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Előszó 

 

A kötet, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, a Széchenyi István Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által 2019 decemberében szervezett, 

„A jogtudomány sajátossága” c. konferencián elhangzott előadások írásos, 

szerkesztett változatait tartalmazza, kiegészítve néhány olyan tanulmánnyal, 

amelyek szerzői nem vettek részt a szekciók munkájában, azonban ehelyütt 

kívánták publikálni kutatási eredményeiket. 

Úgy a „Doktori Műhelytanulmányok” című sorozat, mint a „Jogtudomány 

sajátossága” című konferencia az állam- és jogtudományi doktori képzés ismert 

és elismert fóruma: e kötet a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola so-

rozatának immáron nyolcadik kiadása, s hasonló múltra tekinthet vissza a kon-

ferencia is. A hagyományossá vált konferenciánkat évről évre mintegy hetven 

PhD-hallgató tiszteli meg részvételével, köztük nemcsak a hazai egyetemek 

doktorandái és doktoranduszai, hanem a közép-európai térség más államaiban 

élő, dolgozó fiatal kutatók is. A magyarországi állam- és jogtudomány ezen – a 

doktori képzésben is testet öltő – nemzetköziesedése indokolta, hogy e kötetben 

külön fejezetet szenteljünk az angol nyelvű tanulmányoknak.  

Hasonlóan a korábbi esztendők során kialakult gyakorlathoz, 2019-ben is a 

kutatások széles spektrumát kínáló állam- és jogtudomány sajátosságait egy 

konkrét aspektusból vizsgálták a konferencia plenáris ülésének neves előadói – 

Prof. Dr. Somssich Réka, Prof. Dr. Várnay Ernő, Prof. Dr. Varju Márton és Dr. 

Horváthy Balázs – és elnöke, Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. A plenáris 

ülés „Az uniós jogfejlődés EU tagságunk 15 évének tükrében” címet viselte, az 

előadások fókuszában pedig az uniós és a belső érintkezési pontjai álltak, mint 

például az uniós jog tagállami bíróságok általi értelmezésének kihívásai, az 

Euróapi Bíróság és az Alkotmánybíróság viszonya, a kormányköziség és az 

államok feletti normativitás az Európai Unióban, valamint a befektetések belső 

piaci jogi környezetével kapcsolatos magyarországi esettanulmányokról is hall-

hattak a résztvevők.   

A doktorandusz szekciók előadásai tükrözték az állam- és jogtudományi, va-

lamint a kapcsolódó tudományterületekhez sorolható – példuál kriminológiai és 

kriminalisztikai – kutatások sokszínűségét. Ennek megfelelően nyolc magyar és 

két angol nyelvű panelban oszthatták meg kutatási eredményeieket az PhD-

hallgatók.  

Köszönet illeti a kötet létrejöttéért a 2019. évi doktorandusz konferencia 

szervezésében oroszlánrészt vállaló Csizmarik Esztert, a Doktori Iskola admi-

nisztrátorát, továbbá a kéziratok lektorait, a Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatóit: Barna Attilát, Bartkó Róbertet, 

Deli Gergelyt, Gárdonyi Gergelyt, G. Karácsony Gergelyt, Glavanits Juditot, 

Göndör Évát, Kecskés Gábort, Keserű Barna Arnoldot, Kőhidi Ákost és Váczi 
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Pétert. A kötet kiadását az Igazságügyi Minisztérium támogatta, a jogászképzés 

színvonalának emelését célzó programjai keretében. 

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

könyv lapjait! 

 

Győrött, 2020 novemberében 

 

 Dr. Erdős Csaba PhD 

 a kötet szerkesztője 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT A MAGYAR ÉS 

OSZTRÁK JOGÁSZKÉPZÉS TÁRGYÁBAN  

A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBÓL

Ámán Ildikó 

Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar, Európai Jogtörténeti Tanszék 

e-mail: aman.ildiko@gmail.com

Absztrakt 

A tanulmányomban a magyar és osztrák jogászképzés összehasonlítására töre-

kedtem, amely során leginkább a dualizmus idején megvalósuló vagy megvaló-

sulni készülő terveket vettem sorra. Kutatásom során arra a megállapításra 

jutottam, hogy alapvetően két korszak létezett, amely meghatározta az osztrák 

jogászképzést. A téma szempontjából az 1893. évi teljes egyetemi képzést érintő 

reformációval terveztem foglakozni. A kutatott időszakban, 1872-ben valósult 

meg a szigorlati rendszer szabályozása. 

Hazánkban a kiegyezést követően 1874-ben került sor az első gyökeres, min-

dent felölelő reformra. A témának alapot adó 1874. évi reform rövid életű volt, 

1883-ban újabb, bár kisebb léptékű látott napvilágot. A következő jelentős jog-

szabály-alkotási hullámra 1911-ig kellett várni, hiszen ekkor hozták létre a 

Debreceni és a Pozsonyi Tudományegyetemeket; illetve ekkor adták ki az idő-

szak utolsó egyetemi tanfolyami és vizsgarendjét, amely egészen a második vi-

lágháború végéig hatályban maradt. 

Kulcsszavak: Dualizmus, Leo von Thun-Hohenstein, magyar jogászképzés, 

osztrák jogászképzés 

1. Bevezetés

A Habsburg-restauráció idején a jogi oktatásban sorsdöntő változások következ-

tek be: a tanszabadság megvalósítása, az egyetemi kari testületek kialakításai 

olyan nóvumok, amelyek mind a mai napig az egyetemi lét, autonómia alapját 

képezik. 

1850-ben Leo von Thun-Hohenstein osztrák birodalmi kultuszminiszter szá-

mára a legfőbb nehézséget a jogászképzés teljes átalakítása okozta, hiszen a 

korábbi tereziánus–jozefinista szemlélet teljes megreformálására törekedett 

mind hazánkban, mind az Osztrák Birodalomban, amelynek megvalósult újítá-

sai a 20. századig hatottak. 

A kiegyezés utáni igazságszolgáltatási, bírósági szervezeti, valamint politikai 

és közigazgatási reformoknak jelentős hatásuk volt, ugyanis egyre nagyobb 

mennyiségű szakhivatalnokra volt szüksége az államnak, akiket a jogakadémiák 
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biztosítottak. Ezen intézményekben a képzés még távol állt az egyetemitől, így 

az eltéréseket és az időközbeni színvonalcsökkenéseket meg kellett szüntetni. 

Mindennek a legkevésbé költséges módját a jogakadémiák felkarolása és az 

egyetemi képzéssel való egy szintre hozása jelentette. 

2. A Dualizmus kori osztrák jogászképzés

2.1. Leo von Thun-Hohenstein-t követő reformok

Leo Thun 1860. október 20-i – az Októberi diploma kibocsátásával egyidőben – 

lemondását követően egyfajta intermezzo állt be a jogászképzés reformját illető-

en. Ezen átmeneti időszak egyik legfontosabb vívmánya a jogtudományi és 

politikatudományi szemináriumok létrehozása volt. Mindez 1873. szeptember 

27-én a 12.719. számú miniszteri rendeletben öltött testet, 0F

1 amely az összes 

osztrák jogi kart „érintette”, ebben egy jogtudományi és egy államtudományi 

szemináriumot hoztak létre. 1F

2 A legfőbb célja ezen újonnan bevezetett tantár-

gyaknak az volt, hogy kiterjesszék és elmélyítsék a jogi és az államtudományi 

kollégiumokban szerzett ismereteket, továbbá ráirányítsák a diákok figyelmét az 

önálló tudományos munkára, valamint részben előkészítsék őket a magánjogi és 

a közjogi tudományok művelésére. Fő szabály szerint a szemináriumot a pro-

fesszoroknak kellett vezetniük, de kivételes esetben a magántanárokra is átru-

házhatták. A jogtudományi szeminárium tíz tantárgyra osztódott fel: a római 

jogra, a német jogra, a kánonjogra, az osztrák császári történelemre, az osztrák 

polgári jogra, a kereskedelmi- és váltójogra, a polgári bírósági eljárások jogára, 

a büntetőjogra, a büntetőeljárási jogra és a bányászati jogra. Az államtudományi 

szeminárium kizárólag hármas tagolású volt, nevezetesen a politikai gazdaság-

tant (gazdasági és pénzügyi jog, statisztika), az alkotmányjogot (alkotmány- és 

közigazgatási jog), valamint a nemzetközi jogot értették alatta. 2F

3

Gautsch von Frankenthurn3F

4 1886. augusztus 7-én felhívást intézett a jog- és 

államtudományi karokhoz, hogy fogalmazzanak meg véleményt az újabb refor-

mokhoz, de azok amellett foglaltak állást, hogy a „Thun-féle” reformok eredmé-

nyesek és nem igényelnek nagyobb változtatást. Felvetették az általános osztrák 

államjog (alkotmány- és közigazgatási jog) bevezetésének a lehetőségét, illetve az 

államvizsga megváltoztatását, – különösen a jogtudományi vizsga megosztását – 

és a magántanulás helyzetének az orvoslását is. Közel 400 oldalas javaslat készült 

el, azonban a részletekben túl nagy volt a véleménykülönbség, de abban mindenki 

1 HÖLDER, ALFRED: Geschichte der Wiener Universität von 1848 bis 1898, 1898, Wien, 126–

128.; FRIEDRICH SCHWEICKHARDT, FREIHERRN VON: Sammlung der für die österreichischen 

Universitäten giltigen Gesetze und Verordungen, 1885, Wien, 452–454. 
2 Studien zur Geschichte der Universität Wien, Band II., Akademischer Senat der Universität, 

1965, Wien, 68–69. 
3 Uo. 129–131. 
4 Paul Gautsch von Frankenthurn osztrák politikus; három alkalommal, rövid ideig volt a mi-

niszterelnök. A Bécsi Egyetem jogi karát sub auspiciis Imperatoris kitüntetéssel végezte el. 

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Band 4., 1969, Wien, 413–414. 
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egyetértett, hogy a tanulmányi időn hosszabbítani kellett. További javaslat fogal-

mazódott meg a tananyag tömörítésére, csakhogy erre a tanulmányi idő első két 

évében nem volt lehetőség, ezen időszak ahhoz volt szükséges, hogy a jogi gon-

dolkodásmódot megalapozza. Második javaslatként felmerült a felkészítő kurzu-

sok bevezetése időmegtakarítás céljából. Végül kompromisszumot kötöttek a 

felek, amely alapján a képzés nyolc szemeszteres maradt, de a jogtörténeti vizsgát 

a negyedik szemeszter első négy hetére tolták el.4F

5 

2.2. Az osztrák szigorlati rendszer szabályozása 

Az 1872. április 15-én kelt a 4398. RGBNr. 57. MVBNr. 31. számú K. u. K. 

miniszteri rendelet szabályozta a doktorrá válás kérdésének a lehetőségét, s 

közel hatvan évvel 5F

6 követte elődjét. Ez alapján három szigorlat teljesítése volt 

kötelező a doktorjelöltnek, amelyhez valamelyik a jog- és államtudományi kar 

rendes hallgatóként való sikeres abszolválása jelentette a belépőt, továbbá a 

jelölt igazolta, hogy ott megszerezte az abszolutóriumot. 6F

7 A jogszabály külön 

kiemelte, hogy a vallási különbségre való tekintet nélkül, minden vallási feleke-

zet tagjának engedélyezték a doktori cím megszerzését, azonban a kánonjog 

teljesítése alól továbbra sem kaphatott senki felmentést. Ezzel a szabályozással 

az izraelita hallgatók is lehettek doctor juris utriusque-k.7F

8 Bármilyen sorrend-

ben letehették a szigorlatokat, de kizárólag ugyanannál az egyetemnél. A vizsga 

eredménye lehetett: kitűnő, kielégítő, nem elég kielégítő;8F

9 ha a bizottságban 

mindenki a legutóbbit állapította meg, akkor a jelöltnek az adott vizsgát meg 

kellett ismételnie, de kizárólag három hónapon túl tehette azt meg. Ha az ismé-

telt próbálkozás is sikertelen volt, akkor a harmadik nekifutás egy év múlva 

 
5 HÖLDER: i. m. 131–141. 
6 A „Zeiller-féle” 1106. számú, 1810. szeptember 7-én kelt miniszteri rendelet volt az előz-

ménye. THAA, GEORG: Sammlung der für die österreichischen Universitäten giltigen Gesetze 

und Verordungen, 1871, Wien, 421–422.; HANS LENTZE: Die Universitätsreform des Minis-

ters Graf Leo Thun-Hohenstein, 1962, Hermann Böhlaus Nfg/ Österreichische Akademie Der 

Wissenschaften, Graz–Wien–Köln, 68–71. 
7 Ha összehasonlítjuk az államvizsgákat és a szigorlatokat, akkor megállapíthatjuk, hogy telje-

sen lefedték egymást, ezáltal 1893-ig kettős vizsgáztatás alá vonhatták a diákokat. THOMAS 

OLECHOWSKI: Zweihundert Jahre österreichisches Rechtsstudium. Rückblicke und Ausblicke, 

in Vom praktischen Wert der Methode Festschrift Heinz Mayer zum 65. Geburtstag, Heraus-

gegeben von: CLEMENS JABLONER, GABRIELE KUCSKO-STADLMAYER, GERHARD MUZAK, BET-

TINA PERTHOLD-STOITZNER, KARL STÖGER, 2011, Wien, 464. 
8 A zsidó hallgatók szigorlatoztatását megtiltották 1852-ben és 1853-ban, ugyanis azon évek-

ben két miniszteri rendelet látott napvilágot, amelyek kimondták, hogy egy izraelita sem telje-

sítheti a kánonjogi vizsgát, ezért sem doktorok, sem doktor juris utriusquek nem lehettek. 

