the case of unrestricted legal concepts, there is a discretion which is focused on 
the specific facts and its evaluation, while the discretion is oriented on the way of us-
ing the legal consequence. This discretion is primarily a matter for the administrative 
authority to decide.” In this case, the court concluded that the legal concept does 
not contradict the principles of logic and has sufficient support in the findings. 
According to the case-law, further elements to be taken into account when inter-
preting the term may further include the necessity of the existence of the logic of 
the matter, the subject-matter of the situation in which the term is used, the facts 
established. However, it is essential to have some element of “common sense”, ie to 
reflect on the practical impact and not to think only at the theoretical level. The 
interpretation itself cannot be in conflict with the logical view.

In the judgment of the Supreme Administrative Court of 19 July 2004, Ref. 5 
Azs 105 / 2004-72, published under No. 375/2004 the court states that “the fulfill-
ment of the content of an indeterminate legal term then entails an administrative 
authority’s obligation to decide in the manner foreseen by the standard.” Already 
from the very inclusion in what area of law is the term, within what system, or in 
which part of the law is the term, we can assume how the interpretation should 
look or in which direction should go.

The very interpretation of vague legal terms was expressed by the Czech Su-
preme Administrative Court, where it stated in its decision of 28 July 2005, ref. 
5 Afs 151/2004, he said “in interpreting an indeterminate legal concept, the ad-
ministrative body must deal with the specific facts of the case as well as with the 
other circumstances of the case, and at the very least it must clarify the content 
and meaning of the vague term used.” Another important principle in interpreting 
indeterminate legal concepts is the Czech judicial system, which emphasizes the 
importance of the interpretation itself. It is therefore essential to explain why the 
court reached a certain conclusion and how it came to that conclusion on the basis 
of what facts.

It is therefore essential from the point of view of the court. which situation an 
indeterminate legal term is used and subsequently it must be interpreted in the 
context of that individual factual matter. However, other circumstances of the case 
need to be addressed and the procedure for the interpreter must be clarified.

It follows from the decision of the Supreme Administrative Court of 31 March 
2009, ref. 7 As 43 / 2008-97 that we can also distinguish between the indetermi-
nacy of the notion itself in the context of vague legal concepts. In the decision, the 
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court stated that “in interpreting vague legal concepts, it is necessary to distinguish 
cases where there are vague legal concepts whose interpretation is causing both ad-
ministrative and judicial difficulties (see, for example, the rich judicial case-law on 
the vague legal term “public interest”), From cases relating to vague legal concepts 
relatively easy to understand, the content of which is essentially apparent from their 
linguistic expression”. Even within vague legal terms, the court distinguishes con-
cepts that are uncomplicated at first glance and those that are not so clear after 
closer scrutiny. There are concepts that can be very easily interpreted, as well as 
concepts that deserve more time to explore. It is then possible to observe that in 
the language of law there are concepts that are possibly more susceptible to rigid 
interpretations or conversely very vague.

But there are also some vague legal terms that can be assumed to be related to a 
particular situation, and their interpretation may be easier than other terms. Ac-
cording to the decision of the Supreme Administrative Court of 30 April 2008, ref. 
No. 1 As 16 / 2008-48, the term relating to the ownership of property rights must 
always be interpreted in the light of the circumstances of the the real estate and 
its possible impacts around. Here, the situation is obvious, since it concerns the 
concept of construction law and certain property under administrative law. Thus, 
the supposed interpretation leads to an interpretation of the real estate.

Or, conversely, there are concepts that some do not consider vague legal con-
cepts within the Czech language, but this is not really the case, and indeed inde-
terminate legal concepts are, or may be, the opposite, where the interpreter con-
siders the term indefinite, but it is a clear legal concept. The notion immediately 
implies that this is not an indeterminate legal term. For this term it is necessary 
to start from the general basis of the Czech language, which means without delay, 
now or in no time.6

If there is some room for discretion or interpretation, such an interpretation 
must not be in conflict with the fundamental principle of law and the very essence 
of law.7

When reviewing vague legal terms, the court is also limited in its review. The 
Supreme Administrative Court in its decision dated March 22, 2007, the court 
stated that “it is not for the court to replace the administrative authority itself, to car-
ry out its own assessment and to conclude whether the act in question has fulfilled or 
failed to fulfill an indeterminate legal concept, since it would inadmissibly interfere 
with the activities of the administrative body.” The Czech case-law emphasizes that 
in the context of judicial review, the court is also limited in its assessment of the 
interpretation of the legal concept by the administrative authority and the only 

6  9 Ca 144/2007-27 Decision of Municipal Court in Prague of 22. 10. 2008.
7  38245/08 Judgment of the European Court of Human Rights in case R. P. v United King-

dom of 9. 10. 2012.
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way the court can proceed is to assess whether it is a major excess or a fundamen-
tally unlawful interpretation that would be completely contrary to legal norm.

From the point of view of the judiciary, ie from the perspective of Czech case 
law, one can generally conclude that in the role of interpreter of indeterminate 
legal terms, it is necessary to adhere to the basic rules, namely to think about what 
area of   law is the term. what part of the law, whether it is a matter of law or pro-
cess. It is necessary to think about what is stated in the commentary on the law or 
the explanatory memorandum. It is not possible to approach the concept in one 
interpretation only, but there are several ways to use it. It is necessary to think fur-
ther about the subject of the dispute itself. which an indeterminate legal concept 
is applied and to examine other facts and circumstances of the situation. It is pos-
sible to rely on the ascertained facts of the dispute in the interpretation. Last but 
not least, it is necessary to think of general logical conclusions and bear in mind 
common sense. When interpreting, it is also necessary to think of the parties to 
the proceedings themselves, who should be clear why and how the interpreter of 
the concept proceeded just in this way and justify its procedure sufficiently and 
comprehensibly.

1.2. The role of the judge

In interpreting vague legal concepts, the role of the judge is crucial. It is he who 
decides how the vague legal concept will be seen. From the above-mentioned de-
cisions of the courts, ie from the established case-law, it is essential in the Czech 
Republic to interpret the interpretation in such a way that the resulting interpre-
tation is in line with general awareness and within the general logic. It must not 
be an excess that would be disproportionate to the situation. The interpretation 
should be made in the light of individual situations, taking into account the in-
dividual facts of the case. Most often, the judge proceeds to a procedure that is 
already in place, or that has already been established. It is, of course, possible for 
it to adopt an innovative interpretation of an indeterminate legal concept, but in 
this case it must deal with the general rules defined by the case-law.

However, this role can be quite difficult, as it is not always possible for the two 
parties to be grateful and one party may not consider the interpretation of the 
term correct. In this case, however, it is very difficult to clearly identify what is 
right. Indeterminate legal concepts exist precisely to approach a more individual 
problem and situation, and then to review a higher court to assess whether the 
interpretation of the term is consistent with the case law or the law.

There is no general conclusion in the case of decision-making and interpre-
tation of vague legal concepts in judges. Even judges are people, and it is often 
impossible to tell in advance unambiguously how to decide in certain matters. 
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Many factors influence the decision-making itself. There are researches on how 
women and men in certain age categories decide in some cases. Of course, the 
judge’s attitude can change over the course of his career. This also plays a role in 
the interpretation of indeterminate terms.

The role of the judge is a big issue, because it is a job that fundamentally affects 
people’s lives and sometimes it is very difficult for a judge to be just the neutral 
element that seeks and finds justice.

2. Conclusion 

It can be concluded from the above-mentioned conclusions of the case-law of the 
Czech courts that the courts rely on the established facts of the case when inter-
preting vague legal concepts, and do not resort to new approaches, but they prefer 
already established procedures and the already stated conclusions on which they 
base their decision. Indeterminate legal terms, even though they do not have a 
clear definition, are defined according to the case law of the Czech courts by the 
logic of the case, the subject-matter of the dispute, the ascertained facts or the 
principle of the legal norm from which they come.

As the case-law of the Czech courts states, it is necessary to agree, but it is also 
a question of whether it is in some cases to choose a new procedure or to outline 
a new way to look at a certain concept so that the established practice can move 
further in order to move the attitude a higher level and a new, beneficial discus-
sion could be established, which could be a stimulus for a new direction in inter-
pretation.

It is possible to conclude from the research conducted by the Czech courts that 
the courts rely on the aforementioned conclusions of previous decisions. Courts 
prefer to follow the already tried and discovered conclusions rather than come 
up with a completely new opinion on the matter. Thus. the practice of decision-
making of the Czech courts, we do not find fundamentally different approaches 
in the interpretation of vague legal concepts and adhere to the above. Thus, the 
arguments of individual decisions are often supported by the well-known judg-
ments of the higher courts, which they consider correct. It cannot be said so un-
equivocally that only one approach to interpretation is applied, but it is a set of 
approaches that are backed up by the general rules that follow from the case law 
of the Czech courts.
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Abstract
Both the employment strategy of the European Union and Hungary handles the correc-
tion of the employment of disadvantaged workers of high priority among other things.
The initiatives are permanent which havee the purpose of growing the efficiency of re-
habilitation of employment and the rehabilitation in employment. 
As a part of the complex rehabilitation, the purpose of rehabilitation in employment is 
to create the conditions of integration of peoplewho have permanent hinders, so they 
can also enterr the labour market. This rehabilitation is done by the authorities and 
civilian organizations. 
In rehabilitation the principle of increasing is extremely important, so people living 
with disabilities can realise the reintegration to the open labour market from the de-
veloping employment which happens in a protected way through the rehabilitation of 
employment. 
Between such frames we can emphasize the services that are offered by the organiza-
tions of the state and the non profit organizations, on the other hand the mediators bet-
ween workplaces, which are specialized in dealing with disabled people to enter them 
ont he labour market. The other important point of the change in paradigma was the 
start of the reform about turning to services that support the lifestyle of communities 
from the institutional provision.
Keywords: Exchange of the institutional accommodation, integrated employment, re-
habilitation in employment 

1. Introduction

According to the results of researches, one fifth of the Hungarian population con-
sists of people living with some kind of disability, the Hungarian employment 
strategy handles the improving of the recruitment of disadvantaged and disabled 
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workers among other things with increased precaution.8 Rehabilitation is a deter-
mining tool, during which the society offers support to people living with perma-
nent diseases in the frame of organized activities to realise that they can become 
useful members of the community by utilizing the rest of their possibilities.9

There are continuous initiatives which aim to increase the efficiency of rehabili-
tation employment and occupational rehabilitation.

The Hungarian system of rehabilitation in employment has gone through a sig-
nificant conversion in the last decade, which envolved the changes in the approach, 
the qualification and the forms of the accommodation, the systems of providing 
and the institutional system. The appearance and practical application of complex 
rehabilitation has brought new expectations regarding both the state’s exercise of 
functions and the civilian and economic stakeholders outside the state.10

Complex rehabilitation is the coordinated and purposeful adaptation of medi-
cal, educational, social and other measures of employment, and this activity is 
done in cooperation, which can be the most appropriate way of satisfying the 
particular needs of disadvantaged and disabled people. 

To realise the success of this process, the assistance of the involved person is an 
indispensable condition.11 The group of people, who are involved in any particu-
lar areas of complex rehabilitation can be devided into the group of needies, the 
people who help them in the preparation of fitting in the world of work, and the 
group of undiscriminating people. Needies are those people who are in a status of 
rehabilitation, who have a claim for support because of their social marginality, 
and services are organized by them, and this process is based on their personal 
needs.12

Medical or healthcare rehabilitation.
Its purpose is the restoration of the health condition. The general medical ap-

proach handles the envolved people not as partners, but the objects of the activity, 
and it tries to have an effect on the personality of the individual living with dis-
ability by using theraupetic and preventive methods.13 

8  Macskássy Zsuzsanna: The chances and opportunities of the integration of young adults 
living with visabilities and its situation in Hungary nowadays trasing volume. Budapest, the clo-
sing volume of the Hungarian Academy of Science and its Research Institution of Sociology. 2010, 
L’Harmattan, 59.

9  Kapp, István Péter: The basic problems of rehabilitation. 2008, The publications of Social 
Work Foundation, Budapest, 6.

10  http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/ 
(27th December 2018. 21: 42)

11  Kapp: i. m. 7.
12  Jenő Zakál: The survey of the theory and the system of rehabilitation. 2001, Bába Publish-

ing Company, Budapest, 26–28.
13  Kapp: i. m. 8.
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• Mental health rehabilitation,
• It concentrates on the recovery of mental health,
• Social rehabilitation,
• It is aimed at supporting self-sufficiency, independent living and the partici-

pation in social life,
• Educational rehabilitation,
• It includes the education of individuals concerning their health, the accep-

tance of their illness and the modification of their lifestyle,14

• Occupational rehabilitation.

The aim of occupational rehabilitation is to create the conditions promoting the 
labour market integration of permanently impaired people, to make them suitable 
for their fullest possible employment, to make them interested in taking up jobs, 
and -on the other hand – to make employers become inclusive towards persons 
with disabilities. Technical literature counts people living with disabilities and 
permanent diseases to the group of people, who are compelled to have a claim 
on rehabilitation in employment, but we have to complete this target group more 
often with people who have a disadvantaged status in the society, the group of 
people, who fight with the problems of fitting into the expectations of society, 
and also with people, who belong to the group of addicts. The rehabilitation in 
employment approaches the level of expectations, which is dictated on the labour 
market to the decreased individual level of accomplishment. The accentuation of 
making difference between people, which is based on setting a diagnosis deserves 
to be highlighted.15 The planning of its process and means is in all cases custom-
ised. Its basis is an employment strategy relying on the improvable abilities of the 
individual.16 The purpose of this study is to introduce the system of this area of 
complex rehabilitation.

2. The Transformation of the System of State Institutions

Until 2012, the expert body on rating the health impairment of persons with re-
duced working capacity was OSZI: Országos Orvosszakértői Intézet (National 
Medical Examiners’ Institute). Its legal successor was ORSZI: Országos Rehabili-

14  http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/ 
(27th December 2018. 21: 42)

15  Uo.
16  FSZK: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (Equal Op-

portunities of Persons with Disabilities Non-profit Ltd.). The Institutional System of Occupa-
tional Rehabilitation, pp. 3–5.
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tációs és Szakértői Intézet (National Rehabilitation and Experts’ Institution), and 
later NRSZH: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (National Rehabilita-
tion and Social Office). The Office carried out the following tasks within its juris-
diction concerning occupational rehabilitation:

a) authority cases related to the accreditation of employers employing persons 
with reduced working capacity and to the supervision of accredited emplo-
yers,

b) tasks connected with the budget support that can be granted for the emplo-
yment of persons with reduced working capacity,

c) tasks related to the employment of persons with reduced working capacity 
and to providing information concerning the support and services facilita-
ting it, and

d) tasks in connection with the applications accomplished using budgetary re-
sources or the support given from the financial funds of the European Un-
ion, as well as inviting, completing and controlling applications.

Furthermore, the Office kept the records of accredited employers, the register of 
occupational rehabilitation experts and rehabilitation medical examiners, as well 
as the central register of employers and employees affected by the budget support 
that can be granted for the employment of persons with reduced working capac-
ity. In its expert’s function it gave expert opinion -among others - to the basic 
examination of disabled persons, to aptitude tests for rehabilitation and social 
employment, and to the health surveillance of persons provided for in social in-
stitutions.17

When the system of complex rehabilitation was created, the tasks of Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat (Public Employment Service) and Országos Nyugdíjbi-
ztosítási Igazgatóság (Administration of National Pension Insurance) related to 
occupational rehabilitation were also connected to the activities of medical ex-
aminers.

In 2012 a new institution, RSZSZ: Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv (Reha-
bilitation Specialized Agency) was established in the metropolitan and county 
government offices. The government assigned the RSZSZs to carry out the tasks 
of administrative procedures in the first instance, while NRSZH was responsible 
for the professional management of agencies specializing on rehabilitation and 
participated in the decision making in the second instance.

From 1st April 2015, with the transformation of territorial state administra-
tion, the tasks of the Provision and Occupational Rehabilitation Department of 
RSZSZs were split up and got to different divisions within the government offices. 

17  http://nrszh.kormany.hu/akadalymentes/a-hivatal-feladat-es- hataskore 2018. (28th De-
cember 2018. 14:35)
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While earlier the area of judgement and assessment belonged to the Department 
for Family Support and Social Insurance, constituting one department, it contin-
ued its operation as the Department of Rehabilitation Provision and Experts. The 
administrators dealing with occupational rehabilitation moved below the Em-
ployment Division. These two departments represented the rehabilitation author-
ity of the first instance. The Ministry of Human Capacities took over the profes-
sional management, while NRSZH became the body participating in professional 
management besides the assessment and authority tasks of the second instance.

2017 has brought significant changes in the legal and institutional systems of 
occupational rehabilitation. Since 1st January 2017 the rehabilitation authorities 
of first instance have continued to operate under the district offices of county 
government offices according to county seats, and – in the capital - under the 3rd 
District Office of the Metropolitan Government Office of Budapest.

As of 31st December 2016 NRSZH: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal (National Rehabilitation and Social Office) has terminated by succession in 
fusional separation. Since 1st January its activities have been performed by the 
Metropolitan Government Office of Budapest, the General Directorate of Social 
Affairs and Child Protection, the Ministry of Human Capacities and the Cen-
tral Administration of Pension Insurance.18 The assessment and authority tasks of 
the second instance have got to the Metropolitan Government Office of Budapest 
where a new Rehabilitation Division has been formed. The Rehabilitation Divi-
sion of the Metropolitan Government Office carries out the tasks related to oc-
cupational rehabilitation among others, through the workers of the Rehabilitation 
Official Department, the Rehabilitation Experts’ Department, the Medical Exam-
iners’ Department, the Rehabilitation Accreditation and Controlling Department 
of the Division of Registration Systems, as well as the Department of Rehabilita-
tion Subsidies.19

OMK: Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (Occupational Reha-
bilitation Methodological Centre) performs outstanding work in the field. In or-
der to increase the labour market chances of persons with disabilities and reduced 
working capacity, the National Disability Programme has laid down the objec-
tives of expanding and improving the system of education, forming a network 
ensuring support for the services connected to employment, and establishing a 
national methodology centre for all these. The National Occupational Rehabilita-
tion Methodological Centre has grown out of the developments of the RÉV Pro-

18  Government Decree 378/2016 (2nd Dec.) §10 On the succession related to the review of 
certain central offices and ministerial background institutions working in the form of budget-
ary authorities, as well as the transfer of certain public tasks

19  https://rehabportal.hu/munka/jelentos-valtozasok-a-foglalkozasi-rehabilitacio-jog-es-
intezmenyrendszereben 2018 (28th December 2018. 14:12)
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ject, which I have described in detail in one of my earlier studies. OMK supports 
the efficiency of occupational rehabilitation with complex methodological tools, 
measurement and evaluation, as an effective channel of political leadership. This 
organizational division operating within the framework of FSZK started its activi-
ties in January 2015. Its scope of activities involves the following:

a) It operates a Knowledge Centre. the framework of which it maintains a conti-
nuously expanding specialized library for occupational rehabilitation, which 
introduces professional materials and studies concerning the area, and pre-
pares book reviews.

b) It operates the National Labour Market Servicing and Occupational Support 
Network formed within the framework of the RÉV Project.

c) It ensures full data analysis with its monitoring and service analysing system, 
it provides information for the ministry. In this way, the planning processes 
and the synchronization of the different areas of development are supported 
by country wide data.20

3. Organizations Providing Labour Market Services

3.1. The Servicing Activity of the State System

The accentuated exercise of the government sector is the ensurance of jurisdic-
tion, that is in connection with people living with disability. For this purpose the 
organizations that represent the targetgroup’s interests will be taken into the dead-
work of jurisdiction, which is based on a wide consensus in society. This sec-
tor supports the integration by organizing competitive services and the vocation 
training of people, who deal with employing disadvantaged and disabled workers. 
The shaping of communication and coordination is extremely important between 
the organizations of the state and the organs which deal with the rehabilitation of 
people living with disabilities. Additional exercises are doing researches, adapting 
and developing new methods.21

In addition to jurisdiction which deals with the employment of disabled peo-
ple, the other exercise of public providers is to offer a particular amount of money 
for the employers to help disadvantaged and disabled people to fit into the ex-
pectations and conditions of the labour market. This purpose is provided by the 
measure as well, that people who need the allowance of disadvantaged workers 
should cooperate with the competent administrator of rehabilitation in employ-

20  http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
orszagos-foglalkozasi-rehabilitacios-modszertani-kozpont-omk/ (28th December 2018. 15:16)

21  Kapp: i. m. 10.
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ment, who makes a rehabilitation plan about the involved person. The rehabilita-
tion plan contains the direction of the rehabilitation in employment, scopes of 
activities, needs for rehabilitation, services, measures that provide the interests of 
the person’s successful disposition, undertakings, duties and the stations of tim-
ing. The administrator of rehabilitation in employment represents the services in 
the rehabilitation plan, that are necessary for filling the scope of activities or job, 
that is defined as the direction of rehabilitation.