1872-ben megszüntették ezen megkülönböztető rendelkezést. Különlegesség, hogy korábban 

a korlátozás feloldására a zsidó diákok egyszerűen megkeresztelkedtek azért, hogy szigorla-

tozhassanak. Ezt a hagyományt hosszú ideig folytatták, annak ellenére, hogy erre később már 

nem volt szükség. Erre jó példa Hans Kelsen esete, aki 1905. május 25-én lépett ki az izraelita 

hitközösségből és június 6-án keresztelkedett meg, majd ezt követően, október 9-én kezdte 

meg a szigorlatait. Uo. 467. 
9 1843-ban vezették be a háromosztályú értékelést: kitűnő (valde bene), elégséges – kielégítő 

(bene sufficienter), elégtelen – nem elég kielégítő (insufficienter). HÖLDER: i. m. 123–124. 
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történhetett, és ha az is eredménytelen volt, akkor örökre el volt tiltva a doktori 

cím megszerzésétől és nem is honosíthatta, ha végül külföldön szerezte azt 

meg.9F

10 

Az 1872. április 15-én kelt vizsgaszabályzat visszautalt a korábbi tanulmányi 

szabályzatra. Az újban eltöröltek néhány elavult jogintézményt: köztük a disz-

szertációkat és a tézisek feletti vitákat, amelyek már régóta az üres formalitásba 

süllyedtek. A legfőbb cél a vizsgatantárgyaknak és a tanult anyagnak az egy-

máshoz való közelítése volt. A jogi doktori diploma teljesen felváltotta, helyet-

tesítette a jog- és államtudományi vizsgát, sőt a gyakorlati (ügyvéd, közigazga-

tás) foglalkozásokhoz elengedhetetlenné vált, ugyanis az a jogtudás magasabb 

fokát képviselte az állam álláspontja szerint. Valójában ez nem lehetett teljesen 

igaz, ugyanis közel azonos volt a tudása a két jogvégzett személynek: a doktori-

val bírónak vagy az ezzel nem rendelkezőnek. A magasabb szintű tudományos 

ismeretek előnye valószínűleg kompenzálta a részletes tudás hiányát, ráadásul 

az állam által előírt feltételeknek kellett megfelelniük, így magasabb képzettsé-

get vártak el tőlük, mint amit az adott szakma önmaga megkövetelt volna. En-

nek eredményeképpen a doktorátust letevők túlsúlyba kerültek, és a titulus is 

elvesztette korábbi jelentőségét: már nem tudományos fokozat, hanem egy gya-

korlati feltétel lett, úgymond képesítő feltétellé vált.10F

11 

2.3. Az 1893. évi reformok és a megszületésük körülményei 

Az 1893. április 20-án kelt rendelet11F

12 a korábbiakhoz képest változást hozott,12F

13 

amely szerint a doktori cím megszerzése már nem ugyanolyan hatással bírt, 

mint az államvizsga letétele, ebből kifolyólag a magasabb tudományos köve-

telmények már nem helyettesítették az alacsonyabbat, de ezzel együtt az állam-

vizsga továbbra is nélkülözhetetlennek számított.13F

14 A képzés is két részre bom-

lott: az első biennále – a jogtörténeti szakasz – volt egy államvizsgával; a má-

sodik a hatályos jogi rész két államvizsgával. 14F

15 Mindeközben a magántanulás-

nak a lehetőségét megszüntették e jogszabállyal együtt. Különösen fontos, hogy 

10 MANNAGETTA, LEO BECK VON –KELLE, KARL VON: Die österreichischen universitätsgeset-

ze: sammlung der für die österreichischen universitäten gültigen gesetze, verordnungen, 

erlässe, studien- und prüfungsordnungen usw, 1906, Wien, 865–868.; SCHWEICKHARDT: i. m. 

442–444. 
11 HÖLDER: i. m. 124–125. 
12 MANNAGETTA–KELLE: i. m. 806. 
13 A reformok azon a feltevésen alapultak, hogy ha a hallgatóknak nem kell féléves vizsgákat 

teljesíteniük, akkor a felszabadult időt kutatásra használják. OLECHOWSKI: i. m. 465–466. 
14 HÖLDER: i. m. 125.; Az új jogszabály fő célja nem az eltávolodás volt az 1855. évi elvektől, 

hanem a jogi oktatás gyakorlatiasabbá tétele. OLECHOWSKI: i. m. 465. 
15 MANNAGETTA–KELLE: i. m. 806. p.; ELISABETH BERGER: Das Studium der Staatswis-

senschaften in Österreich, in ZNR: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 20. Jahrgang, 

1998/3–4., 186–187.; KAMILA STAUDIGL-CIECHOWICZ: Das Studium der Rechtswissenschaf-

ten, in TAMARA EHS, THOMAS OLECHOWSKI – KAMILA STAUDIGL-CIECHOWICZ: Die Wiener 

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 1918–1938, 2014, V&R Unipress, Wien, 131. A 

rendelkezés 1935. január 18-ig volt hatályban. 
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a jogtörténeti vizsgán belül az egyik vizsgáztatónak mindenféleképpen római 

jogásznak kellett lennie, a másik két vizsgáztató eloszlott a többi részvizsga 

tantárgy szakértői között. A jogtörténeti vizsga letételére fix időpontban volt 

lehetőség, erre három alkalmat határoztak meg: a nyári szemeszternek az elejét 

vagy a végét, illetve a téli szemeszter elejét. A jogtudományi és az államtudo-

mányi vizsga egész évben zajlott. Kizárólag ott vizsgázhattak a hallgatók, ahová 

beiratkoztak, azonban a tanulmányok befejezése után szabadon választhattak 

(pl. szigorlatok esetében). Ha ismételniük kellett, akkor ugyanazon bizottság 

előtt kellett ismételniük. A vizsga szóbeli és nyilvános volt. 15F

16 

Az új rendelkezések az 1894/1895. tanévben léptek hatályba, míg az 1872. 

évi szigorlati rendelet változtatás nélkül alkalmazásban maradt. 16F

17 

2.4. A 19. század végi képzés az új államvizsga-szabályzat alapján 

Az 1896. szeptember 23-án kelt 2161. KUM/RGBNr.183. MVBNr. 51. számú 

elméleti államvizsgákról szóló szabályzat alapján az államvizsgákat szóban és 

nyilvánosan tartották. A jogtörténeti államvizsgákat az egyetemen, míg a bíró-

sági és az államelméleti államvizsgák hivatalok vagy más hatósági szervek épü-

leteiben zajlottak. Ez utóbbiakra az egyetemen kizárólag azután kerülhetett sor, 

ha a megfelelő szintű épületek nem álltak rendelkezésre. Ha a második és har-

madik vizsgát írásban akarták letenni, azt előre kellett jelezni az állami szervek-

nél. A három államvizsga-bizottság valamennyi elnöke felelős volt a független 

eljárásért és irányításért a hatósága alá tartozó vizsgálóbizottság tekintetében. 

Különösen az elnök volt felelős a vonatkozó törvények és rendeletek betartásá-

ért. Azon pályázók, akik a jogi tanulmányaik nyolcadik félévének utolsó négy 

hetében kívánták teljesíteni az utolsó államvizsgatárgyat, azoknak a kérelmét 

meg kellett erősítenie a dékánnak azzal a tartalommal, hogy a jelölt a kötelező 

jogi és közjogi tanulmányok utolsó félévében volt, és az összes kötelező tárgyát 

teljesítette, illetve, hogy a meglévő jogszabályok alapján nincs formális akadá-

lya az utolsó félév befejezésének.17F

18 

A vizsgákat német nyelven tartották, kivéve, ha e tekintetben külön szabá-

lyozások vonatkoztak az egyes állami vizsgálóbizottságokra, mint például a 

galíciai egyetemek esetében, ahol a lengyel és az ukrán elfogadott maradt. 

1871-ben Krakkóban és 1879-ben Lembergben a lengyel, mint hivatalos nyelv 

vált az államvizsga nyelvévé. 18F

19 A csehek 1882-ben saját egyetemet alapítottak a 

cseh anyanyelv használatával.19F

20

16 MANNAGETTA–KELLE: i. m. 807–816. 
17 HERMANN WIESFLECKER: Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Graz, Teil 1., 1978, Graz, 77. 
18 MANNAGETTA–KELLE: i. m. 824–835. 
19 Az 1871. szeptember 19-én kelt 10.558. számú miniszteri határozat. MANNAGETTA–KELLE:

i. m. 841. p.
20 Azonban a hallgatóknak a cseh mellett a német nyelv ismeretét is el kellett sajátítaniuk,

ugyanis a német végül vizsganyelv maradt, mert a három közül legalább az egyiket németül

kellett letenniük a 758/KUM. RGBNr. 95, MVBNr. 29. számú miniszteri határozat alapján.



23 

Ezek szerint, különösen a jogtörténeti államvizsga feladata volt az, hogy el-

döntse, azontúl, hogy a jelölt megfelelően elsajátította a római jog, a kánonjog 

és a német jog alapjait, – különösen a római jog világos és tiszta fogalmain ke-

resztül – megértette-e az alapvető jogi koncepciókat. Azokat a joghallgatókat, 

akik nem feleltek meg ezen elveknek, teljesen el kellett utasítani, még akkor is, 

ha igen részletes ismereteket bizonyítottak. Az osztrák császári történelem vizs-

gálatakor a hangsúlyt a közjogi ismeretekre kellett helyezni. A bírói államvizsga 

esetében a tényleges hatályos jogi tudás ismeretét várták el a jogi gondolkodás 

megléte mellett. Ehhez hasonlóan az államtudományi államvizsga során a köz-

gazdasági, gazdaságpolitikai és államháztartási ismeretek reflektálása volt a fő 

feladat, különös tekintettel arra, hogy a jelölt elsajátította-e a makrogazdasági és 

az államgazdasági politikai alapfogalmakat, ezen felül alkalmas volt-e az önálló 

gondolkodásra.20F

21 

Az államvizsga során a vizsgázónak ismeretekkel kellett rendelkeznie az 

alapvető jogi fogalmakról és az általános doktrínák rendszertanáról, valamint az 

osztrák pénzügyi jogszabályok ismeretét és a hatályos osztrák állami és köz-

igazgatási intézményeket is fel kellett tudnia vázolni. Azon kérdéseket, amelyek 

speciális felkészülést igényeltek: például különleges felsorolásokat, speciális 

fogalmakat, amelyek különös eljárású hatósághoz tartoztak, vagy kizárólag 

meghatározott tankönyvben található ismeretek voltak, kerülni kellett.  Ha nem 

volt egység a bizottságban, azt külön meg kell jelölni, mint például: szótöbb-

séggel kitűnő. Ha a németen kívül más nyelven is zajlott a vizsga, akkor a másik 

vizsganyelven is fel kellett tüntetni az eredményt és ki kellett állítani az igazo-

lást azon a nyelven is.21F

22 

2.5. A 20. század eleji osztrák reformtervezet 

Már a 20. század elején egyre több javaslat és felszólalás fogalmazódott meg a 

jogi tanulmányok reformjára vonatkozóan. Ezen törekvéseknek nem csak az 

Osztrák Császárságban, hanem Németországban is hangot adtak. Az osztrák kez-

deményezés szószólója 1907-re a Bécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

lett, ugyanis az intézmény akkor hozta nyilvánosságra a módosításra vonatkozó 

javaslatait. Sajnálatosan ez csak három évvel később eredményezett tetteket, mi-

kor is 1911. május 22-én petíciót kezdeményeztek egy bizottság létrehozására, 

amely a közigazgatási képzés reformjának előmozdításával foglalkozott, és ami-

nek a legfontosabb feladata az állam- és jogtudományi oktatás átdolgozásának az 

előkészítése volt. Ebben a tervezetben a korábbi kritikákat és kérdéseket is igye-

keztek feloldani és megválaszolni, amelyek a következőkben öltöttek testet: 1. a 

 
Uo. 841–843.; 1889-re a szabályozás megváltozott és a hallgató szabad választására bízták a 

nyelv megválasztását a jogtörténeti vizsgák esetében, azonban a vizsgázóknak továbbra is bi-

zonyítania kellett a német nyelv ismeretét. Az 1170/KUMp RGBNr. 106, MVBNr. 39. számú 

miniszteri rendelet. Uo. 843–844. 
21 Uo. 824–835. 
22 MANNAGETTA–KELLE: i. m. 824–835. 
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polgári jog és különösen a közjog elégtelen ismerete a hallgatóság részéről; 2. a 

tananyag megértésének a hiánya, amely által a jelöltek nem voltak képesek al-

kalmazni a megszerzett tudást a gyakorlatban; 3. a társadalmi és gazdasági élet 

alapvető tényeinek és körülményeinek nem ismerete; 4. az általános oktatás hiá-

nyossága miatt az általános jogászok deficitje, különösen a közelmúlt történelmi 

eseményeinek és a világ jelenlegi helyzetének nem ismerete miatt. E problémák a 

mai magyar képzésben is ugyanúgy fennállnak. Ezen kívül a tervezet 10.§-a java-

solta a következő speciális kollégiumok bevezetését: osztrák bányászati jog, szer-

zői jog, nemzetközi magán- és közigazgatási jog, igazságügyi orvostan, gazdaság-

történet, agrárjog és agrárpolitika, kereskedelmi jog és kereskedelmi politika (lát-

hatóan kiszorultak a kötelező tantárgyak köréből), kereskedelmi és közlekedési 

politika, szociálpolitika és szociális biztonság, valamint az osztrák pénzügyi jog, a 

törvényszéki retorika, a számvitel és mérleg tanai és elvei. Ezen újítási javaslatok-

ra vonatkozóan kérdéseket fogalmaztak meg és a szakma válaszát is várták a kü-

lönböző szervektől és a társkaroktól. 22F

23 

Mindez sajnálatosan sokáig elhúzódott, és a bécsi jogi kar csak az első vi-

lágháború kirobbanását megelőző hónapban kezdett mozgolódni a tervezetre 

beérkezett szakmai válaszok alapján, ugyanis a Professzori Kollégium egyre 

elégedetlenebb volt a hallgatóság szakmai és szellemi színvonalával. Álláspont-

juk szerint a diákok az érettséginek megfelelő tudással sem rendelkeztek. A 

professzorok a speciális képzések megteremtését és bővítését kérték. Elsősorban 

a kötelező kurzusok óraszámának csökkentése mellett foglaltak állást. A többi 

jogi kar is véleményt formált, amelyek nem voltak ennyire kidolgozottak és 

egységes álláspontúak. Végül a reformtárgyalások nem fejeződtek be a monar-

chia felbomlásáig.23F

24 

3. Reformtörekvések a hazai jogászképzésben

A kiegyezés után évekig az 1855-ös Thun-féle felsőoktatási rendelet maradt ha-

tályban, amelyet 1874. február 5-én a vallás- és közoktatási miniszteri rendelet 

törölt el. Az 1874. évi egyetemi oktatási rendelet nem tartalmazta a tanulmányi 

rendet, kizárólag az alap- és az államvizsgákról rendelkezett, azonban azok letéte-

lét meghatározott határidőhöz kötötte. Az egyetemek az 1874. évi miniszteri sza-

bályozást csaknem szó szerint átemelték azzal az eltéréssel, hogy Kolozsvárott az 

erdélyi magánjog és a bányajog oktatása megmaradt, miközben azok az állam-

vizsga részét nem képezték. A Budapesti Tudományegyetemen külön oktattak 

nemzetközi jogot, ezen felül kisebb létszámnak hirdettek speciálisabb kollégiu-

mokat, mint például: római családjogot vagy csődtörvénykezést.24F

25 

23 STAUDIGL-CIECHOWICZ: i. m. 134–138. 
24 Uo. 138–140. 
25 A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem tanrendje, 1872, Kolozsvár, 3–4.; Uo. 

1873. 3–4.; Uo. 1874. 3–4.; A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek a közok-

tatás 1876/7. és 1877/8. évi állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett jelentése, 

1879, Budapest, 568–574. 
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Az alapvizsgálat és az államvizsgálat 25F

26 mindkét képzési formánál teljesen 

azonos lett, amely érthető is, hiszen a jogalkotó célja az átjárás biztosítása volt. 

A doktori szigorlatok – amelyek kizárólag egyetemen voltak teljesíthetők – 

főtantárgyait az alap- és államvizsgatárgyak tették ki kisebb eltéréssel, hiszen az 

egyházjog a jogtudományi szigorlatnak is a része volt, miközben korábban nem 

vizsgáztak belőle a jogtudor jelöltek, kizárólag a leendő államtudományi tudo-

rok. A másik eltérés az osztrák polgári jog, amely a tanidő alatt nem volt vizsga-

tantárgy, de a szigorlatokhoz megkövetelték azt. 

Az 1874. évi reformok lehetőséget teremtettek a jogakadémiák fejlődésére, 

színvonaluk emelésére. Helyzetüket azonban a ’70-es évek közepétől lényeges 

mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy az ügyvédi és a közjegyzői mű-

ködés előfeltételeként csak az egyetemeken szerezhető — és tudományos grá-

dusból minősítő jellegűvé vált — doktorátust jelölték meg. E változások miatt a 

jogakadémiák, köztük a felekezeti jogakadémiák hallgatólétszáma a kilencvenes 

évek elejéig számottevő mértékben csökkent. Ezzel együtt a jogakadémiák leg-

jelesebb tanárai sorra egyetemi tanári kinevezést nyertek, így a közepes (vagy a 

közepesnél is gyengébb) tanárok promóciónálása, működése kedvezőtlenül 

befolyásolta a jogakadémiák, különösen a felekezetiek színvonalát. Egyre gya-

koribbá vált, hogy egy-egy jogakadémiai oktató kiválasztása során nem a szak-

maiság volt a meghatározó, hanem a társadalmi kapcsolatai vagy „családi ösz-

szeköttetései”.26F

27 

3.1. Az 1880-as évek reformjai 

A következő reformokra való törekvés folyamatosan lelassult és végül szinte 

elhalt. Kisebb módosítások zajlottak a ’80-as évek elején: 1883. augusztus 20-

án a 28.291/1883. számú VKM. rendelettel 27F

28 egyedül a királyi tudományegye-

temek és a királyi jogakadémiák28F

29 tanulmányi- és vizsgarendjét szabályozták. 

26 A jog- és államtudományi karokon és jogakadémiákon a három első év végén egy-egy 

alapvizsga volt és a négy éves tanfolyam végén jogi-, illetve államtudományi államvizsgát le-

hetett tenni. Tekintettel arra, hogy képesítő hatálya csak a doktorátusnak volt – amelyet az ab-

szolutórium megszerzése után lehet az egyetemeken megszerezni–, a jogi-, ill. államtudomá-

nyi doktorátus meghatározott számú szigorlat letételéből és írásbeli doktori tanulmány elké-

szítéséből állt. Új idők Lexikona, 13–14. kötet, /Herder–Kamcsatka/, 1939, Singer és Wolfner 

Irodalmi Intézet rt., Budapest, 3539.  
27 LADÁNYI ANDOR: Az egyházak és a felsőoktatás a dualizmus korában, in Századok, 2004. 31. 
28 Magyarországi Rendeletek Tára, 1883, Budapest, 1135–1157.; MÓRICZ KÁROLY: A jogi 

szakoktatás és vizsgarend reformja I–II, in Budapesti Szemle, 1903. 213. 
29 A Ratio Educationis megállapította a királyi akadémiák helyét: Győr, Kassa, Nagyszombat, 

Nagyvárad, Zágráb, amelyek az abszolút hatalom teljes ellenőrzése mellett működtek. Az 

uralkodó – mivel az országban csak egyetlen egyetemen folyt jogi képzés – az akadémiákon 

kívánta az állami szolgálatra alkalmas hallgatók képzését megvalósítani, ezért azokat a tár-

gyakat részesítették előnyben, amelyek az állam, az államszervezet, és az ehhez kapcsolódó 

elméletek elsajátítását segítették elő. Később a Kolozsvári és a Nagyszebeni Jogakadémiák is 

államivá váltak. Az előbbiből nőtte ki magát a későbbi kolozsvári Ferenc József Tudomány-

egyetem Jog- és Államtudományi Kara. NAGY ZSOLT: A magyar jogi oktatás történeti áttekin-

tése a második világháborúig. http://jesz.ajk.elte.hu/nagy14.html (letöltés ideje: 2020. 03. 13.) 

http://jesz.ajk.elte.hu/nagy14.html
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Először a szabályzat kiegészítő rendelkezéséről a jog- és államtudományi 

egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról értekeznék. Nem sok válto-

zást eredményezett a korábbihoz képest, egyedül annyiban, hogy a jogtudomá-

nyi szigorlatok közé új elemként bekerült a magyar közigazgatási jog és a poli-

tika, illetve több vizsgatárgy áthelyezésre került. A tudori vizsgáknál már nem 

volt olyan szigorú a sorrendiség, hiszen innentől kezdve a másodikat és a har-

madikat tetszés szerint abszolválhatták, azaz akár fel is cserélhették egymással. 

A szakminiszter értelmezése szerint a szigorlatokat innentől kezdve bármilyen 

sorendben letehették az abszolválók.29F

30  

A rendelkezés megszüntette az ún. „reciprok” vizsgák letételének a szüksé-

gességét, amelyet csak részben pótolt a következő újítás.30F

31 Azon jogtudorok, 

akik az államtudományi tudori fokot is elnyerni szándékozták, csak egy szigor-

latot voltak kötelesek letenni: a nemzetgazdaságtan, a pénzügytan, valamint (az 

Európa főbb államaira való tekintettel) a magyar és osztrák állam statisztikája 

tantárgyakat. Viszont ama államtudományi tudorok, akik a jogtudori fokot is el 

kívánták nyerni, két szigorlatot voltak kötelesek tenni: a jogbölcsészet, az egy-

házjog, a magyar közjog, politika és büntetőjog kivételével a jogtudományi 

szigorlatokhoz tartozó tárgyakból.31F

32 

A jogbölcseletet végül 1901. július 31-én a 54.339. számú rendelettel kivet-

ték a második alapvizsga tárgyai közül, 32F

33 de a doktori szigorlat tárgyaként to-

vábbra is megmaradt, ahol a bölcseleti észtan történeti részére kellett a hang-

súlyt helyezni.33F

34 

A jogtudományi államvizsgálat eddigi tárgysorozata kibővítésre került a 

közigazgatási joggal, ugyanis ennek ismerete a tisztviselőktől is megkívánta-

tott, mindezt a büntető jognak a kihágásokra vonatkozó részével kiegészítve, 

viszont a telekkönyvi eljárás mellőzésével. Azonban, hogy ezen vizsgálat ne 

terhelje túl a vizsgázókat, a pénzügytan a második alapvizsgálatba került, míg 

a statisztika annak népességi, közművelődési és közgazdasági részeire szorít-

tatott. 34F

35 Mindez összhangban az 1883. évi I. törvénnyel 35F

36 került szabályozásra, 

amely a közigazgatási tisztségviselők kvalifikálásával kapcsolatban jelentős 

30 LAKY DEZSŐ: A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb tör-

vények és rendeletek gyűjteménye, 1926, Szeged, 269–271.; ECKHART FERENC: A jog- és ál-

lamtudományi kar története 1667–1935, I. kötet, 1936, Egyetemi Nyomda, Budapest, 520.; A 

vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek a közoktatás 1886/7. évi állapotáról 

szóló és az országgyűlés elé terjesztett jelentése, 1887, Budapest, 213. 
31 LADÁNYI ANDOR: Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára 1890–1944, = MEZEY

BARNA (szerk.): Jogtörténeti értekezések 34., 2007, Gondolat kiadó, Budapest, 15–16. 
32 LAKY: i. m. 271–276. 
33 ECKHART: i. m. 580.; LADÁNYI 2007, 26. p.; Rendeletek Tára, 1901, 520–523. 
34 LADÁNYI 2007, 26.; A m. kir. Kormány 1901. évi működéséről, az ország közállapotáról 

szóló jelentés és statisztikai évkönyv, 1902, Budapest, 139. 
35 A vallás- és közoktatási magyar királyi minisztérium által a kolozsvári Ferencz József magyar ki-

rályi Tudományegyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeletek gyűjteménye az 1872/3–

1898/9. tanévekről, 1900, Kolozsvár, 202–203.; LADÁNYI 2007, 15.; ECKHART: i. m. 519. 
36 Az 1883-dik évi törvények gyűjteménye, 1883, M. Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 1–23. 
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áttörést hozott, mert minősítő erővel ruházta fel a jogvégzettséget: előírta, 

hogy a minisztériumokban fogalmazási szakon dolgozóknak, a megyei tör-

vényhatóság vezető tisztségviselőinek (alispán, főjegyző, tiszti főügyész, ár-

vaszéki elnök, főszolgabíró), a thj. városokban a polgármesternek és a rendőr-

kapitánynak jogvégzetteknek kellett lenniük. „Ezzel a századvégre lényegében 

megdicsőült a jogászképzés.” 36F

37 Ezen szabályozás a tudorság kettéválasztásá-

nak elvét jelentősen megrendítette, hiszen ezáltal mindennemű közszolgálati 

viszonyra minősítővé vált a jogtudori vagy az ügyvédi minősítő vizsga. Ezt 

szemlélteti, hogy a jogtudori vizsga közé bekerültek olyan tárgyak, amelyek 

alapvetően az államtudori vizsga tárgyai voltak, így az kezdett kiüresedni, 

ugyanis egyedül a nemzetgazdaságtan és a statisztika maradt meg tisztán ál-

lamtudori vizsgának, a többi a jogtudori szigorlat között is előfordult. 37F

38 

A képzés gyakorlatiasabbá tétele érdekében a miniszter kezdeményezésére az 

1885/1886. tanévben két szeminárium is bevezetésre került. Fontos megállapítani, 

hogy ezelőtt is voltak szemináriumok vagy gyakorlatok a kolozsvári és a buda-

pesti tudományegyetemeken, de nem intézményesített formában, mint ettől kezd-

ve. A bevezetéshez az alapot – Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszternek – a 

bécsi tudományegyetem 1872. évi oktatási átalakításai szolgáltatták.38F

39 Ugyanis 

Szász Károly a miniszter utasítására Bécsbe utazott, és az ottani egyetem működé-

sét vette vizsgálat alá.39F

40 A tapasztalatok alapján a budapesti tudományegyetemet 

Trefort nyilatkozatra hívta fel, hogy melyik professzor hajlandó szemináriumot 

tartani, ám a professzori kar teljes mértékben ellenezte annak bevezetését. Csupán 

Vécsey Tamás40F

41 római jogász (aki korábban már felszólalt a témában) és Földes 

Béla nemzetgazdasági és statisztikai professzorok vállalták a saját tanszékükön a 

szemináriumok lefolytatását, tiszteletdíj juttatása nélkül.41F

42

Az 1889. évi XXVI. törvénycikk42F

43 alapján változott a képzés ideje, ugyanis 

bevezették a hét féléves képzési rendszert azon férfiaknak, akik legalább egy 

éves katonai szolgálatot teljesítettek. 43F

44 Ezen okból a jogi képző intézetek tanul-

mányi rendjét is módosították az 1889. évi 28.300. számú VKM végrehajtási 

rendelettel,44F

45 amely alapján már a hetedik szemeszter sikeres teljesítése után 

37 MÁTHÉ GÁBOR: Az önállósult közigazgatási szakemberképzés, in A jogászképzés múltja, je-

lene és jövője: ünnepi tanulmányok, konferencia előadások, kerekasztal beszélgetések, 2003, 

ELTE ÁJK, Budapest, 105.; LADÁNYI 2007, 15. 
38 A felsőoktatásügy Magyarországon 1896, 1896, Budapest, 279. 
39 LADÁNYI 2007, 17. 
40 ECKHART: i. m. 560. 
41 HAMZA GÁBOR: Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok, in Jogtörténeti Szemle, külön-

szám, 2005, Budapest–Győr –Miskolc, 12–21. 
42 ECKHART: i. m. 561. 
43 NAGY GYULA (szerk.): 1889–1891. évi törvénycikkek, Magyar törvénytár, 1897, Franklin 

Társulat, Budapest, 105–106. 
44 ECKHART: i. m. 575. 
45 Rendeletek Tára, 1889, 2003–207.; A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek 

a közoktatás 1887/8.–1888/9. évi állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett jelentése, 

1889, Budapest, 168. 



28 

kérhették az abszolutórium kiállítását a hallgatók a katonai féléveikre való te-

kintettel, de sajnos ez az oktatás színvonalának a csökkentésével járt. 45F

46 Ezen 

jogszabály hatályban maradt még a második világháborút megelőző időszakban 

is, hiszen a hallgatók jelentős része kérte erre hivatkozva az abszolutóriumuk 

kiállítását.46F

47  

3.2. Kísérletek és eredmények a dualizmus második felében 

A századfordulót leginkább a reformkísérletek jellemezték, de valójában egyi-

kük sem jutott el a megvalósításig. A legkiemelkedőbb Csáky Albin közoktatás-

ügyi miniszter törvényjavaslata volt (1890), amelyet az utóda, Eötvös Loránd 

visszavont. Őt Wlassics Gyula követte, aki egy újabb törvényjavaslatot dolgo-

zott ki (1902), amelynek tárgyalására végül nem került sor. Berzeviczy Albert 

kultuszminiszter javaslata kizárólag nyomtatásban jelent meg. Az 1906. évi 

választások után teljesen lekerült a napirendből a jogászképzés átalakításának 

tervezete, ezáltal a következő években jelentős apály állt be az oktatáspolitika e 

területén.47F

48 

A jogászképzésben egyetlen változás következett be, mégpedig a jogtörténeti 

tárgyak előadására vonatkozóan. Az 1906. február 23-án kelt 13.384. számú 

VKM rendelet a magyar alkotmány- és jogtörténetnek, valamint az egyetemes 

európai jogtörténetnek a tudományegyetemeken és a jogakadémiákon egy kur-

zussá való egyesítését mondta ki, amelynek az elnevezése innentől kezdve 

„Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfej-

lődésre”48F

49 lett. Ezzel együtt a jogszabály kötelezte a szaktanárt, hogy a félévben 

heti 2-3 órában speciálkollégiumot hirdessen, és annak keretében az európai 

vezető nemzetek alkotmány- és jogtörténetét, valamint a főbb európai jogintéz-

mények történetét adja elő.49F

50 

A jogi egyetemi képzés és benne a közigazgatás tudományok oktatása az 

1911. évi tantervi reformmal viszonylag hosszú időre, egészen a második világ-

háború végéig nyugvópontra jutott. 50F

51 Az 1911. október 5-én kelt 

193.128.000/1911. számú miniszteri rendelet a tudományegyetemek és királyi 

46 LADÁNYI 2007, 18. 
47 JELENTÉS 1889, 169–170. 
48 LADÁNYI 2007, 19–30. 
49 Király János az ugyanezen címmel megjelent szakkönyvének az elején a változásra magyará-

zatot szolgáltat: „A magyar alkotmány- és jogtörténet bevezetéseként tárgyaltassék az európai 

alkotmány- és jogtörténet az 1000-ik évig, – tehát körülbelül a Magyarok itteni honfoglalásáig – 

a magyar alkotmány- és jogtörténet pedig folytatólag mutattassék be az európai intézményekre 

való tekintettel.” KIRÁLY JÁNOS: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-

európai jogfejlődésre, 1908, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, előszó. 
50 LAKY: i. m. 244–245.; LADÁNYI 2007, 31.; A. m. kir. Kormány 1906. évi működéséről és az 

ország közállapotáról szóló jelentés és statisztikai évkönyv, 1907, Budapest, 143.; Hivatalos 

Közlöny, 1906. március 1., XIV. évf., 5. sz., 86. 
51 FAZEKAS MARIANNA: Politico–Cameralis tanulmányok oktatásának 225 éve, in A jogász-

képzés múltja, jelene és jövője: ünnepi tanulmányok, konferencia előadások, kerekasztal be-

szélgetések, 2003, ELTE ÁJK, Budapest, 98. 
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jogakadémiák tanulmányi- és vizsgarendjéről51F

52 egészen a második világháború 

végéig hatályban maradt. Az új miniszteri elhatározás egy harmadik alapvizsgát 

is előírt, amely a magyar magánjogot, a magyar büntetőjogot és a magyar bünte-

tő eljárásjogot foglalta magába a hatodik félév végén vagy a hetedik szemeszter 

elején.52F

53 További újításként az államtudományi államvizsgán a közigazgatási 

jog is a részét képezte a kérdezendő anyagnak. Ettől kezdve a „pénzügyi jog 

főbb elvei és intézményei” és a telekkönyvi rendtartás, továbbá – az alapvizsgá-

ba történt bevezetése okán – önállóan, elválasztva az anyagi jogtól a büntető 

eljárási jog is a jogtudományi államvizsga része lett. 53F

54 

További két jogszabályi újítás folyt le az első világháború előtt, amelyek a bí-

rói és ügyvédi szakképesítés feltételeiben hoztak változást. Az első, az 1912. évi 

VII. törvénycikk az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok módosítá-

sáról szólt. A témámat érintve az 1. §-a az 1874 évi. XXIV. tc. 3. §-át annyiban

módosította, hogy a gyakorlati bírói vizsgálatra bocsátáshoz a jogtudori oklevél

megszerzését és ezután eltöltött háromévi joggyakorlat szükségességét írta elő.