3.2. The Services of Non-profit Organizations

The historical background of the participation civilian organizations in the em-
ployment of persons with disabilities dates back to the time of the change of 
regime. The common direction of thinking in the non-profit organizations ap-
pearing in increasing numbers before the 2000s was that the programmes they 
applied were target group specific, which means that they strove to integrate their 
members back to the open labour market concentrating on resolving the dif-
ficulties arising from the specific, disadvantageous situation of the given target 
group. Among others, the target group of persons with reduced working capacity 
emerged in this way. Different services were organized around the organizations, 
and complex programmes were based upon these services.

In the middle of the 2000s new possibilities arose for non-profit organizations 
regarding the provision of financial and other resources. At national levels it was 
possible to apply for normative resources for the development of services through 
tenders. However, it is worth mentioning that these normative resources were 
known and used only by organizations that had a good partnership with local 
Labour Organisations. Besides, Hungary joined the European Union in 2004, as 
a result of which the possibility of Union subsidies reached the country, and non-
profit organisations saw a potential in it as well. It can be stated that at this time 
the disability assistance system of persons with reduced working capacity worked 
on a health basis, so it was exclusively the civil society organisations that dealt 
with the target group’s rehabilitation, reintegration to the competitive labour mar-
ket and job retention. By 2010 civil society organisations developed to a high level 
in the fields in question.22

It can be stated that experts completely agree about the fact that there was a 
‘hard core’ among the non-profit organizations aiming at providing employment 
for persons with reduced working capacity or disabilities, whose organizations 
represent the most professional part of the sector regarding their professionalism, 
organization, as well as the quality and complexity of the services they provide. 

22  Revita Foundation, Part of an interview with Anna Szerepi.
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Until the end of the 2000s, experts’ opinion was uniformly that the place of non-
profit organizations in the employment of persons with reduced working capacity 
was unclear and therefore incidental. They did not have a declared role assigned 
to them expressly and centrally, and their position was not shaped consciously but 
through the practice they carried out. As a result of this, the place of non-profit 
organisations in employment was where they were able to position themselves. 
This uncertainty created a disconcerting situation. On the one hand, it made the 
maintenance of the stable professional background and the predictable, continu-
ous operation of the services more difficult, which means the greatest problem 
for the target group along with the organizations and their specialists. Moreover. 
this situation, most of the non-profit organizations offering labour market human 
services provided them without professional control and quality assurance.23

Among civilians, a uniform way of thinking was really noticeable only in the 
period of the RÉV project.

The purpose of the civilian organizations operating today as well is to sup-
port the employment of persons with disabilities in the open labour market. The 
personalized and flexible service ensures the success and efficiency of the pro-
grammes of civilian organizations for jobseekers. The common characteristic of 
their services is that they consider future employers to be their clients the same 
way as they do with the persons with reduced working capacity wishing to find 
employment. The services provided for employers do not only serve the purpose 
of sensitization, their aim is also to assess the professional competences necessary 
for carrying out the given work, to clear job requirements, form job profiles, and 
prepare immediate colleagues and leaders for receiving employees. Regarding the 
basic steps, there is no difference in the work of civilian organizations providing 
labour market services. However, the methods and instruments used during the 
individual stages are adjusted according to the target groups involved in the ser-
vices.

Since the summer of 2016 it has been possible to have the work of organizations 
dealing with occupational rehabilitation accredited, thus ensuring the existence 
of the conditions provided for persons with reduced working capacity: appropri-
ate professional programmes, services, experts, infrastructure, etc. A certificate is 
published about all of these. Besides their everyday work, the civilian organiza-
tions possessing an accreditation certificate may be involved in the implementa-
tion of the Project EFOP 1.1.1-2015 and in helping the employment of disabled persons 
actively.24

23  Situation Analysis to the Methodology of Transfer, p. 70.
24  FSZK publication: The Institutional System of Occupational Rehabilitation, pp. 11–14.
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3.3. Other Servicing Activities

For the purpose of the realisation of this process, information always should be 
provided by paying attention to the special claims of the involved person. order to 
the interest of the person living with disability, who should be allround enlight-
ened about his or her possibilities in a situation, when a decision should be made, 
and the person living with disabilities should make this decision by choosing among 
this possibilities by hhimself or herself. Parallel with the expansion of occupational 
rehabilitation and the appearance of employer subsidies, the demand for employing 
persons with reduced working capacity has increased significantly.25

It has to be accentuated, that both in the process of providing services and the 
process of temporary work employers should pay increased attention to the free-
dom of self-determination among people living with disabilities. 

For the purpose of the realisation of this process, information always should be 
provided by paying attention to the special claims of the involved person. order 
to the interest of the person living with disability, who should be allround en-
lightened about his or her possibilities in a situation, when a decision should be 
made, and the person living with disabilities should make this decision by choos-
ing among this possibilities by hhimself or herself.

The honour of self-determination includes the fact as well, that the specialist, 
who deals with the employment of a disabled person cannot take under the order-
ing of the person’s lifestyle, who uses these services, and the solution of his or her 
problems. Providing services, The specialist can interfere in the costumer’s private 
life during the process of employment, and it can only happen at the concrete 
request of the client.26 

4. The Stakeholders of Employment

The employment of disadvantaged and disabled workers can be realised in inte-
grated and protected forms in Hungary. In the frame of the integrated employ-
ment the disadvantaged and disabled worker works together with healthy col-
leagues most of the time. contrast during protected employment production tends 
to be marketable by cooperating with disadvantaged and disabled people, and by 
evolving their special claims. The most elementary level of protected workplaces is 
developing employment, where the purpose is the rehabilitation of they involved 

25  FSZK: The institutional sistem of rehabilitation in employment, p. 17.
26  Andrea David – Marta Gadó – Judy Csákvári: The elementary and occupational reha-

bilitation of people who lost their sight. 2008, Public Foundation for the equal opportunities of 
people living with disability, Budapest, 68.
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people by utilizing the healing and community forming power of work.27 Dealing 
with a job ensures the sensation of appreciation of society, the stability of their 
financial status and their lifestyle, structured time-rating, the opportunity of ac-
quiring new skills or the expansion of the old ones for people living with disability, 
who are ready to deal with a job.28 

4.1. Open Labour Market Employers

Open labour market employment is the highest level of employing persons with 
health damage. Integration and social inclusion are realized the most fully here. 
People living with disabilities can work among their healthy counterparts on a 
workplace, which is suitable for their qualification, abilities, motivation, person-
al strong points and their state of health. Employers of the open labour market, 
which deal with employing people living with disabilities most of the time are 
among others multinational companies, self-governments, the institutional sys-
tem of the state, the background institutions and companies that belong to the 
property of the state, institutions that are maintained by the church, small and 
medium enterprises and social enterprises, which deal with the employment of 
only a few workers. Furthermore, private entrepreneurs may also employ one or 
more disabled employees. There are two important factors which are necessary 
for the employment of persons with reduced working capacity in the open labour 
market: the preparation of employees for work and supporting the provision of 
proper information for employers. I can see the paralell developing of these two 
areas mostly in the methodology of the process of supported employment. First 
of all recruitment is necessary for the realisation of the employment of disadvan-
taged and disabled workers both on the employers and the employees side. For 
this process a central organ is also necessary, which helps the cooperation of both 
sides. In the recruitment of workers organizations dealing with the targetgroups 
can play an important role, for instance the centres of family and childwellfare. 
The next process after the phase of the recruitment is the exploration of the in-
dividual competences, previous knowledge, the abilities of working and dealing 
with a job, which happens by filling in special tests, involving experts, observing 
of behaviour that is shown in particular situations of life and the observing of the 
ability of solving problems. An important part of the process of the exploration 

27  Gyula Pulai: The support sistem of disadvantaged workers and the researth of the efficien-
cy to the economy and society. 2009, Audit Office, the Institution of Development and Method-
ology, Budapest, 23. 

28  Lídia Berszán: The integration in society for people living with disabilities. 2008, The pub-
lishing company of the University of Kolozsvar, 104. 
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is the tryout of work, where the employee can gain knowledge about the given 
scope of activities, and the special needs of the employee can be mapped by the 
employer. addition the employer can prepare to the engagement of the worker.29

4.2. Accredited Employment

In Hungary the acreditation of employers began from 2005. It means a step for-
ward from the direction of developmental employment, it ensures gradual transi-
tion and preparation for the open labour market, thus guaranteeing employment 
and broadening the toolbox of rehabilitation adjusted to individual abilities. It 
sets the utilization and development of the remaining skills as its purpose in order 
to facilitate success in the open labour market. Accredited employment, as the 
scene of occupational rehabilitation, has several functions. On the one hand, it 
means a step forward from the direction of developmental employment described 
in detail below, it creates suitable conditions for the persons with reduced work-
ing capacity who are not able to join employment yet, and it ensures a protected 
environment for the people working there. Its requirements are close to the condi-
tions of the open labour market. Through its helping services, it supports the im-
plementation of occupational employment, and the preparation for employment 
in the open labour market.30 Regarding the purpose of accreditation, permanent 
and transit employment can be distinguished. The aim of permanent employment 
is to preserve and develop the working capacity, health condition, physical and 
mental abilities of employees with reduced working capacity while providing pro-
ductive, servicing activities for them, among protected conditions. the framework 
of employment relationships. The purpose of transit employment is to prepare 
rehabilitable employees for open labour market employment among protected 
conditions, while providing productive, servicing activities for them.31

4.3. Developmental Employment

From 1st april 2017 developing employment has got into introduction in the place 
of social employment. 

29  Tamás Goldman – Veronika Varga:Irregular case survey on the topic of supported 
employment. Chance: Review about Society and Social politics, 2006. 

30  FSZK. Accredited Employment, pp10–14.
31  Government Decree 327/2012 (16th Dec.) §7 On the accreditation of employers employ-

ing persons with reduced working capacity, and on the budgetary subsidies available for the 
employment of persons with reduced working capacity
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Its purpose is the offering of developing and employing services, according to 
the plan of taking care andd development and rehabilitation, which services are 
suitable for the individual’s state of health, age, physical and mental conditions.32 
All these can be implemented in practice if developmental employment provides 
an opportunity for establishing value-creating employment, so it does not empha-
size the lacking abilities but the remaining ones. Developmental employment pro-
vides access to the labour market for disabled persons by supporting integration, 
and it seeks to ensure that an increasing number of the residents capable of work 
find work and have a chance to get integrated into local communities through 
work. In addition to the purpose of rehabilitation, this form of employment ex-
pects the form of employment, the occurring requirements, rules and conditions 
to approach the characteristics of open labour market criteria as much as pos-
sible. All these may be supported by the strengthening of the market-orientated 
attitude, which also means the key to sustainability and development.33 Develop-
mental employment draws a distinction between two types of legal relationship: 
developmental legal relationship according to the social law, and fixed-term em-
ployment relationship according to the Labour Code, which makes it possible to 
differentiate on the basis of abilities, and provides opportunities for stepping over 
to accredited or open labour market employment. Those concerned may be disa-
bled persons with mental illnesses or substance abuse as well as homeless persons 
receiving social services34 or benefits35. The purpose of employment in develop-
mental legal relationship is to restore, preserve and develop the disabled persons’ 
physical and mental abilities as well as their skills related to work, furthermore, 
to prepare them for independent work. Developmental legal relationship may be 
established on the basis of a valid expert opinion recommending labour-rehabil-
itation, published as a result of a psychologist’s proposal or a rehabilitation pre-
employment examination, according to the individual’s employment plan, if the 
person’s competences do not reach the level necessary for independent work.36

32  Law No 3/1993 §99/B On social administration and social benefits
33  FSZK: Developmental Employment, pp 3–6.
34  According to Law No 3/1993, social services include primary community care, support 

services, day care, institutional care providing temporary accommodation, nursing and care 
provided in institutions, care provided by rehabilitation institutions or residental homes, and 
subsidized housing.

35  According to Law No 3/1993, social benefits can be divided into two big groups: financial 
benefits and benefits in kind. Old age allowances, the benefits of working age persons, care 
allowances and municipal support are classified as financial benefits. Benefits in kind include 
medically indigent care, the entitlement to health care services, and public health funerals.

36  Equal opportunities of persons with disabilities non-profit ltd. developmental employ-
ment 
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4.4. Public Employment

First of all I find it necessary to define the conception of public employment to 
make a difference between public service and public work, which words are used 
int he general language. While public service means a legal relationship in the 
legal language, which refers to the people, who provide services to the population, 
communal work means a kind of punishment, which is used when somebody 
commits an offence and for the prevention of committing further offences, until 
then the purpose of public employment is that the person who needs public em-
ployment should fit into or get back to the primary labour market in a successful 
way.37 So one of the most important results of public employment is that allows to 
have a job for those people, who do not have a chance for it for quite many years 
because of their social marginality. The accommodation to the requirements of 
regular work contributes to the socilazitaion on the labour market. In addition 
to its positive effect we have to mention the fact as well, that public employment 
means a significant charge to the budget of the state, because it engages a great 
amount of resources, that is used for reducing unemployment.38

Public employers may apply for support in order to provide opportunities for 
people with multiple disadvantages, among them persons with reduced working 
capacity, to be employed temporarily, for fixed terms.

Public employment is essentially targeted at performing state and municipal 
tasks, the activities carried out must not be market- or profit-oriented.39 

4.5. Social Co-operative

It has been possible to establish social co-operative forms since 1st July 2006.40 
The form of social cooperative ensures the chance to have the answer to the chal-
lenges of the modern age, which challenges are waiting for a solution, among other 
things to the increasing of competitiveness. It provides the creation of workplaces 
for inactive people and jobseekers who are in an underprivileged status and who 
live in underprivileged areas.41 The aim of this organizational form is to establish 

37  Gábor Kertész: Public employment, is it a hance to return to the labour market? 2015, 
Multidisciplinary challenges, varied answers, 53.

38  Györgyné Maxin – Tímea Nagy: The developing of public employment s an instrument 
on the labour market. 2018, Comitatus Survey for the self-government, 61.

39  http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/public employment2019 (2019. december 15. 9:45)
40  Szilvia Balazs: The comparing survey of social cooperative and company whith limited 

liability which is based on legal regulation that is in force. Legal Researches, 2012, 33.
41  István Attila Petheő: Social co-operative, or return to the roots. Forum of economists, 

2008, 41.
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a self-sustaining institution which serves the purposes of job creation, employ-
ment, training and education for disadvantaged jobseekers and inactive people in 
less-favoured areas.

When employing persons with reduced working capacity in a social co-oper-
ative form, particular attention is paid to ensuring employment for a long term, 
building a stabile background at work, satisfying the social and cultural needs of 
the members and creating their social safety.42

5. Paradigm Shift in Deinstitutionalization

In recent decades there has been a significant paradigm shift in European disabil-
ity policy, which can be most generally summarized as moving away from a medi-
cal attitude towards an approach focusing on human rights, communities and 
society. While the medical attitude essentially placed emphasis on the physical, 
biological impairment and missing abilities of the persons concerned and consid-
ered their correction as its most important task, the human rights attitude focuses 
on the disabled persons’ active and independent social participation on the same 
basis as that of others, and their sovereign community engagement. As a result of 
the change of attitude, modern disability policy does not consider disabled people 
to be dependent on the charity of the majority society, but sees them - as members 
of the society equal in rank and value – holding rights, who can rely on the help 
of non-disabled persons first and foremost in ensuring that they can live their 
lives with the greatest possible independence. One of the most important con-
sequences of the paradigm shift is the start of the reform of the transition from 
institutional care to services supporting community-based lifestyle.

Currently some twenty-five thousand disabled people live in special care homes, 
rehabilitation institutions and temporary homes, at the same time, 12-person resi-
dential homes provide services for only 1700 people, and subsidized housing is 
provided for 200 persons only. The Hungarian government made a decision about 
the transition to community-based care in 2011. The purpose of this strategy is to 
implement subsidized housing integrated in living environments with a smaller 
number of people, and to ensure that the disabled persons living there can have 
the most independent life possible using the helping services.

The process of deinstitutionalization has several phases. During the first pe-
riod, 6 institutions joined and nearly 700 places were substituted. FSZK played an 
outstanding role in this process. It supported the deinstitutionalization process 
implemented in the six institutions by building up and operating a mentoring 
network, presenting international and Hungarian best practices, offering a profes-

42  www.szoszov.hu (2018. december 29., 11:40)
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sional knowledge base and operating professional workshops. Training courses 
were started so that the leaders managing deinstitutionalization became commit-
ted to the process and directing it with proper professional competence.

The second phase of the deinstitutionalization process is starting now. The 
government is determined to creating four thousand new places in subsidized 
housing in the next few years and establishing a system of developmental ser-
vices based on the abilities necessary for independent living. In 2016 FSZK started 
its priority project called ’Társ – szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása’ (‘Companion – Creating a Professional Co-ordi-
nation Workshop for Deinstitutionalization’) the identification number of which 
is EFOP 1.9.1. –VEKOP-15-2016-00001. The purpose of the Társ Project is to en-
sure the professional methodological background of deinstitutionalization. which 
it is necessary for all those concerned to co-operate so that the persons currently 
living in institutions could utilize quality services according to their needs.

6. Programmes and Principles Supporting Occupational 
Rehabilitation Concerning 2019

In November 2018 The Minister of State for Social Affairs and Social Inclusion at 
the Ministry of Human Capacities disposed to the public that the per capita annu-
al support determined for 2018 should be kept in 2019, and at the same time, the 
capacity of subsidized employment should be determined in view of the available 
resources. Considering the fact that the primary goal in 2018 was to increase the 
support per capita in order to compensate for the increase in minimum wages, it is 
indispensable to maintain its level in 2019 as well. Therefore, the available resource 
is distributed with the 2018 per capita support, with the sum of 1,365,000 Ft.

In the light of all this, within the framework of rehabilitation, special emphasis 
has been given to the attitude that persons with reduced working capacity carry 
out value creating work in an environment optimal for them, the same way as 
their non-disabled counterparts do. It makes the employment of disabled persons 
easier if employers can take their special needs into consideration. It is especially 
difficult to enter the world of work for young people with disabilities who should 
find employment having left the protected school environment. Having taken 
these needs into consideration, FSZK: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. (Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-
profit Ltd.) has started the programme ’Employment 2018–2019’ with the support 
and cooperation of the Ministry of Human Capacities. Its aim is to promote the 
social integration, employability and employment of persons with reduced work-
ing capacity. The programme has five components:
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a) Supporting intersectoral model programmes in order to facilitate young, disa-
bled people’s transition from education to employment.

The purpose is to develop a cooperation model for counties, on the basis of 
whose results a nationwide model can be created providing practical assistance 
for young people with disabilities and special educational needs leaving educa-
tion and entering the labour market. The programme is planned to involve 14 
young people with special educational needs per county, getting out of educa-
tional institutions, who are provided with versatile support43 and development44 
up until their employment. The programme is implemented by Kilátó Piarista 
Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (’Lookout’ 
Piarist Occupational Guidance and Labour Market Developmental and Methodo-
logical Centre); Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Arany János Nurs-
ery School, Primary School, Vocational School, Skill-Development School and 
Single Special Educational Methodological Institution), as well as Szimbiózis a 
Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (’Symbiosis’ Foundation for Being Together 
Harmoniously).45

b) Supporting innovative professional programmes facilitating the labour market 
integration of persons with reduced working capacity and events popularizing 
employment.

The 26 organizations winning the application opened in this area wish to im-
plement an extremely varied agenda. Among others, it includes organizing special 
job-fairs and workshops, training experts by experience, holding special mentor-
ing programmes and informative lectures. Other significant initiatives cover pre-
paring employees with reduced working capacity for the world of work, preparing 
videoblogs, involving and sensitizing employers who have not employed persons 
with reduced working capacity before. However, the purpose of most organiza-
tions participating is to help persons with reduced working capacity to get to the 
open labour market. Organizations carrying out rehabilitation employment also 
take part in the programme, whose aim is to transform and develop their employ-
ment workshops in order to be able to manufacture as many marketable products 
as possible, and to ensure long-term sustainability through this. One of the par-
ticipants is a residential institution wishing to expand its developmental employ-
ment already existing for its residents with reduced working capacity.

43  Employing accompanying mentor-pedagogues and workplace mentors.
44  The development of social skills, training focusing on self-awareness, career guidance and 

the labour market.
45  http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/

foglalkoztatas-2018/ (30th December 2018. 22:12)
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c) Reward for Disability-Friendly Workplaces
The reward for disability-friendly workplaces was introduced by Salva Vita Foun-
dation in 2010 in order to help bring together disabled jobseekers and employ-
ers open to employing them. Every year the prize is given to them jointly by the 
Ministry of Human Capacities, the American Chamber of Commerce, Szövetség 
a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (Alliance for Excellence Non-profit Associa-
tion) and Salva Vita Foundation. The basis of the reward for being a disability-
friendly workplace is continuous development.46 In 2018, 31 small and medi-
um-sized enterprises were awarded the prize at a ceremony. Among others, my 
workplace: Mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ (Family and 
Child Welfare Centre of Mosonmagyaróvár), already for the second time. Our 
institution has made short-term and long-term commitments to be implemented 
within a period of two years in order to ensure the efficient work of the employ-
ees with reduced working capacity working in the Centre. It has built accessible 
toilets, put tactile guide strips in the floor covering and placed electric switches 
the colour of which is markedly distinct from that of the wall. order to make the 
orientation of the visually impaired colleague easier. Its principal objective is to 
build a bridge between disabled and non-disabled employees. In order to reach 
this goal, the colleagues go to sensitization training and take part in organized ex-
cursions together with the local disabled persons where the workers of the institu-
tion help the excursionists according to their needs. The Centre provides a venue 
for the programmes organized specially for them in order to ensure accessible 
entertainment for the visually impaired living in the area.

d) Supportive Shopping
The supportive shopping programme has been assisting giving information to 
people about the products manufactured at protected workplaces as well as selling 
them by introducing the certification mark ’Supportive Shopping’ and by organ-
izing communication and marketing campaigns, fairs and exhibitions.47 

e) The Programme ’The World is Better with Us’
Since 2008 the charity event ’The World is Better with Us’ encouraging a change 
in attitude has been organized every year as an initiative of the Foundation ’I Will 
Not Give it up’. The purpose of the event is to encourage persons with disabilities 
to do something for the non-disabled and for the people living in other disad-
vantaged circumstances. Since 2010 sensitization trainings have also been held 
besides the traditional concerts, and since 2014 the event has been ended with a 
monumental gala evening hosted by the National Theatre.

46  www.fbm.hu (30th December 2018, 23:32)
47  www.segitovasarlas.hu (31st December 2018, 7:41)
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7. Closing Thoughts

It can be stated that in the last decade there has been a significant change in the 
area of the employment of persons with reduced working capacity. The employ-
ment forms surveyed above and the individual stakeholders of employment all 
strive to provide jobs for the target group. At the same time, the complete collabo-
ration of the participants concerned and their activities along common principles 
would be necessary for the overall change of attitudes.
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Abstract
„Our ability to access previously unimaginably large amounts of information has al-
ready had a much greater impact on our lives, on our work, and on our relationships 
with each other than the automation of human activities.”2

Globalization and the global emergence and spread of info-communication technolo-
gies had a serious impact on some aspects of the information society.3

This article seeks to provide an overview of the protective legal framework of privacy 
and personal data with particular attention to the Hungarian issue of data processing 
in court proceedings and the changes introduced by the European Data Protection Re-
form of the GDPR in some EU Member States.

1. Introduction

The right to a fair trial by an independent and impartial tribunal is a fundamental 
right everybody is entitled to.4 Through such right, transparency and publicity 
becomes an important guarantee of the administration of justice. a broader sense, 

1  This research was supported by the project nr. EFOP-3.6.2-16-2017-00007, titled Aspects 
on the development of intelligent, sustainable and inclusive society: social, technological, innova-
tion networks in employment and digital economy. The project has been supported by the Euro-
pean Union, co-financed by the European Social Fund and the budget of Hungary.

2  Bojár Gábor: A III. informatikai forradalom. https://hvg.hu/tudomany/20180915_A_III_
informatikai_forradalom (25. 01. 2019)

3  Székely Iván: Az egyén és az információs hatalom. http://www.eszmelet.hu/szekely_ivan-
az-egyen-es-az-informacios-hatalom/ (25. 01. 2019)

4  Fundamental Law of Hungary: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425. 
ATV (25. 01. 2019)
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and as a procedural principle of different court proceedings as well, embodying 
the so-called civil control.

The administration of justice and the judiciary is as an independent branch 
of public power – a fundamental subsystem of modern democracies, with the 
publicity of court proceedings – besides judicial independence – being its foun-
dational principle. The need to realize responsibility and hold people account-
able as part of this structure is almost as old as humankind itself. Be it nomadic 
tribal structures or modern democracies, it can be argued that the administration 
of justice is a community act. which the individual plays an indispensable part. 
Members of a community were and are present in the proceedings5, but not only 
as “controllers”, but also in concrete, distinguishable procedural roles, either as 
plaintiffs or defendants. 

The protection of the rights of these persons is quintessential in the respective 
procedures, and a fair balance should be struck in the privacy vs. transparency 
dilemma, ensuring that individual rights and expectations of privacy not be un-
necessarily and disproportionately sacrificed on the altar of transparency.

This examination is then more and more substantiated by the fact that in the 
past decade, due to the exponentially growing evolution of information technol-
ogy, claiming additional fundamental rights’ guarantees has grown in many pro-
ceedings. In this context, practically, the social contract itself changes and claims 
of rights against the state become emphatic.

The so-called information rights that have been so far established in modern 
democracies are fundamentally interrelated with the activities of the judiciary. 
Their role in jurisprudence and judicial practice reaches far over the problem-
atic of the effective exercise of the right to the publicity of court proceedings as 
rules exist not only in relation to the respective proceedings, but also regarding 
the operation of the judicial apparatus as a whole.6 The constitutional regulation 
of these rights however does not simultaneously mean their limitless enjoyment 
given that their exercise should not violate concurring fundamental rights and 
state interests.

The collision7 between the requirements of privacy protection and transpar-
ency impose challenges on the legislator, the legal practitioners and on the judi-

5  For example the jury system or the assessorial / lay judge system.
6  Sulyok Márton: Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyí-

tás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata. 2017, PhD-értekezés, Szeged. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/3953/1/Sulyok_Marton_ertekezes.pdf 

7  In connection with the conflict of fundamental rights, it is worth mentioning the new 
practice of the Constitutional Court, which has repeatedly dealt with the obligation to create a 
fair balance between fundamental rights with the emergence of competing fundamental rights 
positions. For more information, see 16/2016. (X. 20.) AB Decision



448 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2019

cial practice as well. many fields.8 Beyond issues of data protection, these require-
ments influence the publicity of the courtroom, the publicity of proceedings to the 
press, and the protection of personality rights. 

With the two new procedural Acts (i.e. the Civil9 and the Criminal Procedure 
Codes10) – entered into force in 2018 –, the regulation of information rights in 
the Hungarian legal system has changed significantly. The problem is that, so far, 
court practice in relation to publicity of proceedings has been so divergent in both 
civil and criminal cases that it even amounted – in some cases – to legal uncer-
tainty.

2. Hungary and data protection

Hungary used to be a pioneer in the protection of personal data. Hungary met 
the privacy standards of the EU as early as in 2000, first among the countries 
accessing to the EU in 2004. Since its entry in the European Union, Hungary 
maintained a data protection law in line with the 1995 Directive but significant 
concerns over the independence of the data protection authority had put into 
question the country’s achievements.11 From 1 January 2012, the Fundamental 
Law of Hungary expressly addresses data protection and privacy under Article VI. 
The Fundamental Law sets forth that everyone shall have to the protection of his 
or her personal data as well as to access and disseminate data of public interest. 
12 A new and independent authority is placed in charge of the regulation of data 
protection under the Fundamental Law, with the details of its operations defined 
by the Informational Act (Act CXII of 201113) which also entered into force on 1 
January 2012.

In the recent past, due to the European Data Protection Reform embodies by 
the GDPR – the Hungarian Parliament had to amend the Act on the Information-
al Self-Determination and Freedom of Information, and the reform was imple-
mented in two steps. As the first step, the Parliament adopted an amendment to 
the existing Act basically with two major issues: the appointment of the Hungar-

8  Sulyok Márton: Egy indítvány nyomában… Alapvető alkotmányjogi jelentőségű kér-
dések a polgári eljárásjogi magánszféravédelem köréből. Arsboni, 2018/1–2. 3–18. 

9  http://njt.hu/translated/doc/J2016T0130P_20180701_FIN.pdf (25. 01. 2019)
10  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=000

00001.TXT (25. 01. 2019)
11  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140053hu.pdf (25. 

01. 2019)
12  http://njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20190101_FIN.pdf (25. 01. 

2019)
13  http://www.naih.hu/files/Privacy_Act-CXII-of-2011_EN_201310.pdf (25. 01. 2019)
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ian Data Protection Authority and a provision for the Data Protection Authority 
to give warning instead of imposing fines for first time for infringement the rules 
of data protection.14 

The second step was the adoption of the General Data Protection Regulation15 
and the implementation of the „Police Directive”.16 This amendment is effective 
since 26th of July 2018.

3. Judicial data processing in Hungary

The rapid technological development and globalisation have brought new chal-
lenges for the protection on personal data. The scale of the collection and sharing 
of personal data has increased significantly.

In carrying out their jurisdictional activities, the courts are necessarily contact-
ing the information system that includes personal and public data, which is an 
essential factor for society and the state as well. 17

The legal relationships being the subject of court proceedings are built on this 
information system, which will allow all the social, economic, and public informa-
tion to appear; therefore the courts clearly qualify as data controllers/processors.

These so-called databases separate themselves technically and physically from 
their original sources, so the data is available to the court, irrespective of space, 
time and the will of the parties involved.18

In order to ensure the transparency of courts, the information stored must be 
provided to the parties, other authorities, and the media, taking into account ap-
plicable legal provisions.

When it comes to the operation of courts, one of the biggest problems with 
regard to the constitutionality of data processing is when the qualification of a 
particular data is changed several times in different procedural stages, and is – 
consequently – subject to different legal protection. Needless to say that the same 

14  DLA Piper: Data Protection Laws of the World. 2019, HandBook, 322.
15  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU (25. 01. 
2019)

16  Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG (25. 01. 
2019)

17  Harangozó Attila: Vitaanyag Az igazságügyi adatkezelésről és a bírósági tájékoztatásról 
szóló törvénytervezet előzetes egyeztetéséhez. http://birosag.hu/nyilvanossag/az-igazsagugyi-
adatkezelesrol-es-birosagitajekoztatasrol-szolo-torvenytervezet (25. 01. 2019)

18  Szeleczki Rita: Adatkezelés a bírósági eljárásokban. https://mabie.hu/index.php/cikkek-
tanulmanyok/109-dr-szelecki-rita-adatkezeles-a-birosagi-eljarasokban (25. 01. 2019)
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data cannot be considered as both public and protected at the same time in the 
same procedure.19

However. compliance with domestic legal provisions, this issue arises regularly, 
which is quite frankly a legal nonsense requiring an immediate and comprehen-
sive solution.

There is no unified, sectoral law on judicial data processing relating to their ju-
dicial activities. Currently, the most important rules on data processing and data 
protection are set forth in several acts, each of them regulating a certain piece of 
the area. These legal instruments are the following:

 – The Fundamental Law (Art. VI)20

 – Act CLXI of 2011 on the organization and administration of the courts’21

 – Act CLXII of 2011 on the Legal Status and Remuneration of Judges22

 – Act XC of 2017 on the Code of Criminal Procedure23

 – Act CXXX of 2016 on the Code of Civil Procedure24

 – Act V of 2013 on the Civil Code25

 – Act CXII of 2011 on the Informational Self-Determination and Freedom of 
Information26 (Privacy Act)

 – Act CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on 
media content27

 – Act CLV of 2009 on the Protection of Classified Information28

From among the abovementioned acts, the act on the organization and adminis-
tration of the courts should be highlighted, as this act provides for the organiza-
tional basis of the structure of data processing.

19  Uo.
20  http://njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20190101_FIN.pdf (25. 01. 

2019)
21  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100161.TV, http://konyvtar.bpugyvedikamara.

hu/wp-content/uploads/2012/03/CDL-REF2012007-e-.pdf (25. 01. 2019)
22  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100162.TV, https://www.venice.coe.int/web-

forms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2012)006-e 
(25. 01. 2019)
23  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=000

00001.TXT (25. 01. 2019)
24  http://njt.hu/translated/doc/J2016T0130P_20180701_FIN.pdf (25. 01. 2019)
25  http://njt.hu/translated/doc/J2013T0005P_20180808_FIN.pdf (25. 01. 2019)
26  http://www.naih.hu/files/Privacy_Act-CXII-of-2011_EN_201310.pdf (25. 01. 2019)
27  http://nmhh.hu/dokumentum/162262/smtv_110803_en_final.pdf (25. 01. 2019)
28  https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900155.TV , http://www.europam.eu/data/

mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Hungary/Hungary_Protection%20of%20Classified%20Infor-
mation_2009.pdf (25. 01. 2019)
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The civil and criminal procedure acts contain procedural provisions for data 
processing.

In addition to the legislation above, the statutory provisions of the Privacy Act 
shall also apply during court proceedings.

The act on the protection of classified information is also an important act, 
as its provisions can significantly affect or restrict data processing, meaning that 
such provisions can virtually even override the application of general rules.29

Data processing and data protection during court proceedings is quite com-
plex. At the same time, due to the applicable rules, it is also quite chaotic.

To sum up, the root of all problems is that the provisions on data protection are 
not unified in one single sectorial legal instrument but have been incorporated 
into various separate but consecutive acts regulating similar legal issues regard-
ing procedures. In addition, the provisions of the Privacy Act should as well be 
observed simultaneously, which. the absence of constant harmonization, can be 
an issue.30 

The Privacy Act does not take into consideration the special status of judicial 
proceedings and vice versa, the procedural laws are not in accordance with the 
Privacy Act and with the relevant provisions of the Civil Code containing addi-
tional data protection rules in the context of personality rights.31 

This chatoic situation is greatly exemplified by the fact that our procedural laws 
allow some of the clients – for example the defendant, and the plaintiff – to have 
the right to use the data processed during the judicial procedure and the image 
(portrait) and sound recording with respect to press and publicity.32

In this case, the prevailing journalistic practice33 is to pixelate the portrait of the 
affected person according to the regulations of the Civil Code. a way that further 
characteristics like hair, height, possible physical disability or tattoo remain vis-
ible.

This practice corresponds to the regulations of the Civil Code, however it is not 
in harmony with procedural laws and it ignores the provisions of the Privacy Act, 

29  Harangozó Attila: Elhangzott „Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló 
törvény koncepciója” címmel rendezett konferencián, 2014. március 14-én Debrecenben. 
http://birosag.hu/sites/default/files/debrec-eni_konferencia_szoveg_0424… 

30  Harangozó Attila: Vitaanyag Az igazságügyi adatkezelésről és a bírósági tájékoztatásról 
szóló törvénytervezet előzetes egyeztetéséhez. (http://birosag.hu/nyilvanossag/az-igazsagugyi-
adatkezelesrol-es-birosagitajekoztatasrol-szolo-torvenytervezet) (25. 01. 2019)

31  Szeleczki Rita: Adatkezelés a bírósági eljárásokban https://mabie.hu/index.php/cikkek-
tanulmanyok/109-dr-szelecki-rita-adatkezeles-a-birosagi-eljarasokban (25. 01. 2019)

32  Navratil Szonja: Az igazságszolgáltatás nyilvánossága. In Badó Attila (szerk.): A bírói 
függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika. 2011, Gondolat Kiadó, Budapest.

33  Prancz Balázs: A büntető igazságszolgáltatás és a média konfliktusa. Iustum Aequum 
Salutare, IV. 2008/2. 183.
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according to which personal data shall mean any data relevant to the data subject. 
particular by reference to the name and identification number of the data subject 
or one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, 
cultural or social identity as well as conclusions drawn from the data in regard to 
the data subject. The Act on the Informational Self-Determination and Freedom 
of Information said, that personal data includes especially:

 – The data subject’s name.
 – Any identification code.
 – One or more pieces of information specific to the data subject’s physical, 

physiological, mental, economic, cultural or social identity.

In practice personal data is interpreted broadly. As a result, the term personal data 
covers (among others):

 – Biometric information.
 – Sound recordings.
 – E-mail addresses.
 – IP addresses identifying a computer.
 – Websites.

In addition to personal data, the DPA defines the following specific categories of 
data:

 – Sensitive personal data 
 – Criminal personal data.
 – Data of public interest.
 – Public data on grounds of public interest.34

4. The European Data Protection Reform

Globalizational changes have become a global phenomenon with the emergence 
and spread of infocommunication technologies, and as a result of globalization, 
the development of these technologies is accelerating, which also has a serious 
impact on some aspects of the information society that is relevant to us.

Due to global digitalization. Europe, the concepts of the GDPR have overwrit-
ten national data protection laws all across the Union, and not without reason. 

34  Act CXII of 2011 on the Informational Self-Determination and Freedom of Information. 
http://www.naih.hu/files/Privacy_Act-CXII-of-2011_EN_201310.pdf (25. 01. 2019)
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This reason being that digitalization and globalization is boundlessts, therefore 
data protection must be unified in the contect of the EU.35

A ‚Regulation’ (unlike the Directive which it replaced) is directly applicable and 
has consistent effect in all Member States. However, there remain more than 50 
areas covered by GDPR where Member States are permitted to legislate differently 
in their own domestic data protection laws, and there continues to be room for 
different interpretation and enforcement practices among the Member States.36

The recent European data protection reform (effective since May 2018) is the 
most important change in data privacy regulation in the last two decades. The 
reform will fundamentally reshape the way how data is processed across every 
sector, from healthcare to banking and beyond.

The European Data Protection Reform is implemented in three steps.

4.1. General Data Protection Regulation

The first step of the reform was the General Data Protection Regulation (GDPR) 
entering into force in 25 May 2018. In the following table you can see which Mem-
ber States have thus far complied with the provisions of the regulation. Unfortu-
nately, eight of the 28 member states couldn’t passed their GDPR implementation 
acts until 25th May.

According to the GDPR, a company can only process personal data under cer-
tain conditions. For instance, the processing should be fair and transparent, for 
a specified and legitimate purpose and limited to the data necessary to fulfil this 
purpose. It also must be based on one of the following legal grounds:

 – The consent of the individual concerned
 – A contractual obligation between the individuals
 – To satisfy a legal obligation
 – To protect the vital interests of the individual
 – To carry out a task that is in the public interest
 – And for the companies legitimate interest – only after having checked that 

the fundamental rights and freedoms of the individual whose data the com-
pany processing are not seriously impacted.37

35  Interview with Attila Péterfalvi, President of the National Authority for Data Protection 
and Freedom of Information. https://www.jogiforum.hu/interju/171 (25. 01. 2019) 

36  DLA Piper: Data Protection Laws of the World. HandBook 2019. 
37  European Commision: The GDPR: new opportunities, new obligations. 2018, Publica-

tions Office of the European Union, Luxembourg, 8.
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In data processing there are numerous potential risk, like an unauthorized dis-
closure, identity theft, online abuse, just to name a few. But the protection of per-
sonal data is a fundamental right for everyone in the European Union.