Az ügyvédjelöltek lajstromába való felvételhez a jogtudori oklevél megszerzését,

az ügyvédi vizsgára bocsátáshoz pedig az ügyvédjelöltek lajstromába való felvé-

teltől számított három évi gyakorlat szükségességét írták elő.54F

55

Az egységes bírói és ügyvédi vizsgáról szóló 1913. évi LIII. törvénycikk 55F

56 

bevezette az egységes bírói és ügyvédi vizsgát, amelynek a tárgyai: a magánjog 

és a büntetőjog anyagi és alaki részének összes ágai, nevezetesen az általános 

polgári, az úrbéri és a telekkönyvi jog, a kereskedelmi-, a váltó-, a csőd- és a 

bányajog, a polgári peres és nem peres eljárás, a büntetőjog és a bűnvádi eljárás; 

úgyszintén a magyar közjog, valamint a közigazgatási és a pénzügyi jog voltak. 

A vizsga írásbeli és szóbeli volt egyaránt, utóbbi nyilvános kellett, hogy legyen. 

A vizsgára bocsátás feltételeiként a fenti két kikötést meghagyták, de az egye-

temi oktatók esetében kivételt tettek, ugyanis aki a jog- és államtudományi 

szakban, mint egyetemi vagy jogakadémiai nyilvános rendes vagy rendkívüli 

tanár működött és ennek keretében legalább három éven át oktatott, azt vizsgára 

kellett bocsátani akkor is, ha nem volt joggyakorlata. 56F

57 

A világháború alatt ténylegesen nem foglalkoztak a jogászképzés reformjá-

nak a kérdéseivel, ráadásul a harmadik és a negyedik tudományegyetem felállí-

52 Rendeletek Tára, 1911, 1001–1015. 
53 NAGY ZSOLT: A magyar jogi oktatás történeti vázlata: http://jesz.ajk.elte.hu/nagy15.html 

(letöltés ideje: 2020. 03. 13.) 
54 ECKHART: i. m. 591.; LADÁNYI 2007, 33–34.; A m. kir. Kormány 1911. évi működéséről, az 

ország közállapotáról szóló jelentés és statisztikai évkönyv, 1912, Budapest, 145. 
55 LADÁNYI 2007, 55.; MÁRKUS DEZSŐ: 1912. évi törvénycikkek, 1913, Franklin-Társulat, Bu-

dapest, 68–86. 
56 TÉRFI GYULA: 1913. évi törvénycikkek, 1914, Franklin-Társulat, Budapest, 565–578.; Az 

előzményekről lásd: ANTAL TAMÁS: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900), 

in Dél-alföldi évszázadok 23., 2006, Szeged, 158–162. 
57 LADÁNYI 2007, 55.; HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS: A győri és a soproni ügyvédi kamara 

története 1875–2014, 2016, Győr, 104. 

http://jesz.ajk.elte.hu/nagy15.html
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tása is akkor zajlott, amely a figyelmet ismét a jogakadémiákra terelte, de végül 

azok kérdését sem tisztázták. 57F

58 

4. Összegzés

Összegezve fontosnak tartom megállapítani, hogy különösen nehéz az osztrák 

jogi oktatás kutatása, ugyanis erről korábban nem született összefoglaló magyar 

nyelvű munka. Alapvetően két korszak létezett, amely meghatározta a képzésü-

ket: az egyik a még neoabszolutizmushoz köthető „Thun-féle” 1855. évi refor-

mok kora, a másik az 1893. évi teljes egyetemi képzést érintő reformáció. A 

szigorlati rendszerrel kapcsolatban az 1872. évi jogszabály szintén stabil alapo-

kat teremtett, ugyanis a két világháború közti időszakig nem került újabb szabá-

lyozás alá a kérdés. Sajnálatos módon a doktori cím értéke folyamatosan deval-

válódott az ügyvédi pályákon kötelezően előírt doktori cím megszerzésének 

okán, amely a hazai képzésben is megtalálható volt. 

Az osztrák jogi oktatás magyarra történő kihatását vizsgálva arra a következ-

tetésre jutottam, hogy ténylegesen kizárólag a neoabszolutizmus időszakában 

történt tiszta ráhatás a magyarra, amely érthető az ismertetett politikai, közjogi 

helyzetre tekintettel. A dualizmus idején már csak mintaadó lehetett az osztrák 

képzési rendszer, a korábbiakhoz mérhető azonosságot nem találhatunk az okta-

tott tantárgyak és a vizsgatárgyak között. Feltehetőleg a korábbi osztrák mintán 

nyugodót próbálták a korszellemnek megfelelően alakítani. 
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http://jesz.ajk.elte.hu/nagy14.html
http://jesz.ajk.elte.hu/nagy15.html
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A KOLDULÁS DUALIZMUSKORI MEGÍTÉLÉSÉNEK 

TÖRTÉNETE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

TÜKRÉBEN 58F
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Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék 

e-mail: szepvolgyieniko@gmail.com

Absztrakt 

A dualizmuskori szegényügy történetében a koldulásra adott állami válaszok 

színes képet mutatnak: a koldulásra bizonyos esetekben jogszerűen folytatható 

magatartásként, máskor kihágásként, egyes súlyosabb esetekben pedig a közve-

szélyes munkakerülés fogalma alá vonható bűncselekményként tekintettek. A 

szegényügyi feladatok ellátásával megbízott helyi igazgaztás jellemzően a nyílt 

szegénygondozás körébe tartozó eszközökhöz nyúlt, ezek közé sorolható a koldu-

lásra jogosító könyöradomány gyűjtési engedély is. A koldusok növekvő száma, 

az engedélyekkel kapcsolatos visszaélések, illetve a koldulással összefüggésbe 

hozható kriminális cselekmények indokolttá tették a rendészeti és büntetőjogi 

eszközök alkalmazását. 

Kulcsszavak: koldulás, könyöradomány gyűjtési engedély, közveszélyes 

munkakerülés, szegényügy 

1. Bevezetés

Az államokat a 19-20. században kihívás elé állította az urbanizációval és a társa-

dalmi átrendeződéssel együtt járó szociális problémák hatásos kezelésének szük-

ségessége. A koldus, csavargó, munkakerülő egyének életmódja a társadalmi 

vélekedés szerint a polgári forradalmakban kiharcolt értékeket károsította.59F

2 Az 

állam szociális eszközökkel – a szegényügyi feladatokat a községek hatáskörébe 

utalva - igyekezett gondoskodni a szegényekről, ám amikor a szegénység a köz-

1 AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-19-3-II-SZE-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEM-

ZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 
2 GÖNCZÖL KATALIN: Bűnös szegények, 1991, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

9-10.
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biztonságot veszélyeztető magatartásba csapott át indokolttá vált a rendészeti és 

büntetőjogi úton történő fellépés is.60F

3 

A tanulmány arra vállalkozik, hogy koldulás és koldulás közti különbséget 

bemutassa jogtörténeti szempontú megközelítésben a koldulásra adott állami 

válaszok tükrében. A szegényügy történetében az állami beavatkozás már a 15-

16. századtól kezdve megfigyelhető a kolduláshoz való represszív hozzáállás-

ban, a tanulmány azonban eltekint a jogtörténeti előzmények ismertetésétől és

kifejezetten a dualizmuskori magyar jogi szabályozásra koncentrál. 61F

4 A csavar-

gás problémáját szokásos együtt emlegetni a koldulással, ugyanakkor le kell

szögezni, hogy nem egymást fedő fogalmakról van szó, a tanulmány kizárólag a

koldulás kiváltotta állami reakciókat vizsgálja.

2. A koldulás szegényügyi szempontú megközelítése

Bevezetésként szükséges kitérni a dualizmuskori szegényügy szempontjából 

lényeges keretek tisztázására. A szegényügy fogalmának meghatározásánál 

Kmety Károly 1897-ben megjelent A magyar közigazgatási jog kézikönyve c. 

munkájából indul ki a tanulmány. Eszerint a „szegényügy tágabb értelemben 

mindazon közintézményeket és intézkedéseket jelenti, melyek czélját az elsze-

gényedés megakadályozása, a szegénységi állapot megszüntetése, a szegények 

legszükségesebb ellátása képezi. Szokásosabb értelme a szegényügynek az, 

mely szerint a szegényeknek közigazgatási gondozását a szegény segélyezés 

közigazgatási intézését jelenti.” 62F

5 A szegényügy e közigazgatási szempontú 

megközelítését a teljesség kedvéért ki kell egészíteni azzal a gondolattal, hogy 

az állami hatósági szegénygondozás a feudális államok történetében elenyésző 

jelentőségű volt, sokkal inkább az egyházi szegénygondozás dominált, ami idő-

vel kiegészült a magánjótékonyságban testet öltő társadalmi gondoskodással is. 63F

6 

2.1. Az általános szegényügy meghatározó elvei és eszközei 

A szegényügy meghatározói elvei segítenek a dualizmuskori állami szegényügy 

rendszerének és működésének szemléltetésében. A szegényügy a felölelt felada-

tok körét tekintve több területre bontható, a tanulmány azonban nem tér ki a 

betegápolásra és a gyermekvédelemre sem, kizárólag az általános szegény-

üggyel foglalkozik, ez utóbbi kategóriába sorolhatók ugyanis a felnőtt korú és 

3 MEZEY BARNA: A határozatlan tartamú szabadságvesztés intézményének bevezetése Ma-

gyarországon, in Jogtörténeti Értekezések 20., 1997, Budapest, 89-91. 
4 A középkori magyar szegénygondozás történetét lásd: SOMOGYI ZOLTÁN: A középkori Ma-

gyarország szegényügye, 1941, Stephaneum Nyomda, Budapest; illetve CSIZMADIA ANDOR: A 

szociális gondoskodás változásai Magyarországon, 1977, Magyar Tudományos Akadémia 

Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, 13-53. 
5 KMETY KÁROLY: A magyar közigazgatási jog kézikönyve, 1897, Politzer Zsigmond Kiadó, 

Budapest, 400. 
6 A magánjótékonykodásról bővebben: PIK KATALIN: A szociális munka története Magyaror-

szágon (1817-1990), 2001, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest. 
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egészséges szegények, vagyis azok, akik potenciálisan a koldulás kihágást és a 

közveszélyes munkakerülés kihágást/vétséget is megvalósíthatták.64F

7 

A szegények csoportján belüli különbségtétellel, a szegények különböző osz-

tályokba sorolásával el is jutunk a szegényügy egyik meghatározó elvéhez, az 

individualizációhoz. Ennek értelmében a közsegély formájának elviekben iga-

zodnia kellett az egyénhez, figyelembe kellett venni a személyes körülményeket 

annak eldöntése során, hogy mely eszközzel lehet az illetőt kiemelni rászorult 

helyzetéből. Ennek az elvnek az érvényesülése azonban nagyban függött attól, 

hogy a nyílt vagy a zárt szegénygondozás körébe sorolandó eszköz került-e 

alkalmazásra.65F

8 Az osztályozásnak szerepe volt a munkaképes és dolgozni akaró, 

a munkaképes, de dolgozni nem akaró, továbbá a munkaképtelen szegények 

helyzetének különböző állami eszközökkel történő kezelésében is. 

A korábbiakban már említett helyi szabályozásnak a relevanciája nem elha-

nyagolható, hiszen a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIIII. törvénycikk, 

illetve az ezt felváltó a községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk értelmében 

a szegényügy a községek kezelésébe tartozott.66F

9 A községi törvények ezt a kötele-

zettséget a szubszidiaritás elvének mentén határozták meg, ugyanis a község a 

helyi viszonyokhoz mérten akkor volt köteles gondoskodni a községben illető-

séggel bíró szegényekről, amennyiben a magánjótékonyság révén a szegények 

elegendő adományhoz nem jutottak és a közsegély hiányában magukat fenntartani 

egyáltalán nem voltak képesek. A községi törvények nem tartalmaztak részletes 

feladat katalógust a szegényügyet illetően, viszont adott volt helyi szabályrendel-

tek megalkotásának lehetősége e tárgykörben.67F

10 

Ahhoz, hogy a község segélyt nyújtson szükséges volt, hogy úgy ítélje meg 

fennáll a saját erőből történő boldogulás lehetetlensége. A törvényhatóságok és 

az állam kivételes jelleggel nyújtottak támogatást a községeknek a szegényügy 

kezelésében, ennek feltétele volt, hogy a szegényügy körébe tartozó feladatok 

7 CSORNA KÁLMÁN: A szegénygondozás Budapesten, é.n., Budapest Székesfőváros Házi-

nyomdája, 90. 
8 FORBÁTH TIVADAR: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez, 1908, Márkus Samu 

könyvnyomdája, Budapest, 27. 
9 A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIIII. törvénycikk (a továbbiakban: 1871-es köz-

ségi törvény) 22. § g) illetve A községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk (a továbbiak-

ban: 1886-os községi törvény) 21. § g). 
10 Csizmadia Andor idézett művében rámutat arra, hogy nincs pontos információ arról, hány 

község és törvényhatóság élt szegényügyi szabályrendelet megalkotásának lehetőségével, 

lásd: CSIZMADIA: i. m. 66. 

Nyíregyháza városa alkotott szegényügyi szabályrendeletet, lásd: GAÁL IBOLYA: A szegény-

ügy- és felnőttvédelmi szociálpolitika története Szabolcs-Szatmár megyében 1867–1989. II. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 6., 1997, Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, Nyíregyháza, 609-611. 