The GDPR give us more control over our personal data and improve our secu-
rity in online and offline as well.

GDPR builds on the rights enjoyed by individuals under the current Directive, 
enhancing existing rights and introducing a new rights to data portability. These 
rights are making it easier to claim damages for compensation and for consumer 
groups to enforce rights on behalf of consumers.

The GDPR ensure some new rights for EU citizens such as:
 – the right to receive clear and understandable information about the data 

processors, and what data they are processing, and also why processing that 
data38

 – the right to request access to the personal data an organization has about us39

 – the right to rectify: a right to require inaccurate or incomplete personal data 
to be corrected or completed without undue delay.40

 – the right to be forgotten41: Everyone has the right to ask to delete his or her 
personal data if he or she no longer want it to be processed and there is no 
legitimate reason for a company to keep it.42

 – the right to data portability: the data subject has the right to receive or have 
transmitted to another controller all personal data concerning them in a 
structured, commonly used and machine-readable format.43

The Regulation permit every Member State to restrict the rights of individuals and 
transparency obligations by legislation when the restriction “respects the essence 
of fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate meas-
ure in a democratic society”44 to safeguard one of the following:

(a) national security (b) defence (c) public security (d) the prevention, inves-
tigation, detection or prosecution of breaches of ethics for regulated professions, 
or crime, or the execution of criminal penalties (e) other important objectives of 
general public interest of the EU or a Member State. particular economic or finan-
cial interests (f) the protection of judicial independence and judicial proceedings 

38  Art 12–14of the General Data Protection Regulation
39  Art 15 of the General Data Protection Regulation
40  Art 16 of the General Data Protection Regulation
41  Székely Iván: Jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek. Információs Társadalom, 

34/2013, 7–27. (online) http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2013/2013_34/i_tarsada-
lom_2013_3 4_szekely.pdf (25. 01. 2019)  

42  Art 17 of the General Data Protection Regulation
43  Art 20 of the General Data Protection Regulation
44  Art 23 of the General Data Protection Regulation
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(g) a monitoring, inspection or regulatory function connected with national se-
curity, defence, public security, crime prevention, other public interest or breach 
of ethics (h) the protection of the data subject or the rights and freedoms of others 
(i) the enforcement of civil law claims

4.2. Police Directive

The second step of the European Data Protection Reform was the Directive on 
the protection of natural persons regarding processing of personal data connect-
ed with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free 
movement of such data. (2016/680/EU Directive, the so-called Police Directive).45

The new technologies allow personal data to be processed on an unprecedented 
scale in order to pursue activities such as the prevention, investigation, detection 
or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties.

For the prevention, investigation and prosecution of criminal offences, it is nec-
essary for competent authorities to process personal data collected in the context 
of the prevention, investigation, detection or prosecution of specific criminal of-
fences beyond that context in order to develop an understanding of criminal ac-
tivities and to make links between different criminal offences detected.46

Ensuring a consistent and high level of protection of the personal data of nat-
ural persons and facilitating the exchange of personal data between competent 
authorities is crucial in order to ensure effective judicial cooperation in criminal 
matters and police cooperation.

The directive protects citizens’ fundamental right to data protection whenever 
personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement 
purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, 
and suspects of crime is duly protected and will facilitate cross-border coopera-
tion in the fight against crime and terrorism.

It is really important that the Police Directive allow the Member States to speci-
fying processing operations and processing procedures in their national rules on 
criminal procedures in relation to the processing of personal data by courts and 
other judicial authorities. particular as regards personal data contained in a judi-
cial decision or in records in relation to criminal proceedings.47

In the areas of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation 
it is inherent that personal data relating to different categories of data subjects are 

45  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119. 
01.0089.01.ENG (25. 01. 2019)

46  Directive (EU) 2016/680 of the Eruopean Parliament and of The Council (27)
47  Directive (EU) 2016/680 of the Eruopean Parliament and of The Council (20)
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processed. Therefore, a clear distinction should, where applicable and as far as 
possible, be made between personal data of different categories of data subjects 
such as: suspects; persons convicted of a criminal offence; victims and other par-
ties, such as witnesses; persons possessing relevant information or contacts; and 
associates of suspects and convicted criminals.

So the Directive’s provisions said that what extent it is possible to differentiate 
between the different categories of personal data of the different data subject.

According to Article 6, the data controller has to make a clear distinction be-
tween personal data of different categories of data subjects such as:

 – in terms of persons. terms of whom there is probable cause to suppose that 
they have committed a crime or prepare to do so. 

 – in terms of persons convicted for a crime
 – in terms of victims of a crime and those, about whom we have probable cau-

se to think that they have been in fact victims of a crime, 
 – in terms of other parties affected, concerned by a crime, e.g. such persons 

that can be called to testify or otherwise have information on a crime during 
the criminal proceedings, or people being in touch with the above. 48

4.3. ePrivacy Regulation

The third step will be the ePrivacy Regulation on the Respect for private life and the 
protection of personal data in electronic communications, which is – for political 
reasons and lack of consensus on some core issues – being delayed in legislation and 
is foreseeable by 2019–2020.49 

5. European Outlook in the field of data protection

As it mentioned above, the European Data Protection Reform will fundamentally 
reshape the way how data is processed across every sector, from healthcare to 
banking and beyond.

So as an outcome, it will also affect data processing and data protection in court 
proceedings. It is therefore essential to examine how the provisions of the GDPR 
have been incorporated into the legal system of each Member State and to apply 
concepts or provisions differently than those defined in the GDPR. (There are 

48  Directive (EU) 2016/680 of the Eruopean Parliament and of The Council Art. 6
49  Giovanni Buttarelli: The urgent case for new ePrivacy law. https://edps.europa.eu/

press-publications/press-news/blog/urgent-case-new-eprivacy-law_en (02. 02. 2019)
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several areas covered by GDPR where Member States are permitted to legislate 
differently in their own domestic data protection laws).

5.1. Austria

In Austria, the laws concerning the implementation of the GDPR have been 
adopted gradually.

The former Data Protection Act was amended in summer 2017, and the new 
Act was inteded to enter into force simultaneously with the General Data Protec-
tion Regulation.

The new Act considerably amended the former Data Protection Act and it is 
now the central piece of legislation Austria regulating data privacy.

To adapt to the terminology of the General Data Protection Regulation, further 
amendments to other statutory laws were adopted. This included the data protec-
tion legislation for the research sector.50

The new Data Protection Act does not contain any further definitions or deroga-
tions as compared to the GDPR. However the first section of the new Act – which 
provides a general right to data protection – does not use the definition of data sub-
ject. Instead, this section uses the term everyone, which means that the general right 
to data privacy applies to legal entities and other organizations as well.51

5.2. Belgium

In Belgium, the GDPR have been integrated through a couple of new laws. The 
Data Protection Act 2018 provides for the implementation of the provisions of the 
GDPR open to additional definition, derogation or further requirements.52

This Act includes the implementation of the 2016/680 Directive (Police Direc-
tive) regarding the processing of personal data connected with criminal offences 
and also the establishment of a Control body on police information (COC). 

The Act also regulates the different authorities outside the scope of the Euro-
pean Union’s law, including intelligence and security services.53

50  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME_00010/index.shtml (25. 01. 
2019)

51  DLA Piper: i. m. 44.
52  DLA Piper: i. m. 67.
53  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=20180730

46&table_name=wet (25. 01. 2019)
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5.3. Denmark

In Denmark, the data protection and data processing is regulated by the GDPR 
in addition tot he Danis Data Protection Act. The Danish Parlament replaced the 
former Danish Act on Processing of Personal Data54 on 17th of May, 2018 with 
the Danish Act on Data Protection (came into force simultaneously with GDPR).

Although the Danish Data Protection Act does not apply to Greenland and the 
Faroe Islands.55

5.4. Estonia

In Estonia, the Estonian Parliament adopted the new Personal Data Protection 
Act on 12th of December 2018, and entered into force on 15th of January, 2019. 
All of the derogations and additional requirements to the GDPR are provided in 
the above mentioned Act and the Personal Data Protection Implementaion Act.

The Estonian Personal Data Protection Act does not contain any further defini-
tions as compared to the GDPR, the Act use the same definitions as the GDPR.

5.5. France

In France, the French Parliament implemented the GDPR in to the domestic leg-
islation on 20th of June, 2018 with the new Law on Protection of Personal Da-
ta.56 This new Law generally updates the previous Act on Information technology, 
Data files and civil liberties.57

The French Data Protection Act appliable primarily if the data controller is es-
tablished in France. The French Data Protection Act applicable as well, if the data 
controller is established outside the European Union but uses processing means 
located on the French territory.58 It is means that the Act will apply to any process-
ing of personal data in the context of the activities of an establishment of a con-
troller or processor in France, even so if the processing not takes place in France.

54  Act no. 429 of 31/05/2000 https://rm.coe.int/16806af0e6 (25. 01. 2019)
55  DLA Piper: i. m. 187.
56  Law No. 2018-493 Protection of Personal Data https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do?cidTexte=JORFTEXT000037085952&fastPos=1&fastReqId=364642988&categorieLien=ci
d&oldAction=rechTexte (25. 01. 2019)

57  Act on Information technology, Data files and Civil Liberties, Act N°78-17 OF 6 JANU-
ARY 1978 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Act78-17VA.pdf (25. 01. 
2019)

58  DLA Piper: i. m. 240.
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In addition, if the processing carried out for journalistic, academic or artistic 
purposes, these are an exception to the territorial scope. In such cases, the domes-
tic rules of the Member State where the controller is established shall apply.

5.6. Germany

Germany was the first EU Member State to adopt the new Federal Data Protection 
Act thereby creating the legal framework for the GDPR. The German Parliament 
officially published the new Data Protection Act on 5th of July, 2017, and the new 
Act entered into force simoultaneously with the GDPR on 25th of May 2018.59 

The aim of the New Data Protection Act was to make use of the several opening 
clauses, which allow the EU Member States to specify or restrict the data process-
ing requirement under the GDPR.

The German Federal Data Protection Act uses the same definitions as the 
GDPR, but incorporate additional definition for public bodies of the Federation, 
public bodies of the Länder, and private bodies.60

5.7. Italy

In Italy, the Italian Parliament implemented the GDPR with a Legislative Decree61 
which came into force on 19th of September 2018. The new Privacy Code uses the 
same definitions as the GDPR, however it provides further restrictions on data 
subjects rights for judicial purposes. For example, the provisions of the Privacy 
Code can be exercised within the limits established in the law on the proceeding 
and procedures before the courts.62

In addition, the Data Protection Act also provides for data protection rights for 
deceased persons. 

According to the Privacy Code, data protection rights for deceased persons 
shall exercised by those having an interest of their own, or by those who act to 
protect the data subject. 

59  https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/index.html (25. 01. 2019)
60  DLA Piper: i. m. 256.
61  Legislative Decree 101/2018 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/carica-

DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedaziona
le=18G00129&elenco30giorni=false (25. 01. 2019)

62  DLA Piper: i. m. 381.
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5.8. Lithuania

In the Republic of Lithuania, the Parliament implemented the GDPR with the 
new Law on Legal Protection of Personal Data, which has been in force since 16th 
of July 2018.63 The new Law applies to controllers and processors established in 
Lithuania, and to controllers following the Lithuanian law by virtue of the inter-
national public law. However. the case of companies offering goods or services in 
the European Union or offering a follow-up to the behavior of those concerned, 
the Act applies only to data controllers and processors who have appointed a rep-
resentative in Lithuania.64

The Lithuanian Data Protection Law applies the definitions given by the GDRP 
with two differences.

According to the Law the direct marketing shall mean an activity intended for 
offering goods or services to individuals by post, telephone or any other direct 
means and/or for obtaining their opinion about the offered goods or services.65 
And the Institutions and authorities shall mean the state and municipal institu-
tions and authorities, enterprises and public institutions, financed by state or mu-
nicipal budgets or state monetary funds and authorized by the Law on Public 
Administration of the Republic of Lithuania.66

5.9. Polland

In Polland, the new Act on Personal Data Protection67 entered into force 25th 
of May 2018. The new Act brings the Polish data protection law into conformity 
with the GDPR. The Polish Parliament published two draft acts on personal data 
protection law. The above mentioned Act was the first draft. The second draft act 
is about the provisions implementing the new Data Protection Act. This draft act 
contains several amendments of sectorial regulations, but the entry into force of 
the draft has been delayed.

The biggest innovation in the new polish data protection law is the creation of a 
new data protection supervision body which has a broader scope than the previ-
ous DPA.

63  Law on Legal Protection of Personal Data. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
ef70b5d2f14811e78f3dc265493430ae?jfwid=nz8qn7vvf (25. 01. 2019)

64  https://iapp.org/news/a/lithuania-adopts-new-law-on-the-legal-protection-of-personal-
data/ (25. 01. 2019)

65  Law on Legal Protection of Personal Data, Article 2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/ef70b5d2f14811e78f3dc265493430ae?jfwid=nz8qn7vvf (25. 01. 2019)

66  DLA Piper: i. m. 434.
67  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000 (25. 01. 2019)
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The Act on Personal Data Protection uses the same definitions as the GDPR, 
however, the second draft act still going through the legislative procedure and it 
may will include some derogations to the definitions.68

5.10. Spain

In Spain, the new law on the Protection of Personal Data and the Guarantee of Digi-
tal Rights entered into force 6th of December 2018.69 The Law brings the national 
system of data protection in line with the EU General Data Protection Regulation, 
and guarantees the digital rights of citizens and employees, beyond the GDPR.

This new law is more than just the implementation of the GDPR. Primarily it 
adapts the GDPR and provides additional specifications or restrictions of its rules. 
In addition the law also guarantees the digital rights of citizens beyond the GDPR. 
The new data protection law includes provisions on the right to internet access, 
the right to digital education, and the right to correction on the internet.70

According to the Law political parties and electoral groups can use personal 
data obtained from websites and other sources of public access to carry out politi-
cal activities during an electoral period. This provision may raises several interest-
ing concerns, but the extensive discussion of these issues are not subject of this 
paper. However according to the report of the Spanish DPA, political parties shall 
only process political opinions when they have been freely expressed by people in 
the exercise of their right to freedom of expression.71

6. Conclusion

We do not need to have a crystal ball, looking into the future, to be able to tell, 
that these issues remain key to the efficiency and fairness of judicial proceedings 
and that the protections of privacy and personal data are as much important in the 
judicial perspective as the efficient administration of justice. 

The answer to the question: which one of these is the interest of higher order 
to be served by the administration of justice is a hard one, but hard cases – in this 
issue, as we have seen from this paper – make good and sustainable law and raise 
many important questions for the legislator to think about.

68  DLA Piper: i. m. 582. 
69  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 (25. 01. 2019)
70  https://iapp.org/news/a/spains-new-data-protection-law-more-than-just-gdpr-imple-

mentation/ (25. 01. 2019)
71  https://iapp.org/news/a/spains-new-data-protection-law-more-than-just-gdpr-imple-

mentation/ (25. 01. 2019)
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Abstract
In contrast with other normative systems, law should be not only just but also effective. 
In terms of judicial decision-making, it basically means that courts should be quick 
enough in solving cases. Moreover, a judge should sometimes take a pragmatic ap-
proach while considering real impact of a decision on society in order to provide a 
desirable outcome. In this paper, a theory of judicial decision-making (originally com-
ing from the Harvard professor Cass Sunstein) called judicial minimalism will be pre-
sented, according to which a judge should focus only on the core of legal questions and 
decide as little as possible with the rest being left undecided. Following this approach, 
shorter length of proceeding and therefore also more effective judiciary are considered 
to be potential benefits of this theory. The aim of this paper therefore is to analyze 
whether the minimalistic decision can be really effective. Based on this approach, the 
question whether (and in which cases) a judge should be a minimalist or when they 
should not, will also be discussed.
Keywords: efficiency, judicial decision-making, judicial minimalism, judiciary, prag-
matism

1. Introduction

Judiciary has had and always will have many problems. Starting with structural 
ones jeopardizing the judicial system as a whole like independence of the judici-
ary from others branches of power1 and ending with judicial errors, e.g. particular 
shortcomings occurring from time to time in particular courts in individual pro-

1  One of the current trends how to solve a problem concerning judicial independence is 
a possibility of judicial self-governed body, which can manage itself without any infringe-
ments from the others bodies from different branches. See also Eric, Alt: Following Euro-
pean Trends: Challenges and Choices to be made. In Strengthen the judiciary’s independence 
in Europe! International recommendations for an independent judicial power. 2009, Berliner 
Wissenschfts-Verlag, Berlin, 56–71.
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ceedings. Some of these errors seem to be more serious than others, some of them 
seem to be more frequent than others, but surely we can say that the length of the 
proceeding is undoubtedly one of them. Although a final length of any decision 
depends on many various factors, such as complexity of a particular matter (ques-
tion of law, question of facts), an activity of participants and of the relevant state 
authorities during the proceeding and what was at stake for the applicant in the 
dispute2, the tendency of making it shorter is obvious. According to the phrase 
“late justice found – no justice found” stated by the Constitutional court of the 
Czech Republic3 even if the final solution has a potential to bring justice into the 
case, there wouldn’t be any justice if the decision was brought too late. Sometimes 
is not just a tendency coming from the inside, e. g. from the participants or from 
the courts themselves, but quite often it is a pressure from the outside-standing 
actors like politicians or media. 

With regards to mentioned above, the structure of the article is as follows: 
firstly, a judicial minimalism as a doctrine will be presented with focus on the 
fundamental principles which characterized it. Then, the main reasons justify-
ing judicial minimalism will be provided and the analysis of whether it is really 
beneficial and whether provided reasons actually and truly bring desirable out-
comes without any ulterior externalities, which can be ultimately negative or at 
least equalled the positive effects, will follow. Knowing that submitted article is 
theoretically oriented, it can be observe as a convenient starting point of a detailed 
analysis of judicial decision-making data set from any particular court (national 
or supranational).4

2. Judicial minimalism: two main principles

2.1. General definition of judicial minimalism

Judicial minimalism can be described as a distinctive theory of judicial decision-
making having its roots in the USA5 reacting to the some extend to the changing 

2  See Edel, Fréderik: The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the Eu-
ropean Court of Human Rights. 2007, Council of Europe Publishing, 33–34.

3  Plenary decision of the Constitutional Court of the Czech Republic of 7 November 2017, 
case no. Pl. ÚS 33/15.

4  This article represents a part from the theoretical chapters of a dissertation thesis dealing 
with judicial minimalism with emphasis on judicial decision making of the Constitutional 
Court of the Czech Republic (national level) and the European Court of Human Rights (su-
pranational level).

5  A leading academic proponent to this approach of judging and also the person, who de-
fined the term as such, is professor Cass Sunstein of Harvard Law School. Therefore, his work 
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position and a role of judges sitting (mainly) at the highest courts. Even though it 
seems to be a complex task to capture the whole concept of minimalism precisely. 
general, with some unavoidable simplification, it can be stated that judicial minimal-
ism proposes that judges should generally avoid creating broad rules and abstract 
theories while they are justifying their decisions. Rather than that, they should at-
tempt to focus only on what must be inevitably said in order to decide particular 
cases. Putted in other words, minimalists advocate a basic idea of saying as little as 
it is necessary to justify an outcome and leaving as much as possible undecided.6

As far as judicial minimalism is defined this way, the essential feature whether 
one decision would be found as being minimalistic or not lies in the aspect, what 
particular legal question (and in what extend) would be put on the table. There-
fore, the length of the final decision has barely something to do with the conclu-
sion a decision is created in a minimalistic way or not. Simply said, a minimalistic 
decision solves only narrowly and shallowly delimited legal question (see next 
chapter), without taking care how long the decision is or how many arguments 
were used for its justification. For example, any decision dealing with a narrowly 
and shallowly delimited legal question could be considered as minimalistic even 
though its total length exceed thirty pages. On the other hand, a quite opposite 
situation could be possible – a large task concerning multiple legal questions and 
principles (non-minimalistic) written just on a few pages. Although the length of 
the decision itself is not determining whether a decision will be held minimalis-
tic or non-minimalistic, according to Susntein every minimalistic decision must 
meet the requirement of proper reasoning why a court concludes that way. Every 
judicial decision ought to be justified in proper way so that it will meet the re-
quirements set by the constitution or human rights catalogues regarding the duty 
of any court to provide clear, rational reasons which the case was decide on. This 
integral part of the right to a fair trial should be sustained.

2.2. Two main principles

To describe judicial minimalism more properly, two fundamental points7 should 
be mentioned because all minimalists insist on them, no matter which offshoot 
of minimalism they belong to. The first point is that all kinds of minimalism pro-

will be a starting point of this paper as it is seen from the number of quotation of his work. The 
author of this article also admit, that all the key points by which judicial minimalism is defined 
in this article, originally come from professor Sunstein works (see the list of his publication at 
the end).

6  Sunstein, Cass S.: One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court. 2001, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 3.

7  These two points were termed also by Sunstein. See Sunstein: op. cit. (2001). 10–12.
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ponents prefer shallowness to depth in terms of not being so active to touch or 
solve the core of any raised legal problem. Typical minimalistic rulings are shal-
low rulings trying to avoid an all-embracing decision on highly problematic or 
controversial question. The reason to that is that in a such disputable cases any 
agreement isn’t reached at academia level and all the less in whole society and 
minimalist are convinced that judged don’t have a legitimacy to definitely solve 
such controversial cases. To be more specific, minimalist would probably try to 
avoid solving cases (in theirs core problems and most fundamental questions) like 
compulsory vaccination, euthanasia, abortions etc. After all, we can see this ap-
proach in such a cases in case law of the European Court of Human Rights, which 
applies “margin of appreciation” doctrine to provide certain discretion to member 
states in order not to provide one superior legal opinion.8 So minimalists try to 
solve the case without touching or deciding the most problematic part. The reason 
is that they do not want to embrace any kind of foundational theory and they try 
to avoid fundamental disagreement. Shallow rulings produce outcomes on which 
diverse people can agree, notwithstanding their disagreement on the most funda-
mental issues – they “simply” let future generation to decide the most problematic 
and controversial legal (political) questions.

Secondly, minimalists prefer narrowness to width. They favour narrow rulings, 
focused only on the particular facts and circumstances of particular cases they 
have in front of them to solve. Minimalists want every courts to focus on no more 
than the specific issues they are dealing with in particular case and not general-
ized final legal rule they reached for other cases (if they are not exactly the same 
but only more or less similar). Sunstein himself provides quite a suitable example 
concerning a question, if women could work in a USA military or not9. When the 
Supreme Court of the United States of America ruled that the Virginia Military 
institute could not exclude women from working there (or at least from apply-
ing for the job there)10, at the same time court refused to say anything about the 
legitimacy of other single-sex institutions – it didn’t decide it in its complexity. 
A minimalistic motto could therefore be the Chief Justice Roberts´s statement: „If 
it is not necessary to decide more, it is necessary not to decide more.”11 Once again, 

8  Kopa, Martin: Doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation) v judikatuře 
evropského soudu pro lidská práva [The margin of appreciation doctrine in case-law of the 
European Court of Human Rights]. 2014, Leges, Praha, 25.

9  Sunstein: op. cit. (2001). 10.
10  See Decision of the Supreme Court of the United States of America, case Rostker v. Gold-

berg, 453 U.S. 57 (1981).
11  Sunstein, Cass S.: Constitutional personae. 2005, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts. 16. From concurring opinion of Justice Roberts case Citizens United v. Federal 
Election Comm’n (No. 08-205), also 20 F. Cas. 242, 254 (No. 11, 558) (CC Va. 1833) (Marshall, 
C. J.).
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one can say that proponents of judicial minimalism tend to left cases undecided to 
a certain extend and they prefer case-by-case adjudication which calls for close at-
tention to the specific circumstances and details of the particular legal problem at 
issue. The above also means that minimalists are favouring judicial incremental-
ism, e. g. judges should do nothing drastic and should develop case-law in a very 
slowly, gradually, one little step by another little step.12

To conclude this descriptive part, there is a sketch of judicial minimalism 
below.

Reading the previous lines, some additional notes should be made. Firstly, some-
one could say that judicial minimalism seems to be quite subjective phenomenon 
because talking about different varieties how to abstract a legal question from an 
appeal without pointing out any precise criteria (or methodology) is really some-
what vague and ambiguous. There have already been some suggestions how the 
minimalistic decisions (and their efficiency) could be challenged or recognized13, 

12  See Stevenson, Dru: Judicial incrementalism: A  Reply to Professor Sunstein. Ohio 
Northern University Law Review, 2009, 34. 1. 191 or Zipursky, Benjamin C.: Minimalism, 
Perfectionism, and Common Law Constitutionalism: Reflections on Sunstein’s and Fleming’s 
Efforts to Find the Sweet Spot in Constitutional Theory. Fordham Law Review, Vol. 75, p. 2997; 
Fordham Legal Studies Research Paper No. 1016201. Available at SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=1016201.

13  Most of the time, judicial minimalism is connected with diminution of errors and costs 
of decisions. See Bomhoff, Jacco: Defending and Challenging ‘Minimalism’ Empirically. Com-
parativeLawBlog: Comparative Law and Judicial Decision Making, 2007. Available at: http://
comparativelawblog.blogspot.com/2007/02/defending-and-challenging-minimalism.html.
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but in my opinion some doubts about possibility to prove minimalistic decisions 
empirically still prevail.

To make the definition in comprehensive way, disunity of the concept of judi-
cial minimalism should be pointed out as well. In terms of on which matter some-
one could be a minimalist proponent, there are two different forms of judicial 
minimalism: a procedural form and a substantive form.14 The procedural mini-
malism means deciding case primarily on principle “leaving as such as possible 
undecided”, i. e. trying to avoid decisions in the core of theirs problems, no matter 
what the substance is. On the other hand, substantive minimalism emphasis a 
particular substantive issue in the case and leaves the rest of it for future genera-
tions. From their perspective, they avoid the general disagreement by deciding 
the small part on the concrete issue on the substantive basis. Professor Sunstein 
explains this on the conservative decision-making, where conservative minimal-
ist will tend to hold the ruling to the extend where all conservatives agreed on and 
not to say anything which is non-settled by conservatives so far.15

3. Judicial minimalism: its justification

Judicial minimalism is mainly justified to be a useful tool of deciding cases by 
two main reasons (each containing many sub-arguments). As professor Sunstein 
says, “the first suggestion is that certain forms of minimalism can be democracy-
promoting, not only in the sense that they leave issues open for democratic delibera-
tion, but also and more fundamentally in the sense that they promote reason-giving 
and ensure that certain important decisions are made by democratically accountable 
actors”16. His second suggestion about potential beneficiary of judicial minimal-
ism is that “taking a minimalistic ruling makes a good deal of sense when the Court 
is dealing with a constitutional issue of high complexity about which many people 
feel deeply and on which the nation is divided (on moral and other grounds). The 
complexity may result from lack of information, from changing circumstances, or 
from (legally relevant) moral uncertainty.”17

To make some explanatory comment on statements mentioned above, it can be 
firstly said that it is desirable to decide cases in a minimalistic way because of the 
separation of power doctrine. Minimalist hold the thought that only democrati-
cally elected legislator should provide legal rules concerning the most controver-
sial problems and questions (certainly if the question is mostly politically-based 

14  Sunstein: op. cit. (2001), 61.
15  Sunstein: op. cit. (2001), 61–65.
16  Sunstein: op. cit. (2001), 5.
17  Sunstein: op. cit. (2001), 5.
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or politically oriented). Only the democratically elected majority should decide 
because they are the true and unquestionable representatives of the public, not the 
judges as individuals which (in many cases including the Czech Republic) have 
not been elected by the people.

Another reason – quite closely connected to the separation power reason – is 
the lack of information which can occur while deciding complex cases before the 
courts. The thing is that a great deal of information is required to decide those 
hard cases, especially about potential future impacts of a particular decision to the 
society as a whole. This information may not be available to the court, as well as 
information about the pragmatic issues like true feasibility of a decision for exam-
ple if the decision strikes down a law and there would be a question for the execu-
tive branch to ensure the public administrative apparatus to make it going even 
with this change. Unlike legislators and administrators, judges sometimes may 
not “see” all the thinks their decision could cause and with lack of information 
about a range of situations and consequences final decisions may have in real life, 
judges are often in a poor position to produce wide rulings. In these situations, the 
quite contrary stands, that the minimalistic approach providing just a narrow and 
shallow decision seems to be more appropriate. 

Anyway, if judges didn’t decide politically-based cases at all and left it to the 
politicians to have a decisive say, the resultant solution would be almost certainly 
politically-oriented according to the values and ideas which a particular political 
party hold. On the other hand, judicial minimalism cannot be easily called as 
liberal or conservative or any label with political associations, because – as it has 
been already sais – proponents of judicial minimalism prefer to leave fundamen-
tal issues, which are most likely politically value-based, untouched and undecid-
ed. This can be definitely a potential advantage that judicial minimalism cannot 
be accused of being a political decision-making theory of interpretation (on the 
contrary to originalism, which is usually being considered as predominantly con-
servative method of interpretation18). Judicial activism cannot be associated with 
judicial minimalism as well because by leaving many things undecided, judicial 
minimalism can be described as a form of so called „judicial restraint“, but it is 
certainly not an ordinary form of judicial restraint because judges committed to 
judicial restraint do not want to strike down unconstitutional laws unless the situ-
ation makes them no other choice.19 In contrast with them, judicial minimalists 

18  Justice Scala is known for being a proponent of originalism (in its conservative way). 
See Scalia, Antonin: A Matter of Interpretation Federal courts and the Law. 1997, Princeton 
University Press, 159.

19  See Sunstein: op. cit. (2001), preface. For more information about judicial restraint in the 
US legal system see Lee, Evan Tsen: Judicial Restraint in America: How the Ageless Wisdom of 
the Federal Courts was Invented. 2011, Oxford University Press, 167–194.
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are willing to invalidate problematic (unconstitutional) laws, but based on mini-
malistic ruling without touching the core of the problem.

Another significant advantage could be seen in a minimalistic decision-mak-
ing, that is judicial minimalism is likely to reduce the burdens, costs and errors 
of judicial decisions. Minimalistic way of judging could be imagined as time, hu-
man and other resources-saving method of adjudication so he or she could be 
more productive or effective. If a question at stake is define more narrowly and 
straight, one could naturally say, that in general it will take less time to solve that 
case than solve the case which is define broadly, widely and which deals with all 
potential modification of circumstances another similar case could have in the 
future. Judicial minimalism also could be the right way how to save time when 
the case has to be decided before a multimember court (consists of more than one 
judge). A significant amount of cases before the highest courts of any country (the 
Supreme Court or the Constitutional Court) may be considered as “hard cases”20 
and so problematic it could be to find a clear and all-encompassing decision in 
such a multimember court, consisting of diverse people who disagree on many 
things with each other. Therefore, a hypothesis could be raised that it is more 
probable and also more time-saving, that judges (sometimes known for holding 
completely opposite opinions) will agree on the little, that on the broad decision 
and reasoning.

Last but not least like professor Sunstein suggests, judicial minimalism is likely 
to make judicial errors less frequent and (above all) less damaging because mini-
malist rulings preserve the space for further reflection and debate under the future 
circumstances.21 Minimalism is alert to the existence of reasonable disagreement 
in society which is not (and probably never would) be homogeneous. Judicial 
minimalism as a concept accepts the assumption that in every case there could be 
something judges will not know. To say it in another words, judicial minimalism 
is aware that judiciary has some limitations concerning the possibility of knowing 
and predicting everything.

4. Judicial minimalism: A deeper analysis from the pesrpective 
of pragmatism and efficiency

Even though reason above have raised some valuable claims, judicial minimal-
ism has some problematic aspects as well; even advantages are not so clear if we 
focus on them more properly and relativize them a little bit. To be correct towards 

20  See Hart, Herbert Lionel Adulphus: The concept of law. 3rd ed. 2012, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 51.

21  Sunstein: op. cit. (2001), 5, also 259.
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minimalism, it must be said right at the beginning that even the most well-known 
minimalists in the lead with professor Sunstein himself, they don’t insist on pre-
ferring minimalism in every case possible, rather they instigate judges to realize 
that many ways how to define a legal question exists and in particular cases it may 
be more beneficial to stay silent.22

If you define a legal question in minimalistic way, it does not necessarily mean, 
that you will save any time of other resources. If the problem is quite complex (and 
it probably really will be) and you leave as many as possible questions undecided 
without touching the core legal questions which raised along with it. means, that 
there will be still lots of questions to decide in the future. And probably (some-
times even inevitably) in the future another judge or court will have to decide 
questions you left undecided. Moreover, there will be came previous case-law 
which will have to be studied in order to find out the level of sameness for apply-
ing this case-law to the current case. So after all, there will be no save of time at all. 
Maybe it is sometimes better to adopt a broad principle covering multiple poten-
tial situations in favour of deference to law or to judicial office (and other judges). 
Another argument, which can relativized the efficiency of judicial minimalism is 
that broad rulings can lead to legal certainty more than case-by-case adjudication 
in a minimalistic way. 

Legal certainly and also predictability of law are therefore another problematic 
aspects judicial minimalism is dealing with. Some opponents say that minimalists 
do not believe in the rule of law because it leaves too many issues undecided and 
uncertain, making it impossible for people to know what the law is and how their 
case would be decide in the future because minimalistic rulings provide only a 
small clue or guidance, if any. And if the people do not know what the law is, the 
tendency probably will be that there will be more cases in order to make sure what 
the content of legal norms (or law in general) really is. As a result, there could be 
even more cases calling for closer adjudication of a particular matter, so a greater 
threat of justice being overloaded. In other words, to adopt minimalistic position 
means also face the objection leaving a degree of chaos for lower courts to sort 
out. Because again, there is no general clue for them to resolve similar cases, even 
though the role of the Supreme Courts is to unify case-law and provide explana-
tory guidance how to interpret and solve particular cases. Yet again, sometimes it 
is quite necessary for the coherence of law to present somewhat wider concept of 
law in decisions that just solve a case based strictly on specific circumstances of a 
particular case.

22  Sunstein: op. cit. (2001), 259.
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5. Conclusion

Naturally a question comes to our minds while reading as an article. When or 
in what cases should judicial minimalism be preferred? Should judges always be 
a minimalists or on the contrary should always provide wide rulings? It seems 
to me that the optimal solution we seek for is somewhere in the middle. In my 
opinion judicial minimalism could be useful tool when the Court is dealing with 
a constitutional issue of high complexity about which there is no wider agree-
ment within the society (because of moral or other grounds of such a case). If the 
complexity results from a lack of information, from changing (social, economic 
or other) circumstances, or from legally relevant moral uncertainty or if is not 
possible to avoid bringing into subjective opinions and moral or political values, 
judges ought to stay minimalistic. Of course, judicial minimalism should not be 
misuse as a tool how judged could facilitate their work. At the end, as professor 
Sunstein says, it is all about constructive use of silence - judges often use minimal-
ism and its silence for pragmatic, strategic or democratic reasons and of course it 
is important to study what judges say, but it is equally important to analyse what 
judges do not say, and why they do not say it.23
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Abstract
The use of eHealth or information and communication technology in the health sec-
tor has been identified as one of the most effective methods to ensure the quality of 
healthcare, accessibility, and affordability for patients. In Lao PDR, the health sector is 
inefficient in delivering healthcare services to its citizens; it made health outcomes the 
poorest among the region. People living in rural and underserved communities without 
road access often experience poorer health and difficult access to healthcare services. 
eHealth has tremendous potential to address these health issues if the implementation 
is effective, sustainable and more personalized (patient-centric). However, applying 
eHealth solutions into the healthcare sector in Lao PDR is at the initial stage, and few 
eHealth elements are implementing at the national level. The enabling national policy 
or strategy instruments for the eHealth is under its development process. This paper 
identifies the current status of eHealth interventions in Lao Healthcare system and 
reveals future directions toward the use of ICT or eHealth to overcoming healthcare 
issues in Lao PDR.
Keywords: eHealth, Healthcare, Information and Communication Technology (ICT), 
Lao PDR, Laos 

1. Introduction

Despite achieving much progress in improving the health sector, the gap to access 
to healthcare remains huge in Lao PDR1, particularly among women and girls, 
disadvantaged communities and the people living in rural and remote areas. For 
example, 62% of urban women gave birth at a health facility, while 88% to 92% 

1  The term Lao PDR (the “Lao People’s Democratic Republic”) and Laos are used interchange-
ably in this paper.
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of women in rural areas delivered their babies at home2. Communicable diseases 
(CDs) (e.g., HIV/AIDS; Malaria, Tuberculosis), and other poverty-related health 
problems are the leading cause of mortality and morbidity in Lao PDR. The bur-
den of increasing Noncommunicable Diseases (NCDs) and traffic injuries are also 
the challenges for the healthcare system3; NCDs covered around 45% of mortality 
in people of all ages in Lao PDR. In 2017, Lao PDR had a total of 9,640 injuries 
and 1,053 deaths caused by a total of 5,868 traffic accidents4. These causes of con-
straints in the healthcare system may occur due to several factors such as frag-
mentation of Health Information System; insufficient healthcare services; limited 
rural healthcare facilities; shortages of quality and qualified health profession-
als; geographical burden; and lack of the use of information and communication 
technology in the healthcare system. 

Therefore, eHealth5, the use of information and communication technology 
(ICT) in the healthcare system, would have a potential role and benefits for over-
coming those challenges. eHealth can improve access to healthcare services for 
patients across the country, particularly those living in rural areas which are re-
stricted by geographical barriers. It can also increase efficiency in healthcare, re-
duce cost, and enhance the quality of healthcare to ensure the well-being of the 
citizens.6 Besides, eHealth can provide continuing education and enabling col-
laborative healthcare in remote locations.7 Thus, improving good communication 
and relationship between the patients and the health professionals.8

2  World Health Organization: The Lao People’s Democratic Republic Health System 
Review, in Health System in Transition, Vol. 4 (2014). 121.

3  Ministry Of Health: Draft National eHealth Strategy 2017-2021 (2016-10-16), Depart-
ment of Planning and International Cooperation. This document was provided by WHO in 
Lao PDR, it is not available online.

4  Lao Statistic Bureau: Statistical Yearbook 2017 (2018), available at https://www.lsb.gov.
la/en/all-statistical-yearbook/ [cit. 2019-03-19]. 

5  eHealth, as defines by Eysenbach (2001), is an emerging field in the intersection of medi-
cal informatics, public health, and business, referring to health services and information deliv-
ered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term 
characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, 
an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, 
regionally, and worldwide by using information and communication technology. 

6  Eysenbach, G.: What is e-health? Journal of medical Internet research, Vol. 3. (2001).
7  Banbury, Annie: Rapid review of applications of e-health and remote monitoring for ru-

ral residents. Australian Journal of Rural Health, Vol. 22. (2014) 211–222.
8  Eysenbach: op. cit. (2001)
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2. Eheath interventions in lao health system

This study first found that eHealth is a new thing for Lao PDR. It is revealed when 
searching for eHealth studies or articles through online sources, the results were 
not sufficient, and few articles directly mentioned about eHealth in Lao PDR. 
At the Government level, eHealth did not surface in several official documents. 
For example, in the 8th Five-Year National Socio-Economic Development Plan 
2016–2020 (NSEDP)9, it does mention about the development and deployment of 
ICT applications in several areas but not a specific focus on the use of ICT in the 
healthcare system.

Similarly, the term “eHealth” did not show up in the Health Sector Reform and 
Strategy Framework 2013–2025 of the Ministry of Health (MoH). It could be not-
ed that the deployment of the ICT for the improvement of health sectors in Lao 
PDR has not yet widely operated. Most of the current eHealth projects which seek 
to improve healthcare for rural areas are pilot projects and mainly supported by 
NGOs and international organizations. 

According to the World Health Organization (WHO) Global Observatory for 
eHealth 2015, it shows that Lao PDR was one of the 53 countries, from 125 re-
sponded countries in the survey that does not have an eHealth strategy or poli-
cy. Several key eHealth applications have also not been institutionalized.10 Thus, 
the ICT infrastructure to enable eHealth development is insufficient. As a con-
sequence, the WHO has classified the eHealth development in Lao PDR at the 
initial stage11.   