Esztergom város is rendelkezett szegényügyi tárgyú szabályrendelettel: LÉDERER PÁL – 

TENCZER TAMÁS – ULICSKA LÁSZLÓ (szerk.): „A tettetésnek minden mesterségeiben járta-

sok…” Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon, 1998, 

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 100-105. 
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ellátását csak a község lakosainak rendkívül súlyos terhelésével lehetett teljesí-

teni. A község általi segélyben való részesítésnek feltétele volt, hogy a szegény 

illetőséggel bírjon az adott községben, így érvényesült a községi illetőség elve a 

szegényügyben.68F

11 Az illetőség összetett szabályait is a községi törvények hatá-

rozták meg, ezek részletes ismertetése azonban nem célja a tanulmánynak. 69F

12 

Ugyanazon törvényhatóság illetékességi területén lévő községek a törvény-

hatóság jóváhagyásával egyesíthették erejük a szegényügy kezelését illetően az 

1886-os községi törvény szerint. A törvényhatóság dönthetett akként is, hogy az 

illetékességi területén lévő községek közös szegényügyi alapon létesítsenek.70F

13 

A fenti jogi normában is testet öltő elvek mellett érdemes megemlíteni 

Melczer Vilmosnak a Képviselőházban elhangzott hozzászólásában megfogal-

mazottokat is. A képviselő szerint a szegényügynek preventív jelleggel, teljes és 

egész segítségnyújtás mellett nevelő célzatú intézkedésekkel kell közelítenie a 

szegények felé.71F

14 Az individualizációnál már említés szintjén szó esett a nyílt és 

a zárt szegénygondozási rendszerről. 72F

15 A fő különbség a két típus közt, hogy a 

zárt szegénygondozás keretén belül szállást és ellátást is nyújtottak a rászoru-

lóknak.73F

16 A nyílt szegénygondozás általában pénzbeli segélyezést jelentett, en-

nek egy formájaként lehetett tekinteni a könyöradomány gyűjtési engedély ki-

adására is.74F

17 

2.2. A könyöradomány gyűjtési engedélyekről részletesebben 

A koldusok számának növekedésére a belügyminiszer már a kiegyezés évében 

reagált és rendeletben 7 pontban fogalmazta meg azokat a lépéseket, melyeket a 

törvényhatóságoknak követniük kellett a probléma leküzdése érdekében. A 

rendelet példázza, hogy a koldus, csavargó és dologkerülő fogalmak közt kez-

detben nem tettek lényeges különbséget, ezeket a magatartásokat a közbizton-

ságra veszélyesnek tekintették. Ugyanakkor a koldulás bizonyos esetekben eny-

hébb megítélés alá esett, és akár jogszerű keretek között is lehetett folytatni. 

Ezen legális korlátok megtartását eszközölte a rendelet azzal, hogy leszögezte: 

könyöradomány gyűjtési engedélyt csak a törvényhatóságok bocsáthatnak ki, 

 
11 Az elveket lásd: CSORNA: i. m. 89-91. 
12 A községi illetőség szabályairól lásd: POMOGYI LÁSZLÓ: A szegényügy és községi illetőség a 

polgári Magyarországon, 2001, Osiris Kiadó, Budapest. 
13 1886-os községi törvény 145. §. 
14 Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai, Képviselőházi 

napló 1896. XII. kötet, 1898, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest, 212-216. 
15 Csorna Kálmán már idézett művében más típusú rendszerezést alkalmazott: a házi szegény-

gondozás és a teljes ellátás közt tett különbséget, aszerint, hogy az egyént kiemelték-e vagy 

sem megszokott környezetéből. Az eszközök esetében berendezésként jelentek meg, melyeket 

további kategóriákra osztott, mégpedig intézetekre (zárt és félig nyílt) és kisegítő intézmé-

nyekre (nyílt). Ld.: i. m. 17-22. 
16 A zárt szegénygondozás céljára szolgáló intézmény volt például a szegényház, az aggápol-

da, a lelencház és a dologház is. 
17 KOCSIS ATTILA: A koldulás helyi szintű kezelése Magyarországon a dualizmus korában, in 

Aetas, 2010/1. szám, 7. (5-23.) 
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rendkívüli elemi csapások okozta nagyobb mértékű szerencsétlenségek esetén. 

Az engedélyek csak a törvényhatóság saját területén belül jogosították fel az 

engedélyest koldulásra és csak az engedélyben határozottan megjelölt időtarta-

mon belül. Megjelenik a rendeletben az a célkitűzés is, hogy a községek gon-

doskodjanak az illetőségükbe tartozó szegények munkával való ellátásáról. 75F

18 

A könyöradomány gyűjtési engedélyek kiadásával kapcsolatos egységes 

gyakorlat kialakítása érdekében adta ki a belügyminiszter 18.613/1882. számú 

rendeletét. A rendelet értelmében csak a belügyminisztérium állíthatott ki or-

szágos szintű gyűjtési engedélyt, a törvényhatóságok első tisztviselői pedig 

kizárólag a saját illetékességi területükre vonatkozóan bocsáthattak ki engedélyt 

az önhibájukon kívül nagyobb mérvben károsodott állandó lakosoknak legfel-

jebb 60 napos időtartamra. 76F

19 A rendelet tehát felállított egy időbeli korlátot, 

illetve megtiltotta, hogy a községek könyöradomány gyűjtési engedélyt adjanak 

ki. A gyűjtés csak hatósági pecséttel ellátott, meghatározott formai követelmé-

nyeknek megfelelő gyűjtőkönyv birtokában volt folytatható, a hatóságok pedig 

köteles voltak jegyzéket vezetni az engedélyekről. A szabályszerű engedéllyel 

nem rendelkező gyűjtést folytató személyek sorsát világosan meghatározta a 

rendelet: az ilyen jellegű cselekmények kihágásnak minősültek.77F

20 

A visszaélések meggátlása érdekében a belügyminiszter 46.129/1892. számú 

körrendeletében előírta az országos könyöradomány gyűjtési engedélyeknek a 

minisztérium által kiadott rendőri lapban történő közzétételét. A törvényhatósá-

gok által kiadott engedélyekkel kapcsolatos visszaélések meggátlása érdekében 

a községeknek a helyi gyűjtések vonatkozásában ellenőrizniük kellett, hogy a 

gyűjtőkönyvet a járási szolgabírói hivatal előzetesen láttamozta-e.78F

21 A belügy-

minisztérium 1901-ben rögzítette, hogy a könyöradománygyűjtési engedélyek 

átruházhatatlanok.79F

22 A könyöradomány gyűjtési engedélyek megkerülése lehet-

18 A m. kir. belügyministernek 1867. okt. 28-án kelt valamennyi törvényhatósághoz intézett 

rendelete, a kéregetések, s az eltolonczozás szabályozása tárgyában, Magyarországi Törvé-

nyek és Rendeletek Tára, 1868, Pfeifer Ferdinánd, Pest, 532-533. 
19 Könyöradománygyűjtési engedély jegyzőkönyv mintáját, az engedélyező végzés mintáját 

továbbá az engedélyek nyilvántartására szolgáló mintát lásd: RÉDEY MIKLÓS: Alaki eljárások 

a rendőri hatóságok előtt. Iratminták, 1902, Országos Központi Községi Nyomda Részvény-

Társaság, Budapest, 206-207. 
20 A m. kir. belügyministernek 18.613. számú rendelete a könyöradománygyüjtés szabályozása tár-

gyában, Magyarországi Rendeletek Tára, 1882, M. Kir. Belügyministerium, Budapest, 348-350. 
21 A m. kir. belügyministernek 46.129. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett kör-

rendelete, a könyöradomány-gyüjtések körül tapasztalt visszaélések meggátlása tárgyában, 

Magyarországi Rendeletek Tára, 1894, M. Kir. Belügyministerium, Budapest, 735-736. 
22 A m. kir. belügyminister 1901. évi 71.319. számú körrendelete valamennyi törvényható-

sághoz, a könyöradománygyüjtési engedélyekkel elkövetett visszaélések megakadályozása 

tárgyában, Magyarországi Rendeletek Tára, 1901, Magyar Királyi Belügyministérium, Buda-

pest, 485-486. 
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séges volt utcai lapárusítás álcája mögé bújva is, ezt kiküszöbölendő bocsátotta 

ki a belügyminiszter 71.770/1905. számú rendeletét.80F

23 

3. A koldulás kriminalizációja

A 19-20. században a koldulás jogi megítélésének vizsgálatánál a szociális 

szempontú megközelítést követően nem lehet figyelmen kívül hagyni az ilyen 

jellegű magatartások büntetendővé nyilvánításának bemutatását. A koldulás, 

csavargás és munkakerülés kriminalizációja és különböző szankciókkal sújtása 

nemzetközi szinten bevett gyakorlat volt a tárgyalt korszakban. 

3.1. Koldulás, mint kihágás 

A koldusokkal szembeni határozott állami fellépés már a 16. századtól kezdve 

megfigyelhető nemzetközi szinten. 81F

24 Magyarországon a büntetőjogi kodifikáció 

kiemelkedő munkája, a Csemegi Kódex, nem rendelkezett a koldulásról a Külö-

nös részi tényállások között. 82F

25 A Kódexxel szoros egységben álló Kihágási bün-

tetőtörvénykönyv83F

26 viszont kihágásként értékelte a koldulás bizonyos formáit. A 

kihágások és bűncselekmények – bűntettek és vétségek – trichotóm rendszert 

alkottak, mely rendszerben a kihágások közé sorolták az enyhébb megítélésű 

jogsértő magatartásokat. A rendőri kihágásoknak nem volt átfogó definíciója, a 

Kbtk. a kihágás legális meghatározását tartalmazta, mely szerint „Kihágást ké-

pez azon cselekmény, melyet a törvény, ministeri rendelet, a törvényhatóság, 

vagy törvényhatósági joggal fel nem ruházott szabad királyi város, vagy rende-

zett tanácscsal biró város által kiadott szabályrendelet, kihágásnak nyilvánit.” 84F

27 

A Kbtk. indokolása szerint „a bűntettekről és vétségekről szóló törvényeken 

kivül fennmarad még mindig egy hosszú sora azon cselekményeknek vagy mu-

lasztásoknak, a melyeket büntetlenül hagyni nem lehet, és a melyeket bűntettek 

vagy vétségek közé beosztani, ez utóbbiak főjellemvonásának megzavarása 

nélkül szintén lehetetlen.” 85F

28 A jogalkotó kifezesére juttatta az állami büntető-

igény érvényesítésének kívánalmát a kihágások esetében is, viszont bizonyos 

kihágások esetén nem a bíróságok, hanem a közigazgatási hatóságok jártak el.86F

29 

A Kbtk. „legalizálta a közigazgatási szabályszegéseket is, implicite a közigaz-

23 A m. kir. belügyminister 1905. évi 71.770. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság 

első tisztviselőjéhez a hírlapok utcai árusításáról, Magyarországi Rendeletek Tára, 436-438. 
24 FINKEY FERENC: Büntetéstani problémák, 1933, Sylvester Irodalmi és Nyomdai Rt., Buda-

pest, 79-88. 
25 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről (a 

továbbiakban: Csemegi Kódex). 
26 1879. évi XL. törvénycikk a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról (a továbbiakban: 

Kbtk.). 
27 Kbtk. 1. §. 
28 Az 1878. évi október hó 17-re hirdetett Országgyűlés, Képviselőházi Irományok I. kötet, 

irományszám: 77, 1879, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 359. 
29 A magyar büntető-törvénykönyvek (1878:V. törvénycikk és 1879:XL. törvénycikk) életbe-

léptetéséről szóló 1880. évi XXXVII. törvénycikk 41. § 1. pont. 
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gatási büntetőjogot. … A közigazgatási büntetőjog latensen létezett, de csak 

embrionálisán, a kihágáson belül.”87F

30 Témánk szempontjából mindez azért bír 

jelentőséggel, mivel a koldulás Kbtk.-ban szankcionált esetei a közigazgatási 

hatóságok hatáskörébe tartoztak. 

A kihágások bűncselekményektől eltérést mutató jogi természetével foglal-

kozó elméletek hosszú múltra tekintenek vissza, 88F

31 hazánkban a közigazgatási 

büntetőjog kérdésével Angyal Pál foglalkozott részletesen. A kihágás mennyi-

ségileg abban különbözött a bűncselekményektől (bűntettől és vétségtől), hogy 

kisebb fokú, enyhébb szankciót maga után vonó, csekélyebb jelentőségű jogsér-

tést valósított meg. A minőségi különbségtételt valló nézetek olyan különbsége-

ket vonultattak fel, melyek mentén élesebb szembeállítás is eszközölhető. Azon 

természetjogi alapokon nyugvó elméletnek, amely a cselekmény tárgya alapján 

határolja el a bűncselekményt a kihágástól Feurbach volt a képviselője. Eszerint 

a kihágások a tárgyi jogot – gyakran a közigazgatási jogot – sértik, míg a bűn-

cselekmények az alanyi jogokat támadják. A különbséget a cselekmény hatásá-

ban megjelelő elmélet szerint a kihágások a jogsértés lehetőségét rejtik maguk-

ban, veszélyeztető jellegűek és a közbiztonság megóvását célzó jogszabályokat 

sértik. A jogellenesség és engedetlenség különbségeire alapozó elméletet vallot-

ta Merkel, szerinte bűncselekmény olyan cselekmény, amit az állam büntetéssel 

fenyeget, ezen formai megközelítés mellett egyes cselekmények materiális 

alappal is bírnak. A materiális alappal nem bíró cselekmények közé sorolta a 

rendőri kihágásokat, melyeket engedetlenségi deliktumnak nevezett. A védelmi 

cél különbségeire alapozó elmélet képviselői szerint a rendőri kihágások akadá-

lyozzák a közösségi fejlődés ezért a közrend fenntartását biztosítják a rendőri 

büntetések. Ezen elmélet mellékhajtásaként tekintett Angyal a védelmi eszkö-

zök különbségein alapuló elméletre, mely szerint a kihágásokat sújtó szankci-

óknak célja a nevelés és a javítás.89F

32 

A fenti mennyiségi és minőségi elméletek szemléltetésül szolgálnak arra, 

hogy a kihágások és a bűncselekmények közé nem tehető egyenlőségjel. Angyal 

szerint kihágás az a közvetlenül a közérdek ellen irányuló cselekmény, amely a 

közérdek érvényesülését és védelmét biztosító rendőri és közigazgatási intézke-

déseket sérti, szegi meg, s amely cselekményekkel szemben az állam meghatá-

rozott szervei útján érvényesítendő szankciót helyez kilátásba. 90F

33 A koldulás 

könyöradomány gyűjtési engedély birtokában - ez alól kivételt képeznek a 4) 

pont alatt alább ismertetett esetek - folytatható volt, ennek hiányában azonban 

az alábbi eseteknek megfelelően kihágást valósított meg a kolduló személy. A 

30 MÁTHÉ GÁBOR: A kihágás intézménye (II.), in Állam és igazgatás, 1880/9. szám, 807. 

(804-818.) 
31 ÁRVA ZSUZSANNA: A modern magyar közigazgatási büntetőjog, in Jog – Állam – Politika, 

2014/2. szám, 50. (49-65.) 
32 ANGYAL PÁL: A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése, 1931, Magyar Tudományos 

Akadémia, Budapest, 8-30. 
33 ANGYAL: i. m. 46. 
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könyöradomány gyűjtési engedélyre vonatkozó jogszabályok a közigazgatási 

jog terrénumába tartoztak, az ezen normákat megszegők pedig a vonatkozó 

jogszabály által védeni hivatott közrendet sértették meg, illetve a közbiztonság 

elleni kihágást követtek el.91F

34 

A kihágási büntető törvénykönyv a közbiztonság elleni kihágások közt ren-

delte büntetni a koldulás következő eseteit: 