Likewise, the Health System Review of the Lao PDR (2014) suggests that the 
application of IT in the health sector in Lao PDR has been slow. Most of the rural 
and remote health facilities lack computers, and the use of IT for the health sector 
has mainly been within the projects funded by NGOs and international organiza-
tions, such as WHO and the Global Fund.12 

9  NSEDP is a guiding strategy document of the Lao PDR. It paves the way towards the 
graduation from Least Developed Country status and lays a strong foundation for the achie-
vement of the National Strategy on Socio-Economic Development 2025 and the Vision 2030 
together with the Sustainable Development Goals. See, https://rtm.org.la/nsedp/documents/ 
[cit. 2019-03-30]

10  World Health Organization: Atlas of eHealth country profiles 2015: the use of eHealth 
in support of universal health coverage: Based on the findings of the 2015 global survey on eHealth, 
(2015) 198–200. available at http://www.who.int/iris/handle/10665/252529 [cit. 2018-11-06].

11  World Health Organization: Draft Regional Action Agenda on Harnessing E-Health for 
Improved Health Service Delivery in the Western Pacific, WPR/RC69/8, available at http://www.
wpro.who.int/about/regional_committee/69/documents/wpr_rc69_8_regional_agenda_e-
health_annex.pdf [cit. 2019-02-06].

12  World Health Organization: op. cit. (2014) 65. 
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The MoH with the support of UNICEF and WHO started drafting the first Na-
tional eHealth Strategy since October 2016. At the time of writing, the Draft Na-
tional eHealth Strategy has been completed and still waiting for approval before 
the full implementation. Unfortunately, the eHealth Steering Committee, which 
has the rights to approve this strategy, has not yet been established so far.

Although eHealth is new for Lao PDR, this study could categorize some current 
eHealth interventions which were detected during the data collection through on-
line sources (e.g., Government websites, non-profit organization websites, Google 
Scholar, Google search engine, Etc.), as presented in (figure 1). The following fig-
ure categorized eHealth interventions into three groups, namely Health Informa-
tion System (HIS), Mobile Health (mHealth), and Telehealth. In the same way, 
it shows some relevant national policies and strategies that at least set the goals 
for the development of ICT, including the draft National eHealth Strategy which 
given by the WHO officer in Lao PDR. For eHealth applications found in each 
group are explained in the following sections.

Figure 1. eHealth in Lao PDR

Source: Author
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2.1. Health Information System

Many authors have raised that data collected in developing countries has been 
reported to be fragmented, inaccurate, incomplete and lack of timely. As a re-
sult, it is usually not used for various reasons due to poor quality and unreliable. 
Lao PDR, as a low resource setting country, is no acceptation to face with this 
common issue. Therefore, applying ICT to manage health information system can 
bring numerous benefits, for instance, increase quality and timely data collection 
for administrators or healthcare professionals to use in the decision-making pro-
cess or strategic planning13.

HIS is the 5th prioritized area of the Health Sector Reform and Framework 
Strategy until 2025 of the Ministry of Health. The reform includes improving the 
national health information system, covering all the Millennium Development 
targets; better apply ICT in the health information system, and strengthening 
information standard and exchange of information amongst different reporting 
systems.14 This study detected three eHealth applications that are being used to 
improve health data collection such as District Health Information Software 2 
(DHIS 2)15, GNU Health16, and Civil Registration and Vital Statistic (CRVS) 17.

13  Blaya, Joaquin A. – Frase, Hamish S.F.: E-Health Technologies Show Promise in De-
veloping Countries. Health Affairs, Vol. 29. (2010) 195. 

14  Ministry Of Health: Health Sector Reform Strategy and Framework Till 2025 (2016), 
available at http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_reposi-
tory/lao_peoples_democratic_republic/lao_hsr_strategy_and_framework_2025_english_fi-
nal_201702.pdf

15  DHIS 2 is an open source software for collection, validation, analysis and presentation 
of aggregate and patient based statistical data to integrated health information management 
activities. See more information, http://www.openhealthnews.com/resources/district-health-
information-system-2-dhis2 [cit. 2019-02-07]

16  GNU Health is the Free/Libre Health and Hospital Information System. It provides the 
functionality of the Electronic Medical Record (EMR), Health Information System (HIS) and 
Hospital Management Information System (HMIS). It mainly designs for low resource setting 
countries.

17  CRVS defined by the United National as the permanent, continuous, compulsory and 
universal recording of vital events of the population in accordance with the legal requirements 
of each country. Those vital events including data of marriage, divorce, birth, death, adoption, 
recognition. See, Mrkic, Srdjan (ed.): Handbook on Civil Registration and Vital Statistic Sys-
tem: Management, Operation and Maintenance, Revision 1 (2018), United Nations, New York, 
9-10, available at: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/
files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf [cit. 2019-02-03].
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2.1.1. District Health Information Software 2

DHIS 2 was adopted to replace an Excel-based report in the health management 
information system (HMIS) by the Ministry of Health (MOH) of Lao PDR at the 
end of 2013 18and recognized it as a national platform for HMIS on December 5, 
2017. DHIS2 has been used to integrate data for HMIS from all health facilities 
from health centres to central hospital, and the e-Government hosts the server and 
database under the Ministry of Posts and Telecommunications.19The first integra-
tion of three diseases such as TB, HIV, and Malaria was thoroughly reported into 
DHIS2/HMIS in 2017. However, the study shows that it is difficult for MOH and 
its stakeholders to use data for planning and decision making; the development and 
dissemination of the Annual Health Statistic Report often delays. It might be due to 
poor infrastructure, lack of capacity to collect data, low-quality data collection, in-
sufficient human capacity, and lack of responsibilities among staffs.20 Nevertheless, 
DHIS 2 is an excellent example of the eHealth initiative in Lao; the implementation 
has been improved because the system is rolled out across the health sectors21. 

2.1.2. GNU Health 

GNU Health was first introduced in Lao PDR at the Center for Medical Rehabili-
tation (CMR) by CALAT ICT in January 201422 to provide service for amputees 
and rehabilitation Module for health disability. Mahosot Hospital23 applied GNU 
Health since 2016, which completed translation to the Lao language introduced 
by CMR team. From 2014 to 2016, by using GNU Health, Lao PDR CMR has 
provided over 67,000 medical services, prescriptions, medical appointments and 
evaluations, stock management, automated finances, diagnostic imaging, and the 
demographics tracking for thousands of patients. As a consequence, it led Lao 

18  ANH, CHU: Applying ICT to Health Information System (HIS) in Low Resource Set-
tings: Implementing DHIS2 as an Integrated Health Information Platform in Lao PDR, in IFIP 
Advances in Information and Communication Technology, AICT. 504. (2017) 536–547.

19  World Health Organization: op. cit. (2018) 38.
20  ANH: op. cit. (2017) 546.
21  World Health Organization: Third Meeting of the Regional Working Group on Im-

munization for GAVISupported Countries in the Western Pacific (2018), available at https://iris.
wpro.who.int/handle/10665.1/14092 [cit. 2019-03-24]

22  Vorasarn, Somnuk: GNU Health in Mahosot Hospital, Vientiane, Lao PDR (2016), 
available at: http://www.gnuhealthcon.org/2016-las_palmas/presentations/somnuk-vorasarn_
chansaly-phommavong_khonephet-sely-gnuhealthcon-2016.pdf [cit. 2019-01-29]

23  Mahosot Hospital is the oldest center hospital in Lao PDR which was built in 1903 dur-
ing French colony. Recently the hospital has around 450 beds, available at http://jclao.com/
construction-officially-underway-for-new-mahosot-hospital/ [cit. 2019-01-29]
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PDR CRM to receive a Social Medicine Award for GNU Health Implementation 
in 2016 24. Recently, the GNU Health was introduced to Military Hospital (103 H) 
and Savannakhet Province hospital.25 

2.1.3. Civil Registration and Vital Statistics 

In Lao PDR, CRVS strategy (2016–2025) was created in May 2017 by the Ministry 
of Home Affairs (MOHA). The strategy aims to ensure universal and effective ac-
cess to the civil registration of births, deaths, and other vital events and to provide 
all individuals with legal documentation of civil registration of births, deaths and 
other vital events. CVRS was also considered as one of the prioritized areas in the 
Health Sector Reform Strategy and Framework, and it is expected to be expanded 
into the coverage of all births and death across the country.26 

2.2. Mobile Health (mHealth)

Based on the systematic review of systematic reviews on the impact of mHealth 
interventions conducted by Marcolino et al., they concluded that mHealth has the 
positive results for chronic disease management, reducing deaths and hospitaliza-
tion and improving quality of life, improve chronic pulmonary diseases. It also 
improved adherence to tuberculosis and HIV therapy in some scenarios27. How-
ever, the evidence for the use of mHealth in Lao PDR is still limited. This paper 
found four eHealth innovations which seek to improve better healthcare for Lao 
citizens, including SD Card/USB, Interactive Voice Respond (IVR) Project, the 
Safe Delivery App (SDA), and Toll-Free Emergency.

2.2.1. SD card/USB

The use of SD Card or USB aims to provide health education to rural residents 
in Lao PDR. It targets to reach out to the most underserved and isolated children 
and women. The cards contain various important materials including mother-

24  GNU  Health  Social  Medicine  Awards  2016,  available  at  http://www.gnuhealthcon.
org/2016-las_palmas/awards.html [cit. 2019-01-23]

25  VORASARN: op. cit. (2016)
26  Ministry Of Health: op. cit. (2015) 70.
27  Marcolino, Ms. – Oliveira, Jaq: The Impact of mHealth Interventions: Systematic Re-

view of Systematic Reviews in JMIR mHealth and uHealth, Vol. 6. (2018).
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child health, immunization, a video advocating an end to violence against chil-
dren, and other useful materials. UNICEF distributes these SD cards to the village 
chiefs, community health worker and volunteer. They can insert the card to their 
phone, and they can utilize the materials inside the card to promote health educa-
tion for their communities.28 

2.2.2. Interactive Voice Respond 

The use of IVR was started by UNICEF in 2016 to help improve monitoring of 
outreach services, in real-time. IVR is using a mobile application running on the 
mobile phone of the participant and record voice to make data dissemination and 
sharing. For example, the health centre staff can promptly report the number of 
children who have been immunized. An IVR system allows the health workers or 
health volunteer to immediately provide an evaluation of the what kind of health 
services is needed in each location and provide enough staff, support and train-
ing to these regions to reach the most people with high-quality care. This system, 
moreover, can contribute and share these useful data to the government to prior-
itize health care needs in each region across the country.29

These two pilot projects have been implemented in Sing District of Luang 
Namtha Province,30 the North West corner of Lao PDR. By 2021 the IVR/SD card 
pilot project for outreach monitoring and health education was scaled-up to all 
five districts in Luang Namtha and four districts in Savannakhet31. 

2.2.3. Safe Delivery App 

SDA is a brand-new mobile application which has been officially launched by the 
Ministry of Health on May 29, 2017, aimed at strengthening maternally and new-
born health in Lao PDR. This App will help make childbirth safer for mother 

28   Bracken, Barry: UNICEF East Asia & Pacific: The Laos e-health pioneers (2016), avail-
able at https://blogs.unicef.org/east-asia-pacific/the-laos-e-health-pioneers/ [cit. 2019-02-20]

29  Waite, Mary: Improving healthcare for mothers and babies in Laos with mobile phone 
technology (2018), available  at:  http://wemineforprogress.com/zh-hant/2018/05/28/improv-
ing-healthcare-mothers-babies-laos-mobile-phone-technology/ [cit. 2019-01-29]

30  Lao PDR has a total of 18 Provinces, including Vientiane Capital. Luang Namtha Province 
is situated in the Northern Part, while Savanakhet located in the middle part of the country. 
Lao Statistic Bureau: op. cit. (2017) 11.  

31  UNICEF:  UNICEF  Annual  Report  2017:  Lao  People’s  Democratic  Repub-
lic (2017) 26, available https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Lao_Peoples_Demo-
cratic_Republic_2017_COAR.pdf [cit. 2019-01-29] 
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across the country, especially in the most remote area. The application is concep-
tualized by the Denmark-based Maternity Foundation, Copenhagen University 
and the University of Southern Denmark, and this App is recently being imple-
mented in low and middle-income countries in Asia and Africa. The Safe Delivery 
App will contribute to the Lao government’s efforts in securing the health and 
well-being of citizens, especially to help midwives to save more women before, 
during and after childbirth. This innovative smartphone application uses easy-to-
understand animated instruction videos, drug lists, action cards. Midwives and 
skilled birth attendants can use this App easily, and it can be both a training tool 
and an on-the-job reference resource for them.32 

In Lao PDR, at the first step, midwifery teachers have been trained on how to 
use the App and safety material, and then these trained teachers will introduce the 
App to their midwifery students. Recently the Lao version of SDA has been in-
troduced in 9 midwifery school over the 2017–2018-year period, to achieve 1,000 
midwifery students.33 The author discovered that the App is free to download at 
Google Play and App Store. The unique thing about this App is once it has been 
downloaded and installed into the smartphone, no internet connection is needed 
to open the videos and other features of the App. It is worth saying that this App 
would help Lao midwives, particularly those in remote areas, to give birth safer if 
they are well trained on how to use the App.

2.2.4. Emergency Toll-Free Telephone Services: 

At the national level, two toll-free hotline services have launched such as “1195” 
for Emergency ambulance service and “166” for Communicable Diseases, and 
MoH operates both. Hotline 166 was launched on July 28, 2014, by the Vientiane 
Communication Disease Control Department of the Ministry of Health; with the 
assistance of the United States Agency for International Development (USAID) 
and WHO. The hotline serves three purposes: to detect clusters of disease or other 
health threats; to provide health information and risk communication messages to 
citizens; to collect feedback and report to the government and line ministries about 
their concerns. The 166 hotline focuses on three major CDs or syndromes such as 
avian influenza, H5N1 and H7N9, dengue fever and acute watery Diarrhea.34 

32  Maternity Foundaton: Safe Delivery App Launched in Lao PDR (2017), available at 
https://www.maternity.dk/safe-delivery-app-launched-lao-pdr/ [cit. 2019-03-25]

33  Kpl Lao News Agency: MoH Launches Delivery App to Help Save more Lives (2017-05-
29), available at http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=24853 [cit. 2019-01-20]

34  Lao Voices: 166 hotline launches (July 31, 2014), available at https://laovoices.com/166-
hotline-launches/ [cit. 2019-03-25]
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Apart from those two national Toll-Free services, several organizations 
launched the hotline centre to provide urgent assistance to emergency cases, par-
ticularly road accident. One of the most well-known and the most important hot-
line centre number is Vientiane Rescue “1623”. Vientiane Rescue is a volunteer 
organization which established in 2010 to provide free assistance to all kind of 
emergency cases, on a 24/7 basis. Recently, Vientiane Rescue has more than 200 
volunteers, 20 ambulances and a fire truck. In 2017 alone, they saved up to 10,000 
lives in Vientiane Capital and the majority of those were traffic injuries. 90% of 
the calls via “1623” are road accidents, and they secured up to 500-600 people per 
month.35 

2.3. Telehealth

The terms telemedicine, telehealth, and eHealth are often used interchangeably36. 
Telehealth is the delivery of healthcare service, where providers and patients are 
separated by a long distance.37 To illustrate, health providers can use live inter-
active video to consult with patients, provide diagnoses, and provide treatment 
plans. Numerous studies have proved that interactive video conferencing can pro-
vide very high-streamlining care and leading to faster problem resolution.38  

The information about telemedicine is limited in Lao PDR; it could be pre-
sumed that the telehealth system has not set up at the national level. Evidently, in 
the survey of WHO on the use of eHealth 2015 suggests that there is no telehealth 
programme in Lao PDR such as teleradiology, telepathology or remote patient 
monitoring. This article, nevertheless, identified one hospital in Lao PDR, called 
Hospital 103 of the Lao People’s Army, that has been using a telemedicine system 
to enhance the quality of the examination and treatment. The system is being sup-
ported by the Central Military Hospital 108 of the Vietnamese Defense Ministry. 
The project is currently at its second stage which launched in December 2015. 
This project is connecting surgery, image diagnosis, and consultation rooms be-

35  Emergency Live: Why Vientiane Rescue is one of the most important example of EMS 
service in Asia? (2017), available at https://www.emergency-live.com/stories/why-vientiane-
rescue-is-one-of-the-most-important-example-of-ems-service-in-asia/ [cit. 2019-03-19]

36  Fatehi, Farhad: Telemedicine, telehealth or e-health? A  bibliometric analysis of the 
trends in the use of these terms. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 18. (2012) 460–464.

37   World Health Organization: Global diffusion of eHealth: making universal health cov-
erage achievable: Report of the third global survey on eHealth (2016), available at https://apps.
who.int/iris/handle/10665/252529 [cit. 2019-03-01]

38  Kveda, Joseph – Coye, Molly Joel: Connected Health: A Review of Technologies and 
Strategies to Improve Patient Care with Telemedicine and Telehealth. Health Affairs, Vol. 33. 
(2014) 194–199.
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tween the two parties. Since the system became operational in April 2016, more 
than 20 critical surgeries in the 103 Hospital were directly supported by doctors at 
the Hanoi-based hospital online.39

3. Future directions of ehealth development

From the online data collection, it is worth mentioning that it is difficult to predict 
the future approaches of the Lao Government and relevant stakeholders toward 
eHealth development at this stage. This is because Lao PDR has just started to 
study on the use of eHealth, and the result of its study is more likely not available 
online yet. The information presented below relies on the draft National eHealth 
Strategy, and some nonscientific articles collected from online sources as well as 
from the discussion with the officer at MOH.

First, to look at is the discussion with the health officer of the eHealth devel-
opment team at the Lao Ministry of Health, he mentioned that the Ministry has 
already completed the draft eHealth strategy. In order to put it into the full imple-
mentation, a National eHealth Steering Committee needs to be established first, 
and then propose this draft for their approval. The committee shall be comprised 
of members from across the Ministry of Health, relevant cross-sector Ministries, 
the supplier community, clinical interests, Development Partners and civil soci-
ety, and they have a role in overseeing the implementation of the strategy.

The draft provides some information that allows this study to predict the future 
directions of the Lao government, especially the Ministry of Health, toward the 
deployment of eHealth to improve the healthcare system. The draft has set the 
aims of enhancing access to quality health service to enable all Lao citizens to 
have healthy and productive lives by 2021. It has the overall objective to support 
the extension in the use of ICT for health by users for the five years to 2021. On 
top of that, the specific goals of eHealth development in Lao PDR are to provide 
policy-makers at the national level with better information to enables delivery 
of affordable and equitable services to all people in Lao PDR. It intends to allow 
more informed decisions about patients’ care and better management of services 
among healthcare providers at Provincial, District and Health Center Level; and 
to ensure that all citizens affordable access to quality care and health information. 
Until 2021, the Ministry of Health expected to achieve several actions in prepar-
ing for the implementation of the eHealth Strategy. Some notable examples are40:

39   National Times: Vietnam helps Laos build telemedicine system (2019-04-25), available at 
http://nationaltimes.vn/articledetail.aspx?articleid=843&sitepageid=632 [cit. 2019-0203]

40  Ministry Of Health: op. cit. (2016) 5.
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 – All Hospital at Provincial and District levels will have quality internet access 
for training in eHealth. 

 – All Village Chiefs and Village Health Volunteers will have the training and 
support they need to use eHealth for reporting and promoting healthy be-
haviour;

 – All Health Centre Staff shall have eHealth tools, especially Mobile Apps, that 
assist them in accessing to citizen health information;

 – Legal and guidance frameworks will be in place to enable eHealth imple-
mentation;

 – Establish a National eHealth Unit, 
 – Study the potential for developing a “Big Data” environment capable of sup-

porting healthcare decision-makers;

Apart from the eHealth Strategy, the National Health Sector Reform 2014-2025 
also provides that by 2020 reasonably good quality care services will be accessible 
and utilized by the majority of the population and improve access to primary health 
care and financial protection. Also, all Provincial and District levels will use the 
health information for planning, policy and decision-making process. By 2025, Lao 
PDR set the objective to reach universal health coverage. Concerning HIS, it would 
ensure that 90% of public health facilities can provide a timely and accurate statistic 
report by 2020. A  standardized electronic information system will be applied in 
most health facilities and able to exchange data with different sector by 202541.