1) hatósági engedély nélkül nyilvános helyen vagy házról házra koldulás,

2) 16 éven aluli gyermek koldulásra biztatása vagy koldulni küldése,

3) koldulás miatti büntetés kiállásától számított két éven belüli hatósági

engedély nélküli házról házra, vagy nyilvános helyen történő koldulás,

4) a hatósági engedély nélkül vagy hatósági engedéllyel rendelkező szemé-

lyek kolduló magatartását, ha

- 14 életévüket meghaladott személyek legalább négyen együtt,

ugyanazon helyen koldultak,

- a hatóság által megállapított időn kívül történt a koldulás,

- a koldulás alkalmával az illetőknél fegyver volt,

- a koldulás nyitva nem lévő lakásba engedély nélküli bemenetellel

történt,

- a koldulás nyomort, szerencsétlenséget, testi- vagy szellemi fogya-

tékosságot színlelve történt. 92F

35

Az 1)-2) alapesetben a koldulást nyolc napig történő elzárással, a 3) pont 

szerinti minősített esetben egy havi elzárással, a 4) pont alatti minősített esete-

ket pedig két havi elzárással rendelete büntetni a törvény. Koldulás esetében a 

közigazgatási hatóság hivatalból járt el. Az elzárás melletti egyéb jogkövetkez-

mény lehetett az illetőségi helyre történő toloncolás, 93F

36 külföldi esetén pedig az 

országból való kiutasítás.94F

37 A toloncolási rendszabályhoz fűzött indokolásában a 

belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a toloncolás megelőző rendészeti rendsza-

bály jelentett és nem büntetést.95F

38 

34 A szegényügy története kapcsolódik a rendészet történetéhez is. Lásd: SALLAI JÁNOS: 

A magyar rendészet története, 2019, Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest. 
35 Kbtk. 66-68. §. 
36 A toloncolás szabályaira lásd: A m. kir. belügyministernek 9389. szám alatt valamennyi 

megyei és városi köztörvényhatősághoz és a Budapest fővárosi rendőrség főkapitányságához 

intézett körrendelete, az új toloncz-szabályzat kibocsátása tárgyában, Magyarországi Rendele-

tek Tára, 1886, Budapest, 169-183. 
37 A koldulás elkövetési magatartásainak részletesen elemzését lásd: EDVI ILLÉS KÁROLY: 

A kihágásokról szóló magyar büntető-törvények és az azokra vonatkozó eljárási szabályok 

magyarázata, 1892, Singer és Wolfner Kiadása, Budapest, 161-165. 
38 A Toloncz-szabályzathoz fűzött belügyminiszteri indokolás, Magyarországi Rendeletek Tá-

ra, 1886, Budapest, 165. 
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3.2. A koldulás büntetőjogi szempontú megközelítése 

A 19. század végétől kezdve a büntetőjogi reformirányzatok hazánkban is éreztet-

ték hatásukat, megindult az elmozdulás a tettes büntetőjog irányába. A kriminoló-

giai kutatások hatására a bűnelkövetés mögött húzódó társadalmi okok a figyelem 

középpontjába kerültek, számos elmélet foglalkozott a bűnözés külső, egyénen 

kívül álló okaival.96F

39 A Csemegi Kódexet több szempontból is bírálták a kortársak, 

ezek közül a téma szempontjából a Kódex tettközpontúságát célzó negatív ítéletek 

emelendők ki. Irk Albert a Kódexet „korának későszülött gyermekének” nevezte, 

egyik hibájaként pedig a közveszélyes bűnelkövetőkkel szembeni nemtörődöm-

séget találta.97F

40 Közveszélyes bűnelkövetők közé sorolták a csavargókat, bizonyos 

esetekben a koldusokat, összességében azon személyeket, akik léha és munkake-

rülő életmódot folytattak, életmódjuk az általánosan uralkodó nézet szerint „me-

legágya, előkészítő iskolája” voltak a kriminalitásnak.98F

41 

Nemzetközi büntetőkongresszusokon is foglalkoztak a közveszélyes bűnel-

követőkkel szembeni hatásos fellépés kérdéseivel, általánosságban találták jó 

megoldásnak a határozatlan tartamú intézkedések bevezetését. 99F

42 A közveszélyes 

egyénekkel szembeni büntetőjogi fellépés története így összefonódott a határo-

zatlan tartamú intézkedések történetével. A Kbtk. csavargókra és koldusokra 

vonatkozó rendelkezéseit, főleg a rövid tartamú elzárásban megnyilvánuló 

szankciót hatástalannak találta a jogtudomány. 100F

43 A határozatlan tartamú intéz-

kedések támogatásra leltek, megfelelő kifutási időt biztosítottak a szankció javí-

tási és nevelési céljának megvalósításához. 101F

44 

A közveszélyes munkaerőkről szóló törvény102F

45 a munkaképes, ám dolgozni 

nem akaró és ezzel összefüggésben a társadalmi rendre és békére közveszélyes-

nek ítélt személyekkel szembeni büntetőjogi úton történő fellépés lehetőségét 

teremtette meg 1913-ban. A munkaképtelen koldusok helyzetén továbbra is 

szegényügyi rendelkezések voltak hivatottak segíteni. Finkey a patronage fo-

galmába tartozónak vélte a társadalomvédelmi intézmények összességét, ide 

sorolta szegényügyet is, melynek feladata a munkaképtelen csavargókról, kol-

dusokról való gondoskodás. 103F

46 A közveszélyes munkakerülőkről szóló törvény 

39 FINKEY FERENC: A magyar büntetőjog tankönyve, 1914, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 148. 
40 IRK ALBERT: A magyar anyagi büntetőjog, 1928, Dunántúl Egyetem Nyomdája Pécsett, 

Pécs, 36-37. 
41 FINKEY FERENC: A csavargás, koldulás és iszákosság törvényhozási szabályozásához, in 

Büntetőjogi értekezések, 1910, Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportja, Buda-

pest, 4. 
42 UO. 5-6. 
43 UO. 19-20. 
44 A határozatlan tartamú intézkedések mellett tette le a voksát többek között Friedmann Ernő, 

Angyal Pál, Vámbéry Rusztem, Balogh Jenő és Finkey Ferenc is. A határozatlan tartamú in-

tézkedésekről részletesen lásd: FRIEDMANN ERNŐ: A határozatlan tartamú ítéletek, 1910, 

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest. 
45 A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. törvénycikk. 
46 FINKEY (1914): i. m. 460-462. 
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indokolása szerint „A koldulás magában véve még nem bűncselekmény. A szü-

kölködőknek azt a jogát, hogy jobb sorsban, szerencsésebb viszonyok közt élő 

embertársaikhoz forduljanak segítségért, megtagadni nem lehet.” 104F

47 Az indoko-

lás ezt követően azonban azzal folytatja, hogy amennyiben a koldulást folytató 

személy vonatkozásában megállapítást nyernek a törvény tényállási elemei, 

akkor már nem a Kbtk.-t kell alkalmazni a magatartás megítélésekor. 105F

48 A koldu-

lás szó szerint nem szerepel a törvény szövegében, ám az indokolás értelmében 

a jogalkalmazás során a munkakerülés körében értelmezhető volt a koldulás. 

A közveszélyes munkakerülésről szóló törvény kellett alkalmazni, ha a kol-

dulást keresetre utalt, munkaképes, ám ennek ellenére munkakerülő életmódot 

folytató személy végezte. A törvény az alkalmi munkakerülést kihágásnak mi-

nősítette és a közigazgatási hatóságok hatáskörbe utalta, míg a visszaeső mun-

kakerülők vétséget követtek el. A munkakerülés súlyosabban minősülő esete 

valósult meg, ha az elkövető ezzel az életmódjával összefüggésben magát vagy 

családját erkölcsi romlásnak tette ki, vagy megállapítható volt, hogy a tettes 

bűncselekmények elkövetéséből tartja fenn magát. Amennyiben az eljáró bíró-

ság úgy látta, hogy az elkövető rendes életmódhoz szoktatása vagy munkához 

nevelése érdekében szükséges, opcionálisan dologházba utalhatta a tettest fog-

házbüntetés kiszabása helyett az ismertetett tényállások esetén. Kötelező volt a 

dologház intézkedés alkalmazása, amennyiben a közveszélyes munkakerülés 

ismertetett eseteit visszaesőként valósította meg az elkövető.106F

49 Fontos leszögez-

ni, hogy a dologház nem azonos a zárt rendszerű szegénygondozás keretében 

alkalmazott egyik eszközzel, a dologház ez esetben a speciális prevenciót szol-

gáló, törvényi alapon nyugvó büntetőjogi intézkedés volt, melynek alkalmazásá-

ról csak az eljáró bíróság dönthetett. A dologház minimum 1, legfeljebb 5 évig 

tartó relatíve határozatlan tartamú, szabadságot elvonó intézkedést jelentett, 

melynek végrehajtása alatt kötelező volt a munkavégzés.107F

50 

4. Összegző gondolatok

A tanulmány rövidben bemutatta, hogy a koldulás dualizmuskori jogi szabályo-

zásánál mely normákat kell áttekinteni annak érdekében, hogy teljes képet kap-

junk a társadalmi probléma állam általi rendezéséről. Általánosan elmondható, 

hogy az idő előrehaladásával egyre több, az ország egész területére kiterjedő 

hatállyal bíró jogi norma (törvények, miniszteri rendeletek) érintette a koldulás 

47 Indokolás a közveszélyes munkakerülőkről szóló törvényjavaslathoz, Az 1910. évi június 

hó 21-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai, Képviselőházi irományok, 1910. XXVI. kö-

tet, 771. szám, 1913, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 276. 
48 Uo. 276-277. 
49 A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. törvénycikk 1-3. és 5-6. §. 
50 A dologházi rendtartást lásd: A dologházak szervezetének és rendtartásának, valamint a do-

logházi felügyelő-hatóságnak ideiglenes szabályozásáról szóló m. kir. igazságügyminiszter 

1916. évi 62.000 I.M. számú rendelete, Magyarországi Rendeletek Tára, Pesti Könyvnyomda-

Részvénytársaság, Budapest, 1998-2010. 
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kérdését. Hangsúlyozni kell, hogy az említett jogi normák differenciáltak koldus 

és koldus közt és nem ugyanazon módon közelítették meg a munkaképtelen és 

munkaképes szegényeket. 

A központi szabályozás súlya fokozatosan növekedett, ugyanakkor a tör-

vényhatóságok és községek bizonyos szintű autonómiát élveztek a szegényügy 

rendezésében. További kutatás tárgya lehet a témában a törvényhatóságok és 

községek szegényügyi szabályalkotási gyakorlatának részletesebb vizsgálata, 

továbbá nemzetközi kitekintés keretében a tanulmányban vázoltak külföldi pél-

dákon keresztül történő kutatása. 

A koldus-kérdés egy olyan társadalmi problémát jelentett, amely állami be-

avatkozást kívánt. Ez az állam beavatkozás a mai értelemben véve közigazgatá-

si és büntetőjogi normákban öltött testet, mely normák közül a dologházi intéz-

kedés bevezetése váltott ki jelentősebb visszahangot. A relatíve határozatlan 

tartam, mint szabályozási koncepció pedig későbbi büntetőjogi intézkedésekben 

is megjelent.108F

51 
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Absztrakt 

Az identitás fogalma az utóbbi években egyre nagyobb szerephez jut nem csu-

pán jogelméleti, de alkotmányjogi kontextusban is. Ez a jelenség leginkább az 

„alkotmányos identitás” tartalmának keresésében látott napvilágot és napja-

inkban – a szuverenitás mellett – egyike a legtöbb vitát kiváltó jogi koncepciók-

nak. Az „alkotmányos identitás” fogalmát önmagában – tehát a jogi és politikai 

környezettől, illetve a dinamikus, jogi és politikai mechanizmusoktól eltekintve – 

vizsgálva is rengeteg kérdés merül fel. Egyáltalán értelmezhető-e az „identitás” 

fogalma élettelen entitások vonatkozásában? Ha nem, akkor pontosan kinek az 

identitása fejeződik ki az alkotmányokban és az állami intézmények joggyakor-

latában? Hogyan viszonyul egy nemzet identitása az alkotmány identitásához és 

hogyan fordítható le a „nemzet” fogalma a jog nyelvére? Állampolgárokról van 

szó, vagy ennél sokkal többről? Milyen kapcsolatban áll az alkotmányos identi-

tás a szuverenitással? És ami a legfontosabb, hogyan viszonyul a különböző 

államok alkotmányos identitása az univerzális értékekhez 109F

1? A második világhá-

ború óta folyamatosan bővülő nemzetközi emberi jogi egyezmények és a nem-

zetközi bírói fórumok ezekre épülő joggyakorlata, valamint az európai integrá-

ció milyen mozgásteret hagy az egyes államoknak az önazonosságuk szabad 

meghatározására?  

Nehéz felsorolni az összes, az identitás fogalmának jogi dogmatikában törté-

nő megjelenéséhez kapcsolódó kérdést. A tanulmányomban arra keresem a vá-

laszt, vajon miképpen értelmezhető az identitás fogalma alkotmányjogi kontex-

tusban, és mi lehet a valódi tartalma. Következésképpen arra, vajon az Európai 

Unió tagállamai valóban az alkotmányos identitásukat védik-e, vagy egészen 

más jellegű, nem is „jogias” értékeket próbálnak meg e fogalom körébe vonni. 

Ennek érdekében vizsgálom az „identitás” fogalmának eredeti jelentését, az 

alkotmányos identitás egy lehetséges tartalmi megközelítését mint egy politikai 

közösség állami működésről alkotott elképzelésének pillanatképét, valamint az 

alkotmányos identitás szakirodalomban és joggyakorlatban fellelhető interpre-

1 Univerzális értékek alatt a tanulmányban a második világháború óta általánosan elfogadott 

emberi jogi katalógust értem, amely jogok az elmúlt évtizedekben nemzetközi jogi jogelvvé 

válva minden államra nézve kötelezőek. 
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tációinak lehetséges rendszerezését. Ezt követően a fogalom megjelenésének 

kontextusára térek ki, megállapítva, hogy a fogalom elsődlegesen defenzív funk-

cióval bír, ami egyben alkalmazásának elsődleges célja is. 

Kulcsszavak: identitás, nemzeti identitás, alkotmányos identitás, politikai 

közösség, Európai Unióról szóló Szerződés 

1. Fogalmi alapok -az „identitás” tartalma 

Az identitás fogalmának meghatározása nem könnyű vállalkozás. Az identitás 

pszichológiai szakkifejezésként került be a tudományos élet körforgásába. A 

fogalom bevezetése Erik H. Erikson német származású amerikai pszichológus 

nevéhez fűződik, aki 1950-ben megjelent könyvében fejtette ki, mit ért identitás 

alatt. A fogalom meghatározása körül azóta heves viták zajlanak a tudomány 

több területén.110F

2 Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az identitás fogalma 

néhány évtizedes múltra tekintene vissza. Az identitás latin eredetű szó, amely-

nek jelentése: azonosság.111F

3 A logika a görög hagyomány óta ismeri az identitás 

alapelvét: a principium identitatis azt jelenti, hogy „a valóságban minden dolog 

azonos önmagával, s csak mint önmagával azonos dolog gondolható el.” 112F

4 

Pataki Ferenc, a terület legnagyobb magyar szaktekintélye definíciója szerint 

az identitás az egyik legfontosabb pszichikus közvetítő konstrukció az egyén és 

társadalom között.113F

5 Legfontosabb funkciójának azt tekinti, hogy „az – lévén az 

ember különös társadalmi minőségének pszichikus leképeződése – viszonylag 

tartósan elhelyezze az egyént létének “társadalmi terében”.114F

6 

A pszichológia az identitás fogalmát egyén és társadalom viszonyrendszeré-

ben értelmezi (perszonális én; szociális én), kérdés, létezhet-e olyan értelmezé-

se, amely csak az önmagában álló individuumra vonatkozik. Az identitás öna-

zonosságot jelent, így joggal merül fel a kérdés, az identitás nem mindig csak az 

egyén aktuális, jelenben fennálló állapotát jelenti-e? Az embert egész életében 

folyamatosan olyan ingerek érik, amelyek megélése megváltoztatja, formálja 

identitását. A legfontosabb kérdés azonban az, vajon létezhet-e olyan egyén 

(vagy közösség), amely nem azonos önmagával? Ha az identitás valóban csak 

egy „pillanatkép” arról, akik az adott pillanatban vagyunk, akkor hogyan kép-

 
2 Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch09

s07.html (utolsó letöltés: 2020. április 2.) (Továbbiakban: Csepeli 2001) 
3 Magyar etimológiai szótár. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/identitas-

F267C/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMi

XX0sICJxdWVyeSI6ICJpZGVudGl0XHUwMGUxcyJ9 (utolsó letöltés: 2020. április 2.)  
4 Pataki Ferenc: Identitás – személyiség - társadalom. In: Lengyel Zsuzsanna: Szociálpszicho-

lógia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/ 

szocialpszichologia/ch10s06.html#id587280  

(utolsó letöltés: 2020. április 2.) (Továbbiakban: Pataki 1997) 
5 Csepeli 2001. 
6 Pataki 1997. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch09s07.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch09s07.html
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/identitas-F267C/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJpZGVudGl0XHUwMGUxcyJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/identitas-F267C/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJpZGVudGl0XHUwMGUxcyJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/identitas-F267C/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJpZGVudGl0XHUwMGUxcyJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/i-i-F266A/identitas-F267C/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJpZGVudGl0XHUwMGUxcyJ9
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/%0bszocialpszichologia/ch10s06.html#id587280
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/%0bszocialpszichologia/ch10s06.html#id587280
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zelhető el olyasvalaki, aki nem önazonos? E kérdésekre a válasz természetesen 

azon múlik, az identitást puszta öndefinícióként kezeljük-e, vagy társítunk hoz-

zá olyan determinált attribútumokat, amelyeket a szubjektum szabad akarata 

sem képes befolyásolni. Van olyan álláspont, amely az identitást inkább öndefi-

níciós kérdésként kezeli. Ez a megközelítés immanens módon magában hordoz-

za azt az alapelvet, hogy az individuum semmire sem determinált. A tudomány 

mai állása szerint azonban vannak bizonyos identitás-elemek egy ember életé-

ben, amelyeket akaratán kívül magán hord. Pataki a különböző identitáseleme-

ket öt csoportba osztotta: antropológiai identitáselemek; pozícionális (vagy sze-

rep-) és csoportidentitás-elemek; társadalmi minősítési műveletek és a beszéd-

aktusok révén előállított identitáselemek; ideologikus identitáselemek; embléma 

jellegű identitáselemek.115F

7 Ezek közül nyilvánvalóan az antropológiai identitás-

elemek – nem, életkor, családi-rokonsági viszonyok, etnikai hovatartozás – azok 

a tulajdonságok, amelyek születésünk pillanatától adottak, determináltak. 

Az identitás egy közösség tekintetében könnyebben megközelíthető kérdés. 

Egy közösség identitása az azt alkotó individuumok közös tulajdonságain ala-

pul, e közös tulajdonságok jelentik a közösségek kohézióját, ami ugyanakkor 

nem egyirányú folyamat, hiszen a közösség tulajdonságai visszahatnak az 

egyénre (antropológiai identitáselemek). A közösségi identitás vonatkozásában 

azt is fontos kiemelni, hogy a közösségi szubsztancia – a tradíció – túléli az 

egyént. A közösség önazonossága tehát hosszabb életű, évszázadokon, olykor 

évezredeken átívelő tapasztalat konklúziója. Ugyanakkor a közösségi azonos-

ság, pontosabban azonosulás sem magától értetődő, hiszen az egyén szempont-

jából minden esetben fennáll annak lehetősége, hogy nem fogadja el az adott 

tradíciót, azzal nem azonosul, így az ő esetében a hagyomány egy része nem 

válik saját identitáselemévé. Ha viszont elfogadjuk, hogy például a nyelv is 

közösségi identitásképző elem, akkor mondhatjuk, létezhet olyan közösségi 

identitás elem, amely nem választható: az anyanyelv.  

Az egyén és közösség, múlt és jelen kapcsolatán töprengve az embernek 

óhatatlanul József Attila jut eszébe: „az őssejtig vagyok minden ős”.116F

8 Elképzel-

hető, hogy az antropológiai identitás-elemek, tehát individuum és közösség 

determinált kapcsolódási pontjának e kép adja egyik legpontosabb leírását. 

7 Pataki 1997. 
8 József Attila: A Dunánál „Anyám kún volt, az apám félig székely, / félig román, vagy tán 

egészen az. / Anyám szájából édes volt az étel, / apám szájából szép volt az igaz. / Mikor moz-

dulok, ők ölelik egymást. / Elszomorodom néha emiatt – / ez az elmulás. Ebből vagyok. "Meg-

lásd, / ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak. / Megszólítanak, mert ők én vagyok már; / 

gyenge létemre így vagyok erős, / ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, / mert az őssejtig 

vagyok minden ős – / az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik: / apám- s anyámmá válok boldo-

gon, / s apám, anyám maga is ketté oszlik / s én lelkes Eggyé így szaporodom! / A világ va-

gyok - minden, ami volt, van: / a sok nemzedék, mely egymásra tör. / A honfoglalók győznek 

velem holtan / s a meghódoltak kínja meggyötör. / Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa – / tö-

rök, tatár, tót, román kavarog / e szívben, mely e multnak már adósa / szelíd jövővel - mai 

magyarok” 
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2. Az alkotmányos identitás – a politikai közösség identitása?

Akár „determinista” akár „öndefiníciós” megközelítést alkalmazunk – hozzáté-

ve, hogy a valóságban nem állhat fenn kizárólag egyik, vagy másik - az identi-

tás fogalmának meghatározásakor, a következő kérdés feltétlenül adja magát: 

vajon csak az élőnek lehet identitása, vagy beszélhetünk önazonosságról egy 

élettelen dolog vonatkozásában is? Ha az identitás önazonosságot jelent, tehát 

azt, hogy valami önmagával azonos, akkor ez természetesen vonatkoztatható a 

tárgyakra is. A szék, amelyet az ember kreált, egy szék, és mint ilyen, azonos 

önmagával. Ugyanakkor van értelme egy szék identitásáról beszélni? Valójában 

az „identitás” fogalmának alkalmazása azért vált szükségessé – és nem véletlen, 

hogy e fogalom a 20. században bukkant fel a pszichológiában – mert egy fo-

lyamatosan változó tartalomról beszélünk. Éppen ezért feltételezhető, hogy 

identitása csak annak lehet, ami/aki önmagától és önmagából kiindulva képes 

növekedni és változni. Erre az élettelen tárgyak képtelenek, így velük összefüg-

gésben identitásról beszélni lehet ugyan, de a fogalom alkalmazásának célját 

tekintve értelmetlen. 

Ha ezt elfogadjuk, akkor viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy az al-

kotmánynak, amely önmagában nem több egy írott szövegnél, szintén nem lehet 

önmagában álló és értelmezhető identitása. A német jogi nyelvből a magyarba 

átvett „Verfassungsidentität”, az „alkotmány identitása” abban a pillanatban, 

amikor valóban az alkotmány identitását értjük alatta, elválasztható lesz a poli-

tikai közösségtől, amelynek identitását visszatükrözi. Ha azonban „alkotmányos 

identitásként” gondolunk rá, úgy az tartozhat a politikai közösséghez, amely az 

alkotmányt „létrehozta”. Ha elfogadjuk, hogy egy tárgynak, még ha az oly sokat 

jelent is a közösségnek, mint egy alkotmány, nem lehet identitása, akkor az 

alkotmányos identitásnak e fentebbi, meglátásom szerint téves értelmezését is 

elkerülhetjük. Mondhatjuk ugyanakkor, hogy az alkotmányokban kifejeződik 

valakinek, vagy valaminek az identitása, így amikor alkotmányos identitásról 

beszélünk valójában egy közösségnek – és nem az államnak, vagy a korábbi 

írott szabályok együttesének – a benne élő individuumokat összekötő értékeiről 

beszélünk. E közösség meghatározására pedig ehelyütt a politikai közösség 

(helyenként nemzet, amely alatt jelen tanulmányban „politikai nemzetet” értek, 

a közösségi kohéziónak elsősorban nem a kulturális oldalát hangsúlyozva) 

meghatározást alkalmazom. Az alkotmányos identitás ezek alapján e közösség-

nek az alkotmány szövegében deklarált, a közösség lényegét jelentő értékek 

összessége. Ezt annyiban pontosíthatjuk, hogy mivel itt specifikusan a közösség 

(együtt)működésének legfelsőbb normáiról van szó, ezért az alkotmányokban a 

közösség lényegének egy funkcionalista megközelítése érvényesül. Ez azért 

fontos distinkció, mert ebből logikusan következik, hogy a politikai nemzetnek 

a nem funkcionalista – szakrális, vagy tisztán kulturális – identitása nem feltét-

lenül jut kifejezésre az alkotmányokban, így azt is mondhatjuk, hogy a közösség 
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identitása körébe tartozó értékek halmaza nagyobb, a kifejezetten az alkot-

mányban deklarált értékek halmazánál – tehát utóbbi az előbbi részhalmaza. 

Mivel az alkotmányok szövege – sok esetben - statikus, rugalmatlan és rit-

kán változik, ezért valójában a nemzet alkotmányban deklarált identitása csak 

egy pillanatkép lehet arról, ami a közösséget akkor ott, az alkotmányozás pilla-

natában jellemzi. Ugyanakkor az alkotmányban lefektetett elvek kontextualista 

értelmezésével a kapcsolat fenntartható a közösség és az írott szöveg között. Az 

alkotmányos identitás fogalmának alkalmazása így valószínűleg egy megfon-

tolt, politikai motivációktól sem mentes jelenség, amely valójában a „nemzeti 

identitás” különböző világnézeti tartalmakkal terhelt koncepciójának helyettesí-

tését, neutralizálását, jogiasítását szolgálja. Tehát valójában egy, a nemzeti iden-

titás jogilag megfogható elemei számára alkotott új fogalomról lehet szó. 117F

9 

A „nemzeti identitás” fogalma a későbbiekben, az Európai Uniós kontextus 

tárgyalásakor fontos szerepet játszik, így röviden kitérek a nemzet fogalmának 

lehetséges tartalmára. A nemzet fogalmával kapcsolatban általánosságban kije-

lenthetjük, hogy a leggyakoribb definíciós elemek a közösség, a közös történe-

lem, nyelv és hagyományok. Az ezeken alapuló nemzetfelfogások azonban a 

nemzetet csak már fennálló entitásként képesek meghatározni, ami alapvetően 

feltételez egy megelőző folyamatot, egy történetet, emberek közös tapasztalását, 

„evolúcióját”. Mindezek mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy a közös nyelv és 

hagyományok gyakran éppen a nemzeteszme következményeiként jelentek 

meg. Emellett nagyon fontos, hogy a nemzet fogalma nem szükségszerűen azo-

nos a társadalmi szerződéssel létrejövő közösséggel, sem magával az állammal, 

annak polgáraival. A társadalmi szerződés megkötésének ugyanis feltétele, hogy 

létezzen már egy közösség, egy összetartás-tudattal rendelkező közösség, amely 

közös jövőt tervez és ennek érdekében „leül a tárgyalóasztalhoz”. Ennek alátá-

masztására szemléletes példa az amerikai alkotmányozás. Az USA alkotmánya 

ugyanis így kezdődik: „Mi, az Egyesült Államok népe…” következésképpen az 

Egyesült Államok népe már az alkotmányozás előtt kialakult, amely a történel-

mi kötelékeit az alkotmány elfogadásával a jog nyelvén is megfogalmazta. 118F

10 

Jelen tanulmányban ugyanakkor – a fentebb leírtak szerint – nemzet alatt a poli-

tikai nemzetet értem, amely felfogható a közösségi kohézió jogiasított, jogilag 

elismert formájaként, amely jogokban és kötelezettségekben ölt testet a közös-

ség és az egyén oldaláról egyaránt.  

A magyar Alaptörvény a Nemzeti Hitvallásban összekapcsolja a nemzeti és 

az alkotmányos identitás fogalmait, így magyar kontextusban ez szolgálhat ki-

indulási pontként e fogalmak tartalmának vizsgálatakor. A Nemzeti Hitvallás 

alapján az „Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a 

jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, 

 
9 Vö. Kéri Veronika – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Az Alkotmánybíróság határozata az Alap-

törvény E) cikkének értelmezéséről. Jogesetek Magyarázata 2017/1–2. sz. 

https://jema.hu/article.php?c=469 (utolsó letöltés: 2020. április 2.) 
10 Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről. Helikon, 2005. 168. 

https://jema.hu/article.php?c=469
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amelyben élni szeretnénk”.119F

11 Következésképpen az Alaptörvény szorosan kap-

csolódik a nemzet akaratához, valójában annak kifejeződése. Ezek szerint az 

Alaptörvény és így az állam is a nemzet által meghatározott értékeket képvise-

lik. Ez fontos kiindulási pont a nemzeti és az alkotmányos identitás vizsgálata 

során, hiszen ez a megfogalmazás is arra enged következtetni, hogy a nemzet 

identitása az alkotmányban tovább él, abban kifejeződik, ami az eddig leírtak 

szerint szoros kapcsolatot feltételez e két fogalom között. Ugyanakkor az elvá-

laszthatóság is nagyon fontos szempont, hiszen a valóságban – amint arra ké-

sőbb még kitérek – előfordulhat, hogy a nemzet aktuális identitása és a nemzet 

identitásáról az alkotmányban megörökített pillanatkép között disszonancia 

alakul ki. Egyértelmű ugyanis, hogy az írott alkotmányok statikusak, míg a 

nemzet identitása folyamatosan változik. Minden egyes perc, amelyet egy kö-

zösség együtt átél, az identitásának részévé válik. 

3. Az alkotmányos identitás értelmezési tartománya

3.1. Statikus vagy dinamikusan változó tartalom

Az alkotmányos identitás értelmezésének a szakirodalom és az alkotmánybíró-

ságok gyakorlata alapján négy kategóriája azonosítható be, amelyek nem min-

den esetben különíthetők el élesen egymástól. A már fentebb leírtak szerint 

létezik egy olyan értelmezés, amely a fogalmat statikusan, egy meghatározott 

pillanatban megragadva közelíti meg, amelyet a jövőre nézve is megváltoztatha-

tatlan, kötelező érvényűnek tekint. A statikus megközelítés ellenpárja a dinami-

kus szemlélet, amely az alkotmányos identitást, főként a nemzeti identitással 

szoros összefüggésben, egy folyamatosan változó, alakuló elemként tartja szá-

mon. Ezek mellett létezik egy másik kategória-pár is, amelynek lényege a nem-

zeti és „univerzalista” megközelítésekben ragadható meg. Ez azt jelenti, hogy 

vannak szerzők, akik az alkotmányos identitás fogalmát a nemzeti identitással 

azonosítják, legalábbis attól elválaszthatatlannak tartják. Ugyanakkor akadnak 

olyanok is, akik a nemzetközi emberi jogi jogelveket, az univerzális értékeket 

tekintik az alkotmányos identitás alapjának, elvetve a nemzeti elemet. A követ-

kezőkben megkísérlem e négy kategóriába sorolni az ismert, a tudományos 

diskurzusban legjellemzőbb meghatározásokat. 