The study also found that some of the target set in the e-Government Action 
Plan (2013-2020) seems to be linked to the development of eHealth since it aims 
to computerize the administration system and e-services by 2020. Notable, it has 
placed eHealth as one of the e-Government applications projects together with 
other applications such as e-Commerce, e-Revenue, e-Backing, and Government 
cross-sectoral information sharing project, and ICT for the Blind42. 

Another strategy that should be mentioned in this article is the 8th Five-Year 
NSEDP. Even though the targets or indicators of the NSEDP did not specify the 
use of eHealth in the healthcare system, it at least intends to improve the health 
information system to be fast, up to date and accurate. Moreover, the NSEDP is an 
essential strategic document which will enable the environment and pave the way 
for eHealth implementation in Lao PDR. That is because it targets to strengthen 
infrastructure by expanding the fiberoptic transmission network across the country 
to support e-governance; to ensure that 100% internet coverage across the country; 

41  Ministry Of Health: op. cit. (2015) 60–70.
42  United Nations: Lao People’s Democratic Republic: Rapid eTrade Readiness Assessment 

(2018), available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2018d3_en.pdf [cit. 
2019-02-11] 
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and to expand telephone centres to make sure 100% local connection. Thus, en-
hancing e-government at the central level to provide comprehensive services and 
extending e-government service cover in the provinces to 50%43.

At the time of writing this article, there were only four documents that were de-
tected, including the document given by the WHO Office, which could provide 
some information about the situation of eHealth development in Lao PDR. Nev-
ertheless, this study could not evaluate or analyze much about the future eHealth 
interventions in Lao PDR due to to the lack of supporting data. 

4. Conclusion

It can be concluded that the use of ICT in the health sector in Lao PDR has been slow, 
and most of the existing eHealth applications are piloting projects which are under 
the support of the external funding. Put it in brief, the environment enabling eHealth 
development is not yet in place. This slow development might be due to the lack of re-
search and strategy on eHealth, shortages of resources and investment. Hence, the lack 
of leadership and governance responsible for eHealth implementation in Lao PDR. 

However, the evidence found during the time writing this article illustrates the 
positive sign of eHealth development in Lao PDR. Nine eHealth applications that dis-
cussed above are the excellent examples of eHealth interventions in Lao Healthcare 
system. It demonstrates the benefits and the essential role of the use of ICT or eHealth 
to improve the healthcare system; to increase the quality of data collection; to decrease 
mother and child mortality, and prevent diseases. It can save people lives from acci-
dents or emergency cases, specifically from the road accident, which is one of the ma-
jor leading causes of mortality in Lao PDR. It also allows patients to receive diagnoses 
and treatment from healthcare professionals across boundaries and international bor-
ders. It is worth saying that if eHealth is well-developed and fully implemented in the 
healthcare system, it would help Lao PDR in addressing the persistence of healthcare 
issues and challenges mentioned at the beginning of the article.

It is, nevertheless, too early to judge the current situation and future directions of 
eHealth in Lao PDR through collected data from online sources. Therefore, future 
work should be conducted in more realistic approaches by including the insti-
tutional visits and in-depth interview with health professionals, representatives 
from NGOs and officers at the Ministry of Health and relevant ministries. Look-
ing forward, further work would provide a more beneficial and substantial out-
come for this research topic.

43  Ministry Of Planing And Investment: 8th Five-Year National Socio-Economic Develop-
ment Plan 2016–2020 (2016), available at http://www.la.one.un.org/images/publications/8th_
NSEDP_2016-2020.pdf [cit. 2019-02-11]
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Abstract
Transnistria is a lesser known entity of a lesser known region. With that, its journey 
to, and the current circumstances are also in the grey zone of scientific research. This 
article aims to help to form a general view of this specific entity and to point out its 
not so one of a kind struggles with the lack of its international status and capabilities. 
Transnistria, sometimes also called Transdniester/Transdniestria or Pridnestrovia/
Pridnestrovie, is a tiny entity at the Moldavian border to Ukraine; it only takes up 
as much space as less than 3000 square kilometres , The region is not quite known in 
the international community, if it is than only as a separatist republic or breakaway 
republic.1 Despite its movements and never-ending aim to become a fully equipped and 
recognised state, according to its current statuslessness it is not quite existing as one.
Keywords: breakaway republic, partial independence, post-soviet, statuslessness, state-
fragment/Staatenfragment

1. The past and present of disputed authorities

The history of the territory was prone to the frequent changes of the authorities 
over it. Since the 14th century, there have been many forms and kinds of ruling 
parties over the region: such as dukes and dukedoms of the 14th and 15th century, 
the times spent under the rule of Russian tsar, Peter the First since 1711, than be-
longing to what we call Austria today from 1774 until the form of the state Roma-
nia in 1859, when and where the region of Transnistria also fall into the territory 

1  Encyclopaedia Britannica: Transdniestria, Separatist elnclave, Moldova. https://www.
britannica.com/place/Transdniestria (2019. 01. 20.)
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of this new entity, until in 1877 Moldavia, including the region of Pridnestrovia, 
became existing on its own.2

All times and entities brought some important changes for the authorities of 
the territory of Transnistria. As it was, as a part of Moldavia, sovereign in the Tsar-
dom, it gained autonomy under the Austrian rule, and witnessed steps towards 
independence from the Moldavian entity.3 Even thought, the main changes and 
actions in the history of Transnistria and its own independence came with the 
20th century. 

1.1. A breakaway republic of a breakaway republic

An interesting note of the way to independence of Transnistria itself is the fact 
that it can be perceived as a breakaway republic of another breakaway repub-
lic. Moldavia itself, that in some way contains the territory of the Transdniester, 
gained its freedom from oppression of Romania under the name Bessarabia in 
1818. The newly born entity got separated into pieces very quickly by history, 
when the Treaty of Paris in 1920 divided it into Romania and Ukraine. The entity 
could be reunited again only 20 years later under the rule of the Union of Soviet 
Socialist Republics in 1940, as the member state of the Union with the name Mol-
davian Soviet Socialist Republic. Moldavia gained full independence after the fall 
of the Union in 1990, when after a year. 1991 Transnistria followed.4 

After the official system change and renaming of the country Moldavia to Mol-
dova. August 1990 on the ground of ethnical diversity of the rest of the population 
of the newly born country, Transnistria also declared its independence.5 Now, this 
is the time where the dispute around the name of the entity stems from. The name 
Transnistria is coming together from two parts – trans and Nistru, the Romanian 
name of the Dniester river. Because of the Romanian origin, this phrase is highly 
disliked among the people of the region. Transdniester or Transdniestria builds 
on the same logic, but instead of the despised name of the River, it takes the Rus-
sian expression for it. This is mostly accepted among Transdniestrian people, but 
still, there is a third variation, which is Pridnestrovia or Pridnestrovie. This phrase 
is different to the first two by taking the other direction and the Russian name of 
the river, meaning pre Dniester. This being the mainly used by the population of 

2  Dima, Nicholas: From Moldavia to Moldova, The Soviet-Romanian Territorial Dispute. 
1991, Columbia University Press, New York, 7–43.

3  Ibid. 133–155.
4  Hajdú-Moharos József: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia. 1995, SOTE Házinyom-

da, Budapest, 155–159
5  Waters, Trevor: Problems, Progress and Prospects in a Post-Soviet Borderland. The Re-

public of Moldova, IBRU Boundary and Security Bulletin, Spring 1997, 71–75.
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the territory also became the official name if the freshly created entity, by calling 
themselves the Pridnestrovian Moldavian Republic.6

Sadly, Moldova could not let this area go. Once because of its industrial po-
tential, and secondly also because the whole power supply of the entire territory 
of the country was secured by power plants in the Transnistrian district.7 As a 
result of this unfortunate unbalance, after the declaration of the Pridnestrovian 
independence two years of war followed with its – for a lack of a better term - 
mother-state. 

The first clashes between the two military powers happened at the end of 1990. 
Even though the Transnistrian capabilities were less organised, equipped and 
trained, until 1991 they claimed the territory of the entity that it is holding until 
today. This, for no surprise, caused a serious state of crisis in Moldova. The two 
parties tried to put the physical fighting to an end by working on a cease-fire 
agreement in 1992, but unfortunately this endeavour failed very shortly.8 This un-
solved situation however called for international help – the joining parties mainly 
being from the region, which explains their interest in the dispute. With that, the 
Ukrainian and Russian sides provided political help to hopefully move the nego-
tiations forward, while the international organizations of the Community of Inde-
pendent States and the Organisation for Security and Co-operation in Europe (to 
be referred to as CIS and OSCE in the latter part of the study) both put peacekeep-
ing missions into perspective. The former failed to accomplish its offering, but the 
latter started the mentioned mission in 19939 – it is important to note this early in 
this study, that this mission is still going strong until today. 

Finally, the conflict of the two entities could be put to an end for the long run 
by an agreement of the two political leaders Boris Nikolayevich Yeltsin, the first 
democratic president of the Russian Federation, and Mircea Ion Snegur, the first 
ever president of Moldova in 1992. The ’Agreement on the Principles for a Peace-
ful Settlement of the Armed Conflict in the Dniester Region of the Republic of 
Moldova’ calls for instant armistice, the operation of a demilitarised zone, the 
erection of a peacekeeping mission counting 6000, not only Transnistrian and 

6  Monzer, Frieder – Ulrichs, Timo: Moldova – Mit Chisinau, ganz Bessarabien und 
Transdnestrien. 2016, Berlin, Trescher Verlag, 176–183.

7  Coppieters, Bruno et al: Europeanization and Conflict Resolution – Case Studies from the 
European Periphery. 2004, Academia Press, Gent, 149–180.

8  The Transdniestrian Conflict in Moldova: Origins and Main Issues, Vienna. 10 June 1994, 
CSCE Conflict Prevention Centre, https://www.osce.org/moldova/42308?download=true 
(2019. 01. 20.)

9  Heinzt, Monika (ed.): Weak State, Uncertain Citizenship: Moldova. 2008, Peter Lang Ver-
lag, Frankfurt am Main, 60.
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Moldavian but also Russian soldiers. The agreement also calls the controversial 
parties to settle a new, specific status for the Pridnestrovian region.10 

Following the agreement, Pridnestrovie is no more an integrated part of 
Moldova, which assures some credit to the movement for independence. Even 
thought, these circumstances ensure an ongoing peace according to military pow-
ers, there are still decades to come, spent with endless negotiations about the full 
sovereignty of Transnistria.

1.2. Ongoing parental advisory11

About 25 years later, the conflict is still not solved through negotiations, even 
though there have been seven documents completed to achieve that. 

The mission started by the OSCE in 1993 was originally not only meant to put 
the fighting to an end, but also had the task to retrieve information and help to put 
the process of negotiation forward.12 Looking through the released documents on 
the matter, this special part of the mission seems to have failed. At the end of the 
1990ies both two parties were willing to keep the fragile peace in-between them. 
It is assured once in the ’Memorandum On the Bases for Normalization of Rela-
tions Between the Republic of Moldova and Transdneistria’ in 1997, a document 
reflecting on the need of fast action for peace and a long-lasting solution13, and 
twice with the Agreement of Odessa in 1998, that is aiming to strengthen the co-
operation between the two entities by reducing the presence of military powers in 
the region by decreasing the number of serving soldiers from 6000 to 500.14

The new era of the 2000s brought a serious relapse of the relation building 
between Moldova and Transdniester. A new aspiration seemed to be forming in 
the political elite of Moldova, pursuing a federative state to being made out of the 
two negotiating parties. Both the Primakov-plan of 2000 and the Voronin-plan of 

10  Dailey, Erika – Laber, Jeri – Whitman, Lois: Human Rights in Moldova: Turbulent 
Dniester. 1991, Human Rights Watch, New York, 7–8; and Belitser, Natalie (ed.): Trilateral 
Plan for Solving the Transnistrian Issue. 2006, Foundation for Open Society, Bucharest–Chis-
inau–Kijev, 5–6.

http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.pdf?type=pdf&serial=1141661130707 (2019. 01. 20.)
11  Referring back to the phrase ’mother-state’ used earlier. 
12  Report No. 13 by the CSCE Mission to Moldova 13 November 1993. https://www.osce.

org/moldova/42307?download=true (2019. 01. 21.)
13  The Moscow Memorandum – MEMORANDUM On the Bases for Normalization 

of Relations Between the Republic of Moldova and Transdneistria. https://www.osce.org/
moldova/42309?download=true (2019. 01. 21.)

14  Odessa Agreement – Agreement on Confidence Measures and Development of 
Contacts between Republic of Moldova and Transdniestria. https://www.osce.org/
moldova/42310?download=true, (2019. 01. 21.)
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2001 painted a picture of one sovereign country consisting out of two federative 
parts.15

After two years of silence, recurring military struggles, and an unsuccessful 
meeting in Kiev in 200216, the very same year the Moscow Protocol was the first 
document to propose a special status for Transnistria again, dismissing the for 
years ongoing ideas of federalism in the region.17 As a result. 2003 the two parties 
were determined to propose a constitution together, which was meant to clear the 
fog around the collective and individual rights between the two entities while not 
forming the same state. Even though this process seemed promising, the Moldo-
van party proposed to integrate Pridnetrovia until 2005, obviously causing the 
end of this negotiating era.18 The tension only got worse with the Kozak Memo-
randum of 2003, proposing federalism – again.19 

There have been no steps taken forward in this matter since. Because of this 
downfall of events, the OSCE mission to the region, which was originally intend-
ed to last until 2000 was renewed and is operating until today.20

2. Claiming authority – becoming a state? 

After the disruption of the political dispute about federalism, the next catalyst for 
the actions of both parties came in the form of the so called Yushchenko-plan in 
2005. The then Ukrainian president – among other elements – proposed free and 
independent elections for Transnistria.21 This than started two threads of events. 

15  Moldova: No Quick Fix, ICG Europe Report N° 147. 12 August 2003, 7–11. https://www1.
essex.ac.uk/armedcon/story_id/000114.pdf (2019. 01. 21.)

16  Joint Statement of Participants in the Kiev Meeting on Issues of Normalisation of Re-
lations between the Republic of Moldova and Transdniestria. https://www.osce.org/
moldova/42311?download=true (2019. 01. 21.)

17  Troebst, Stefan: The “Transdniestrian Moldovan Republic”: From Conflict-Driv-
en StateBuilding to State-Driven Nation-Building. European Yearbook of Minority Issues, 
2002/2003, 5–30.

18  Statement delivered by Mr. Vladimir Voronin, President of the Republic of Moldova, 
at the Special Session of the Parliament of the Republic of Moldova. https://www.osce.org/
secretariat/15701?download=true (2019. 01. 21.)

19  Harbo, Florentina: Can Federalism Cope with the Challenges of the Transnistrian 
Conflict? In Monica Heintz (ed): Weak State, Uncertain Citizenship: Moldova. 2008, Peter 
Lang Verlag, Frankfurt am Main, 185–188.

20  Organization for Security and Co-operation in Europe Permanent Council 261st Plenary 
Meeting, PC Journal No. 261, Agenda item 8, DECISION No. 329.

https://www.osce.org/moldova/41137?download=true (2019. 01. 21.)
21  Socor, Vladimir: Poroshenko drafts, Yushchenko launches a plan for Transnistria. 

Eurasia Daily Monitor Volume 2 Issue: 82, 2005. https://jamestown.org/program/poroshenko-
drafts-yushchenko-launches-a-plan-for-transnistria/ (2019. 01. 21.)
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Moldova passed the ’Law on the basic provisions of special legal status of set-
tlements of left bank of Dniester (Transnistria)’, which aims to create a unitary 
Moldova with Transdniester having political autonomy but territorially belonging 
to the mother-state22, as a response, Pridnestrovia held its very first independent 
election in 2006 and with that became a de facto state itself.23

2.1. The constitutional system

The constitution of Transnistria that is currently in force originates from 1995. 
It received the presidential countersignature in 1996, went through amendment 
only once in 2000.24 It can easily be perceived as a modern constitution, it contains 
provisions similar to ones found in Western documents.

The very first article of the constitution states, that the Pridnestrovian Molda-
vian Republic is a sovereign and independent democratic state, the 55th article 
adds to that, that Transnistia is a presidential republic. The 14th article also marks 
the territory of the state, while whole chapters regulate the powers of it.

The entire 2dn chapter of the constitution deals with the regulation of the legis-
lative power. The legislative power of Transnistria is the so called Supreme Soviet, 
which also translates into Supreme Council. According to the 60th article of the 
document, the Supreme Council has 45 members. They are all elected directly, 
secretly and equally by general polls. To have franchise to vote and to become 
a delegate to the parliament there is criteria to be fulfilled. Only Transnistrian 
citizens being over 25 years old can go to the ballots and future members of the 
Council are not to have any other occupation besides limited scientific activity 
throughout their delegation period. The current president of the Supreme Coun-
cil is Alexander Shcherba.25

The earlier mentioned amendment of the constitution was aimed at the parlia-
ment. Before 2000 it used to function with two chambers, one for the minorities 

22  Law of the Republic of Moldova of July 22, 2005 No. 173-XVI About basic provisions of 
special legal status of settlements of left bank of Dniester (Transnistria). http://cis-legislation.
com/document.fwx?rgn=18356 (2019. 01. 21.)

23  Goda, Samuel: The Current and Future Challenges for the OSCE Mission to Moldova. 
OSCE Yearbook 2015, Baden-Baden, 2016, 208. https://ifsh.de/file-CORE/documents/year-
book/english/15/Goda-en.pdf (2019. 01. 21.)

24  This chapter is mainly based on the constitution of the Pridnestrovian Moldavian Repub-
lic. All the information used is to be found in the given chapters and articles of said constitu-
tion. Further sources are to be specificly noted at relevant parts of the study. 

The english version of the constitution is for wxample to be found at: Constitution of the 
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica. http://mfa-pmr.org/en/bht (2019. 01. 22.)

25  Ministry of Foreign Affairs Pridnestrovian Moldavian Republic – State bodies – Legislaive 
power. http://mid.gospmr.org/en/znb (2019. 01. 22.)
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and one for the national level. Since the amendment the parliament is unitary – 
that is the Supreme Council itself.26

As far as the political grouping in the parliament goes - the first – then not 
accepted, legal or even successful – elections back in 1995 put the political party 
’Movement for the Development of Transnistria’ in charge, while receiving the 
majority of the votes. The party kept its position in a second not recognised elec-
tion in 2000 but with a different name, changing the Movement to Unity. In 2005 
a new political force, the party called Renewal stepped forward, which than also 
won the first ever really independent elections, then a second time in 201027, and 
a third time in 2015 again.28

The executive power of Pridnestrovie is regulated by the 3rd chapter of the 
constitution. Taking that Transnistria is declaring itself a presidential republic, the 
executive power is embodied by the president itself, with the help of the ministries 
that he is putting together. The president is elected also by direct, equal and secret 
voting for a period of 5 years. The person elected has to be over 35 years old and 
also has to have a Transnistrian citizenship for at least 10 years. The person fulfill-
ing the position has traditional and less traditional statuses and tasks. He or she 
is not only the head of the government, with that the executive power, and the 
national military, but a guard of the constitution, guarantor of fundamental rights. 
He or she is guiding the political directions of the country, represents the state on 
the international level, and has obligations for the citizens, such as the practice 
of amnesty, the handover of decorations, and the obtainment of citizenship. The 
current president of Pridnestrovia is Vadim Krasnoselsky.29

There has been lots of criticism towards the executive system of Transnistria 
from the very beginning. The position of the president is quite strong and has no 
active counterweight among other state functions – the ministries and the entire 
legislative section only serves a very weak consultant role.30 Before 2011 there was 
no limit on re-election of the president either, it was a change pushed through by 
the parliament at that year.31

26  O’Loughlin, John – Kolossov, Vladimir – Tchepalyga, Andrei: National Construc-
tion, Territorial Separatism, and Post-Soviet Geopolitics in the Transdniester Moldovan Re-
public. Post-Soviet Geography and Economics, 6/1998, 332–358.

27  Blakkisrud, Helge – Kolstø, Pal: From Secessionist Conflict Toward a Functioning 
State: Processes of State- and Nation-Building in Transnistria. Post-Soviet Affairs 27/2, 2013. 
189–202.

28  Całus, Kamil: Transnistrian “House of Cards”. New Eastern Europe. http://neweastern-
europe.eu/2016/06/07/transnistrian-house-of-cards/ (2019. 01. 22.)

29  Ministry of Foreign Affairs Pridnestrovian Moldavian Republic – State bodies – Executive 
power. http://mid.gospmr.org/node/851 (2019. 01. 22.)

30  Blakkisrud–Kolstø: i. m. 189–202.
31  Freedom House – Transnistria 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2016/transnistria (2019. 01. 22.)
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The judicative power is regulated by the 5th chapter of the constitution. Ar-
ticle 80 states the prohibition of arbitrary jurisprudence, decisions can only be 
made in front of state courts. The judges are independent; they cannot be hold 
responsible for their verdicts. People appointed to be judges have to have judi-
cial education and at least 5 years of practice in the field. There are three specific 
courts in Transnistria: the Constitutional Court, the Supreme Court and the Ar-
bitration Court. The first is accountable to the constitutional examination of laws 
and international contacts, it is also solving disputes about competence between 
state functions. Six judges are nominated for 7 years, they have to be no younger 
than 40 and not older than 58 years old. The Supreme Court is the highest level 
for general legal disputes, while the Arbitration Court is a specific court to solve 
economic arguments.

All three courts are working in Tiraspol, the Constitutional Court is led by 
Oleg Kantemirovich, the Supreme Court rules under Vladimir Sergeevich, while 
Alexander Vladimirovich is guiding the Arbitration Court.32

To sum this chapter up – it can be stated, that the system of the state is detailed, 
organised. some cases it even has Western-like practices. At the same time, it also 
lacks many qualities expected in modern times – there is a very strong authoritar-
ian feeling to it, because of the lack of civil society and rule of law, violations of 
human rights and minority rights, blooming of the black market and also serious 
human trafficking mainly at the borders.33 There is a long way to go for develop-
ment and a terrible need of international help and missions. 

2.2. International relations (and their lack of) 

The foreign policy of Transnistria is mainly influenced by two factors – relations 
to the European Union and ties to the Russian Federation. The two integrations 
specifically take sides in the question of unitarity or independence: the European 
Union is only supporting Moldova, with not even the idea of federalism, while the 
Russian Federation is strongly present in the every days of Pridnestrovia.

The relations between the European organisation and Moldova date back to 
2003. In that year the integration took up its first role on the side of the before 
mentioned country while going against Transnistria, imposing a travel ban against 

32  Ministry of Foreign Affairs Pridnestrovian Moldavian Republic – State bodies – Judiciary 
power. http://mid.gospmr.org/en/NRq (2019. 01. 22.)

33  Buttin, Félix: A  human security perspective on transnistria reassessing the situation 
within the “black hole of Europe”. Human Security Journal, 2007/3, 21–25. http://www.opera-
tionspaix.net/DATA/DOCUMENT/5385~v~A_Human_Security_Perspecve_on_Tnsnistria_
Reassessing_the_Situation_Within_the_Black_Hole_of_Europe.pdf (2019. 01. 22.)
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the political elite of the breakaway republic. In 2004 Moldova and the European 
Union called the European Neighbourhood Policy to life, which than led to the 
placement of a European delegation to Chisinau in 2005, and also to the creation 
of a new position of a mediator to help with the negotiations. The position is cur-
rently filled by Adrian Jacobovits.34 

In 2005 the so called EUBAM, the European Union Border Assistance Mission 
was delegated to the region, which aims to provide technical help to the Moldovan 
state-building process. 18 countries commission 126 military man. The mission 
was meant to last two years, but since the end of the first period it was renewed 
four times.35

The ties between the Moldovan state and the European integration grew even 
stronger after 2010. In 2010, the Alliance for European Integration was created,36 
since 2011 the European Union is also taking part in the 5+2 negotiating progress 
among Ukraine, the Russian Federation and the United States of America being 
the plus five of the two parties to the dispute.37 Finally in 2013 the integration and 
Moldova signed the Treaty of Vilnius which made them cooperating parties in 
the international community38 – while only treating the area of Transdniester as 
an autonomy.39

On the other side of this debate is Transnistria, but the entity is also not stand-
ing alone. The Russian Federation is watching over it strictly and strongly, influ-
encing every sector of the breakaway republic. Pridnestrovia is seriously in debt 
for the Federation, it has a debit worth over a billion USD.40 If the financial ties 
were not enough for an unhealthy dependence, there is the question of the gas 

34  Vahl, Maius: The Europeanisation of the Transnistrian Conflict. CEPS Policy Brief No. 73/
May 2005, 2–4. http://aei.pitt.edu/6613/1/1227_73.pdf (2019. 02. 23.)

35  European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) 
PC.DEL/983/12 2 November 2012. https://www.osce.org/pc/97531?download=true (2019. 
02. 23.)

36  Hill, William H.: Is Moldova Headed East? Kennan Cable, No. 8 l June 2015, 2. https://
www.acg.edu/ckeditor_assets/attachments/1635/8-kennan_cable-hill.pdf (2019. 02. 23.)

37  OSCE Chairmanship welcomes agreement on principles and procedures, agenda in Trans-
dniestrian settlement talks – 2012. április 18. https://www.osce.org/cio/89752 (2019. 02. 23.)

38  Full entry into force of the Association Agreement between the European Union and 
the Republic of Moldova, European Commission – Press release. https://cdn5-eeas.fpfis.tech.
ec.europa.eu/cdn/farfuture/xd7vvG7tJDZ3gFDFY_73FUueaGMOpX_lgHMMyo6LGMM/
mtime:1467986917/sites/eeas/files/20160701_en.pdf (2019. 01. 23.)

39  Harzl, Benedikt: Keeping the Transnistrian conflict on the radar of the EU. Österreichis-
che Gesellschaft für Europapolitik – ÖgfE, Policy Brief 24/2016, 3. https://oegfe.at/wordpress/
wp-content/uploads/2016/10/OEGfE_Policy_Brief-2016.24.pdf (2019. 01. 23.)

40  Sobják, Anita: Is Transnistria the Next Crimea? PISM Bulletin, No. 49 (644). 11 April 
2014, 2. https://www.pism.pl/files/?id_plik=17064 (2019. 01. 23.)
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service, that is entirely provided to the region only by Russia.41 Even though only 
within the framework of different missions, but there are plenty of Russian sol-
diers delegated to the area also. Because of the strong relations of the governing 
party Renewal to the Russian Federation, even the politics are terribly affected by 
these ties.42

Among the international relations, the international organizations with their 
memberships and also the international recognition play an important role for an 
entity that is trying to gain independence. Before anything else, the most impor-
tant membership for any country that is trying to take part in the international 
community, is the membership of the United Nations (further also mentioned as 
UN). Now, the Pridnestrovian Moldavian Republic is not only not a member of 
the organisation, no UN member recognises the entity as a state either. With that, 
the organisation is only willing to work with the Moldovan Republic, which it of-
ficially recognises and also supports against the separatism.43 

There are only three entities at the entire globe, that do cooperate with Transn-
istria and/or also shower it with their recognition – Abkhazia, South-Ossetia and 
Nagorno Karabakh.44 The only problem with that is, that all these three are very 
similar breakaway republics situated in the Caucasus, who do not possess any 
status at all either. Never mind the lack of acceptance, the entities have legal ties: 
Transnistria signed a Treaty of Cooperation with Abkhazia in 199345, and also 

41  Fischer, Sabine (ed.): Not Frozen! The Unresolved Conflicts over Transnistria, Abkhazia, 
South Ossetia and Nagorno-Karabakh in Light of the Crisis over Ukraine. Stiftung Wissenschaft 
und Politik German Institute for International and Security Affairs Research Paper, 9–14. 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP09_fhs.pdf 
(2019. 01. 23.)

42  Popescu, Nicu – Litra, Leonid: Transnistria: A bottom-up solution. European Coun-
cil on Foreign Relations Policy Brief, 4–5. https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR63_TRANSNIS-
TRIA_BRIEF_AW.pdf (2019. 01. 23.)

43  United Nations in Moldova – Joint Action to Strengthen Human Rights in the Transn-
istrian Region of the Republic of Moldova. http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/
home/our-work/joint-un-projects/closed-projects/joint-action-to-strengthen-human-rights-
and-hiv-on-the-both-bank.html, (2019.02.24.)

44  Kühnhardt, Ludger: The Global Society and Its Enemies: Liberal Order Beyond the Third 
World War. Springer, Cham, 2017, 84. https://books.google.hu/books?id=mf3MDgAAQBAJ
&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
(2019. 01. 24.)

45  Republic of Abhazia – Diplomatic Missions, General Information. http://abkhazia-pmr.
org/categ.php?rzd=pr&ctg=1 (2019. 01. 24.)
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with South-Ossetia in 1994.46 Furthermore, it passed a trade agreement with Na-
gorno Karabakh in 201847, after signing a Treaty of Cooperation in 2001.48

There also is one international organization, whose membership Pridnestrovia 
not only proudly bears but also acted as a founder for. In 2006, the Community 
for Democracy and Rights of States was brought to life by Transnistria, Abkhazia 
and South-Ossetia. A year later also Nagorno-Karabakh joined the organization. 
The only problem with this cooperation is the lack of the members status – but no 
more. Maybe, it also has a quite unlucky name to itself, being rather known as the 
Commonwealth of Unrecognised States.49

Acknowledging the lack of international relations and capabilities, Transd-
niester passed a new foreign policy concept in 2005. In article 4 of said document, 
it states the need for (more) allies in the international community, expressing 
hope for better relations with the Community of Independent States on the sides 
of the European Union and the OSCE.50 

In a very short summary: even if Transnistria managed to build a (at this point 
of the study rather just not judged) system of its own, its statuslessness originates 
from the lack of international relations and recognition. The entity seems to be 
identifying the main problems of its international inability but it’s not enough 
to work on those internally, is has to be accepted from other states. To be able to 
reach that it first has to somehow solve the political dispute with Moldova and also 
reach the international norms in the areas where it is critically underdeveloped. 
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Abstract
In order to guarantee laws implementation and government’s accountability demo-
cratically, the legislative body, which it is a representative institution of the state’s in-
habitants, needs to effectively run its main role on overseeing the government’s works 
and the implementation of laws.
Parliamentary oversight is one of crucial roles of the legislative body in a state’s political 
system, especially in Laos. Beside reviewing, amendment and passing laws and repre-
sentation of rights and interests of inhabitants in a state, the National Assembly of Laos 
has an oversight role as its key task to raise accountability of the executive body and to 
ensure rights and interests of a state’s inhabitants. Moreover, the quality of laws will be 
enhanced by practicing this oversight role of the legislative body. 
Within this paper, the introduction to parliamentary oversight in Laos, its recent prac-
tices, problems and conceivable solutions will be analyzed and presented in the general 
point of view by using analytical and doctrinal methods. In addition, the importance 
of it will be researched as well.
Keywords: Laos’s practices, national assembly, parliamentary oversight, role of parlia-
ment.

1. Introduction to parliamentary oversight in Laos

The parliamentary oversight is a main role of the National Assembly and Pro-
vincial Assemblies to monitor, to search evident, on the Constitution and Laws 
implementation of the targeted organizations or persons in order to propose solu-
tions and solving measures to those targets1. As same as many other independent 
states, Laos has its legislative body - the National Assembly – representing rights 

1  12/NA Law (15th November 2016) parliamentary oversight of the national assembly and 
provincial assemblies. art. 2.
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and interests of people, exercises a role on overseeing activities of the executive 
organs regarding the Constitution and Laws2.

As the main role, the National Assembly has to concentrate on monitoring, 
considering and evaluating works of organizations and persons aiming to oversee 
working operations of the government and governmental institutions, regarding 
the Constitution and Laws, who are targets to be overseen together with those 
officials whom the National Assembly elected and approved and provincial as-
semblies3.

There are several permanent committees in many parliaments overseeing the 
works of the corresponding government ministries, or targeted sectors, by con-
sidering annual reports from targets or hearing ministers and government and 
discussing their proposed policies in the plenary session of the parliament as a 
main activities to exercise oversight role4.

At the National Assembly of Laos, eight permanent committees working as 
parliamentary oversight implementers over corresponding government minis-
tries are Law Committee, Economics, Technology and Environment Committee, 
Planning, Finance and Audit Committee, Cultural and Social Affairs Commit-
tee, Ethnic Affairs Committee, National Defense and Security Committee, Justice 
Committee, and Foreign Affairs Committee. Their specialized oversight roles are 
mostly divided and, however, work together in some collaborative projects related 
to the work of more than one responsible committees5.

2. Recent practices in Laos

To exercise the oversight role, the parliament may adopt hearings or questioning 
in the session of permanent committees and in the plenary session of the National 
Assembly, or create ad-hoc committees for special cases, as tools to oversee the 
government’s activities6. Moreover, there are some other tools being used com-
monly in many parliaments, for instance the vote of no confidence, interpellation, 

2  63/NA the Constitution (8th December 2015) of Lao People’s Democratic Republic. 
art. 52.

3  64/NA Law (9th December 2015) the national assembly. arts. 3–13.
4  Yamamoto, Hironori: Tools for Parliamentary Oversight [A comparative study of 88 na-

tional parliaments]. 2007, Inter-Parliamentary Union, Renens, 10–11.
5  National, Assembly: The National Assembly Structure (2019). http://www.na.gov.la/ [cit. 

2019-19-03.]
6  Pelizzo, Riccardo – Staphenhurst, Rick: Democracy and Oversight. In Pelizzo, Ric-

cardo – Staphenhurst, Rick – Olson, David (eds.): Parliamentary Oversight for Govern-
ment Accountability. 2006, Research Collection School of Social Sciences, n. a., 3.
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committees of inquiry and budget oversight7. These measures apply also to the 
National Assembly of Laos where tools of the parliamentary oversight have been 
used to strengthen the government accountability and transparency and to im-
prove the effectiveness of policies implementation. This accountability is a basic of 
the parliamentary democracy8, which the National Assembly guarantees its exist-
ing in Laos where the entity of democracy has being recognized constitutionally9.

Within the first half of 2018, the parliamentary oversight in Laos had been 
exercised some crucial works. One of them is that the Standing Committee ap-
pointed 3 ad-hoc committees to oversee some government organs, both in the 
Capital city and local provinces, on the issues of implementing legislations, im-
pact of chemical over using to the environment and compensation on impact of 
government’s investing projects. Others are that Committees oversaw Ministries 
and local related sectors on the Constitution and Law implementation, and the 
National Assembly’s functions cooperated with related sectors to resolve people’s 
petitions and to ask responsible Ministries, especially Ministry of Industrial and 
Trade, Ministry of Public Works and Transport, Ministry of Agriculture and For-
estry and Ministry of Public Security, to clarify and solve these problems10.

3. Problems and conceivable solutions

Regarding the implementation of parliamentary oversighting in Laos, the main 
problems usually occur, especially within the first half of 2018, are the overlap of 
time set in plans, less detailed reports with late submission, slow process of peti-
tion resolution and wasting budget11.

The first problem is that the time periods set in many oversight plans of im-
plementers – each committee of the National Assembly – overlapped many times 
with each other when exercise at the same area. It causes difficulty of working 
cooperation for local related sectors. Since there are small and limited number of 
officials or staffs in the local, it is hard to split for cooperating with many differ-
ent working committees at the same time. This is a problem of oversight planning 

7  Agora, Parl: Parliamentary Function of Oversight (2018). https://agora-parl.org/resour-
ces/aoe/oversight [cit. 2018-06-11.]

8  Griffith, Gareth: Parliament and Accountability [The Role of Parliamentary Oversight 
Committees]. 2005, New South Wales Parliamentary Library, n. a., 4.

9  Thepphavanh, Nimitxay: Views on Democracy in Different Cultures. In Fejes, Zsu-
zsanna: Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák IX. 2018, Doctoral School of Law and Po-
litical Sciences, Szeged, 184–185.

10  01/SC Report (18th July 2018) the national assembly activity implementation on the first 
half and focusing plan on the second half of 2018 of the Standing Committee, 3.

11  Ibid. 8.
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which committees should solve by getting closer to each other and setting the time 
together since the beginning of drafting plans and trying to avoid this overlap.

The second problem is that the oversight report is still not deep in detail and 
late submission. Since there are too many steps in drafting a report to the National 
Assembly, many targeted organizations, which being overseen, have been wast-
ing time on just waiting for consultancy or signature from high leaders of their 
organizations. This affects shorter time for data collection, analyzing and drafting 
the report thus its final version has to be concluded loosely with less detail in or-
der to catch up the deadline and sometime late submission is taken place. One of 
the good solutions for this problem should be the enhancement of accountability 
and reduction of time on unnecessary steps in the reporting procedure of the 
targeted organizations.

The third problem is that the people’s petition resolution is very slow. In many 
case, responsible organizations just ignore or disregard to consider people’s peti-
tion because they have taken this task as their less priority work or, sometime, 
seen as misleading cases by people. The people’s petition is the tangible way to 
reflect the quality of government’s policies implementation which should not be 
dismissed, but should be addressed in higher priority of tasks. By solving the peo-
ple’s petition, the wellbeing and happiness of people would be increased and, at 
the same time, the government’s policy implementation will be more supported 
by people. This problem is only about the priority set in the works of responsible 
organizations that should be reconsidered.

The last problem is that the implementation wastes too much money. To imple-
ment the oversight role, each member of the National Assembly (or the so-called 
Member of Parliament) has an obligation by law to go to meet people in local at 
least twice a year. This will cost so much money on traveling, accommodation 
and per diem covering. The National Assembly has to spend its budget for all of 
its members to fulfill the obligation. More money will be saved for another work 
if the other ways, with more effectiveness, would have been considered and used 
instead. To this point, as a sample solution, I may propose to consider the online 
system as an effective way to connect between people and the member of the Na-
tional Assembly, without meeting in person.

According to practices for several periods, those problems keep occurring like 
there is nothing to solve them even they were repeatedly in reports. However. 
order to solve them, some conceivable solutions should be raised and considered. 
They are enhancing collaboration between implementers, strengthening account-
ability of responsible sectors, persuading related sectors to focus more on petition 
resolution and considering other effective measures for the implementation.
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4. Conclusion

The legislative supervision of the government’s policies is in the framework of the 
parliamentary oversight. It is an executive power of the government to introduce 
or propose the plan to the parliament where the power to amend, approve or re-
ject the government’s proposal is given to the legislative body. Hence the govern-
ment exercises its activities or implements its approved plans responsibly to the 
parliamentary oversight12.

The concept of Oversight includes several aspects such as political, administra-
tive, financial, ethical, legal and strategic aspects which are focused by the func-
tions of oversight. Theoretically, the main functions of the parliamentary oversight 
are searching and blocking those unlawful practices of the targeted organizations, 
stressing the government accountability on spending taxpayers’ money, monitor-
ing the implementation of policies and the achievement of goals set in those poli-
cies, and enhancing transparency and public trust13.

The parliamentary oversight in Laos is currently considered as a poor imple-
mentation regarding several problematic issues occurred, for instance the overlap 
of time set in plans, less detailed reports with late submission, slow process of 
petition resolution and wasting budget, which they are harming the effectiveness 
of the parliamentary oversight. In order to improve the parliamentary oversight 
in Laos, the National Assembly should consider some additional tools like strong 
performance, increasing role of influential actors and researching. Both the im-
plementer and targets of the parliamentary oversight should strengthen their 
accountability and skills accumulations to strongly perform their tasks. At the 
same time, the role of outer parties, namely media, mass organizations, social 
organizations and other influential actors, should be raised to observe and influ-
ence the parliamentary oversight implementation from outside. Furthermore, any 
problematic issue against the effectiveness of the parliamentary oversight should 
be researched carefully, then accept and use its result as a tool to improve parlia-
mentary oversight.

12  Pelizzo: op. cit.
13  Yamamoto: op. cit. 9–10.
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