Vegyük először a közös értékek változásának problematikáját, tehát a sta-

tikus és a dinamikus megközelítés lényegét. Az értékek statikusságának – 

fentebb kifejtett – tagadásából ugyanis az következhet, hogy azok tartalma 

talán rögzíthető egy adott helyen és időben, ennek ellenére a rögzítés után is 

folyamatosan változnak. Ebben az esetben például egy nemzeti alkotmányban 

elfogadott értékek csak az „alkotmányozó generáció” által összegzett pillanat-

képét adhatják az identitás elemeinek. Gary J. Jacobsohn szemléletes példája 

éppen az ebből fakadó nehézségekre világít rá. Törökországban, miután Ke-

11 Magyarország alaptörvénye. (2011. április 25.) https://net.jogtar.hu/ 

jogszabaly?docid=A1100425.ATV 

https://net.jogtar.hu/%0bjogszabaly?docid=A1100425.ATV
https://net.jogtar.hu/%0bjogszabaly?docid=A1100425.ATV
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mal Atatürk szekuláris felfogásával összhangban lényegesen szigorítottak a 

muszlim öltözékek viselésének szabályain, így – többek között – az egyete-

meken a fejkendők viselését is megtiltották. A török reformok tekintetében az 

„alkotmányos célkitűzés, és a külső valóság közti szakadékra” 120F

12 következtet-

hetünk az egyetemeken történő fejkendőviseléssel összefüggő sorozatos bíró-

sági eljárásokból, valamint abból, hogy 2008-as közvéleménykutatások szerint 

a társadalom túlnyomó többsége támogatta az egyetemi hallgatók fejkendővi-

selését. 121F

13 Ezek alapján joggal vethető fel a kérdés: ha adott esetben az alkot-

mányos identitás tartalmában a politikai közösség és az írott szó között disz-

szonancia áll fenn, kinek az identitása kell, hogy érvényesüljön? Megtiltható-e 

a fejkendőviselés az egyetemeken, illetőleg rá lehet-e erőszakolni egy politi-

kai, vagy kulturális nemzetre egy megfelelőbbnek tartott, jobbnak vagy érté-

kesebbnek vélt „identitást”, ha azt ő nem fogadja el a magáénak? 122F

14 

Egy másik problémafelvetés, hogy amennyiben az alkotmányos identitást a 

„megváltoztathatatlan” alkotmányos szabályokkal azonosítjuk, ahogyan azt 

például a német alkotmánybíróság tette, akkor az identitást statikusan értelmez-

zük és megfosztjuk egyik legfontosabb attribútumától, a folyamatos változástól. 

A német alkotmánybíróság például az alkotmányos identitás tartalmát legfőkép-

pen a Grundgesetz örökkévalósági klauzulájához kötötte.123F

15 Ezek alapján a 

Grundgesetz alapjogi rendelkezései örökös védelem alatt állnak, azok nem csak 

nem módosíthatók, de a német alkotmányos identitás részét is képezik. 124F

16 Bár a 

német testület ezt nem mondta ki, a „Lisszabon döntésében”125F

17 meghatározott 

keretek arra engednek következtetni, hogy a testület a statikus szemlélet mellett 

döntött, amely ráadásul kevésbé a nemzet-specifikus értékek, identitásképző 

elemek irányából közelíti meg a fogalmat. A német megközelítés inkább a nem-

zetközi standardok – nemzetközi emberi jogi szabályozási rezsim – német al-

kotmányba való átültetését helyezi a védelem középpontjába, így azt mondhat-

juk, hogy a német testület értelmezési tartománya a statikus-univerzalista hal-

mazban helyezhető el. 

Van azonban olyan eset is, amikor a fogalmat dinamikus, változó értékhal-

mazként jelölik meg. Ilyen például a magyar Alkotmánybíróság alkotmányos 

identitást taglaló alaphatározata, amelyben a testület többek között kimondta, 

12Gary J. Jacobsohn: Az Alkotmányos identitás változásai. Fundamentum 2013. 1. 9. 
13 Gary J. Jacobsohn: Az Alkotmányos identitás változásai. Fundamentum 2013. 1. 9. 
14 Kéri Veronika: Gondolatok az alkotmányos identitásról. Magyar Jog. 2017. 7-8- sz.  
15 A Bundesverfassungsgericht „Lisszabon döntéséből”: „Ezen belül a szövetségi 

alkotmánybíróság mindig megvizsgálja, hogy ezen uniós aktusok folyamán az 

alkotmányidentitás érinthetetlen magva nem sérült-e meg, mely a Grundgesetz 23. cikke (1) 

bekezdésének harmadik mondatából következik, összefüggésben a Grundgesetz 79. cikkének 

(3) bekezdésével.” (BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30. 6. 2009.)
16 GG Artikel 79. Abs. (3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung

des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder

die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
17 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30. 6. 2009.
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hogy az identitás nem statikus, taxatíve felsorolható értékek sora. Éppen ezért a 

fogalom tartalmát az Alkotmánybíróság „az Alaptörvény egésze, illetve egyes 

rendelkezései alapján, az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése szerint azok céljá-

val, a Nemzeti Hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhang-

ban, esetről-esetre bontja ki.”126F

18 A magyar Alkotmánybíróság a Nemzeti Hitval-

lást, valamint a történeti alkotmány vívmányait helyezi a középpontba, ami 

egyértelműen nemzeti megközelítésre utal, amely így kiválóan példázza a di-

namikus-nemzeti halmaz jellemzőit. Ugyanakkor amellett sem mehetünk el, 

hogy a testület egyfelől ugyan a fentiek szerint tagadja az identitás körébe tarto-

zó értékek statikus voltát, ugyanakkor azt is kimondja, hogy Magyarország 

ezekről az értékekről nem mondhat le, azoktól csak az önálló államisága, a szu-

verenitása elvesztésével fosztható meg. Ez a megállapítás tehát úgy határozza 

meg az alkotmányos identitás további attribútumait, mint az örökké érvényesü-

lő, megváltoztathatatlan és adott esetben akár az Alaptörvény szövegétől is el-

szakadó értékek összességét.127F

19  A határozat ezen bekezdésével összefüggésben 

okkal merülhet fel a kérdés: az alkotmányos identitás körébe tartozó értékek 

ezek alapján gátját képezhetik egy esetleges alkotmányozásnak, vagy alkot-

mánymódosításnak is?128F

20 Ha a válasz igenlő, akkor viszont már korántsem olyan 

dinamikus a magyar testület megközelítése, sőt, valójában újfent az örök érvé-

nyű normák kérdésével találjuk szembe magunkat. Ha az alkotmánybírósági 

határozat indokolásának ezen részét vesszük figyelembe akkor a magyar dön-

téssel kapcsolatban is statikus megközelítést látunk, pontosabban statikus-

nemzeti megközelítést. 

3.2. Nemzeti vagy „univerzalista” értelmezési tartomány 

Általánosságban megállapítható, hogy az esetek többségében – legalábbis ami a 

szakirodalmat illeti – a nemzeti megközelítés előrevetíti a dinamikus viszonyu-

lást is.  Ez természetszerűen következik abból, hogy a nemzetet és annak fejlő-

dését, tapasztalatait, a megelőző korok vívmányait helyezik előtérbe, amely 

logikus módon nem pillanatképet feltételez, hiszen a tapasztalat a közösen átélt 

idők közös emlékezete, amely, mint ilyen, folyamatosan bővül, változik. Azon 

szerzőket tehát, akik az alkotmányos identitás nemzet-specifikus elemeit hang-

súlyozzák a dinamikus-nemzeti kategóriába sorolom. Gary J. Jacobsohn például 

azt az álláspontot képviseli, hogy egy alkotmány „tapasztalati úton” szerez iden-

titást. Meglátása szerint az alkotmányos identitás „számos, a nemzet múltját 

kifejező törekvés és vélemény elegyeként jelenik meg…” 129F

21, amelynek alapja a 

kollektív emlékezet és amely a nemzet kulturális személyiségének része. 130F

22 Akad 

olyan megközelítés is, amely szerint az Alaptörvény „személyisége” egyrészt 

18 22/2016 (XII. 5.) AB határozat [64-65] 
19 22/2016. (XII. 5.) AB határozat [109] 
20 Kéri-Pozsár 2017. 
21 Gary J. Jacobsohn: Az Alkotmányos identitás változásai. Fundamentum 2013. 1. sz. 7. 
22 Gary J. Jacobsohn: Constitutional identity. The Review of Politics 68 (2006). 370., 373. 17 
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genetikai, másrészt környezeti adottságokból tevődik össze, ezért identitását sok 

esetben a környezeti hatásokra adott reakciók formálják, természetes tehát fo-

lyamatos változása.131F

23  

Kukorelli István szerint identitásképző elemek lelhetők fel például a törté-

nelmi hagyományokban, a keresztény értékekben vagy a nemzetben, mint köz-

jogi fogalomban.132F

24 Az alkotmányos identitás és történelem, a hagyományok 

szoros kapcsolatát vallja Hanna Pitkin is, amikor arról ír, hogy az alkotmányos 

uralom az emberek korábbi tapasztalataiból vezethető le és „kevésbé valami, 

ami nekünk van, mint inkább valami, amik mi vagyunk.” 
133F

25 Biljana Kostadinov 

szerint az alkotmányos identitás a nemzeti identitás speciális formája. A nemze-

ti identitással kapcsolatban pedig kiemeli: tudatos és tudattalan elemek összes-

ségéről beszélünk, amelyek kialakítják a kötődést egy bizonyos közösség felé – 

értelmezése szerint tehát egy pszichológiai és szociológiai jelenségről van szó. 134F

26 

Rupert Scholz, a párbeszéd és identitás nemzetközi konferencián arra a megál-

lapításra jutott, hogy globális polgárságról, vagy ehhez hasonló fogalomról nem 

lehet beszélni, éppen ellenkezőleg, a polgárok mind a mai napig saját identitá-

sukat követelik. Véleménye szerint „az európai polgárok megkövetelik, hogy 

saját értékrendjükkel azonosulhassanak és így politikai és kulturális fogódzók 

után kutatnak a saját értékrendjükben, amelyet egyre kisebb egységekben keres-

nek, menedékként a globalizálódó világgal szemben.” 135F

27  Varga Zs. András pe-

dig a teljesség igénye nélkül az alkotmányos identitás körébe sorolja az állami 

és nemzeti öndefiníciót, a történeti, nemzeti és jogi hagyományokat, valamint 

különösen azokat az alkotmányos értékeket, amelyek nem tartoznak az Európai 

Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 2. cikke szerinti közös értékek 

közé.136F

28 A dinamikus-nemzeti halmazt alkotó gondolatok közös nevezőjét tehát 

úgy lehetne összegezni: az alkotmányos identitás tartalmi kereteinek meghatá-

rozása közben valójában a „kik vagyunk mi?” és „Hogyan váltunk azzá, akik 

vagyunk?” kérdésekre keresik a választ. 

A statikus-nemzeti viszonyulásra jó példa Michel Troper koncepciója, aki 

szerint az alkotmányos identitás meghatározott princípiumokat jelent. Meglátása 

szerint éppen ez lehet alkalmazásának egyik legfontosabb funkciója, megkülön-

böztetve azt a többi normától. „Ezekre lehet támaszkodni abban az esetben, ha 

23 Csink Lóránt: Az Alaptörvény identitása – honnan hová? In: TÓTH Judit (szerk.): Tanulmá-

nyok Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitais 

Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXVIII. Szeged, 2015. 134-141. 
24. Kukorelli István: Az Alaptörvény és az EU. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás.

2013. 1. sz. 6.
25 Hanna Fenichel Pitkin: The Idea of a Constitution, Journal of Legal Education, 1987/37,

167–71, 169.
26 Biljana Kostadinov: Constitutional identity. Iustinianus Primus Law Review 2012. Vol. 3:1. 10.
27 Rupert Scholz: A globalizáció és az identitás, mint a nemzeti alkotmányok megerősítése. A

beszéd elhangzott: Párbeszéd és identitás nemzetközi konferencia. Budapest, 2015. április 23-24.
28 Varga Zs. András: Végleges szuverenitás, vagy korlátozott hatáskör-transzfer? Fontes Iuris

2016/1. 11.
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az alkotmányosságot olyan veszély fenyegeti, melynek következtében az alkot-

mány elveszítené kapcsolatát az emberekkel, vagy a nemzettel, melynek védel-

mére hivatott.”137F

29 Troper megközelítése szorosan összekapcsolja az alkotmányt 

a nemzettel, ugyanakkor a nemzet védelmét helyezi az alkotmányos identitás 

funkciójának középpontjába, ami stabilitást, valamint állandóságot feltételez a 

princípiumokkal összefüggésben. 

Egy további kategória, amelyet felállíthatunk, a dinamikus-univerzalista, 

amely szintén inkább a szakirodalomban lelhető fel, mint a gyakorlatban. Mic-

hel Rosenfeld álláspontja szerint például a modern alkotmányos identitás elvá-

lasztandó a nemzeti identitástól.138F

30 A szerző az emberi jogi patriotizmus fogal-

mában gondolkodva139F

31 hangsúlyozza, hogy egy közösség identitása, tehát a 

szükséges kohézió, amely a közösség tagjai közötti szolidaritás szempontjából 

elengedhetetlen, az emberi jogi patriotizmus fogalmával teremthető meg. El-

mondása szerint „az alkotmányos identitás maga egy bonyolult és változó vi-

szonyrendszerben alakul ki és át, gyakran a pozitív azonosulás mellett kifejezet-

ten negatív attitűdökre, elutasításra építve. Az alkotmányos identitás egyik fon-

tos jellemzője, hogy különbözik a nemzeti identitástól, a „nacionalista patrio-

tizmus” esetenként kirekesztő felfogásával pedig szükségképpen szembehelyez-

kedik”. Kifejti továbbá, nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy „mi hoz létre 

pozitív azonosulást egy transznacionális vagy globális alkotmányos identitás 

esetén – még ha a nemzeti keretek meghaladásának első lépését az imént emlí-

tett szembenállás meg is teremti.” 140F

32 Az „alkotmányos szükségszerűségre” épü-

lő, nemzetek feletti identitás az emberi jogi patriotizmus, pontosabban a „patrió-

ták” részéről feltételez egyfajta tevőleges magatartást, az emberi jogok védel-

méért folytatott harcot, amelynek eredményei fokozatosan a globális alkotmá-

nyos identitás részévé válnak. Tekintettel arra, hogy a szerző folyamatos har-

cokról és azok eredményeiről ír, nem kérdés, hogy ebben az esetben is dinami-

kus megközelítésről beszélhetünk. 

4. Az „identitás” fogalom alkotmányjogban történő meg-

jelenésének kontextusa és jelentősége (Európában)

A fogalom tartalmának elméleti aspektusait követően nem feledkezhetünk meg 

a fogalom alkalmazásának gyakorlati indíttatásának vizsgálatáról sem, amely 

lényegesen befolyásolta tartalmi kereteit az Európai Unió területén. Az „alkot-

29 Michel Rosenfeld: Constitutional identity. The Oxford Handbook of Comparative Constitu-

tional Law. Oxford Handbooks Online. May 2012. 4. 
30 Lásd Michel Rosenfeld: Constitutional identity. The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law. Oxford Handbooks Online. May 2012. 
31 „A könyvbeli javaslat szerint az alkotmányos patriotizmus helyett egy emberi jogi patrio-

tizmusra és – ehhez kapcsolódóan – az „alkotmányos szükségszerűségre” építve képzelhető el 

egy nemzetek feletti alkotmányos identitás.” Körtvélyesi Zsolt: Alkotmányosság a nemzeten 

túl: Az alkotmányos identitás egy természetrajza. Fundamentum17. évf. 1. sz. (2013.) 118. 
32 Körtvélyesi. 2013.  Fundamentum17. évf. 1. sz. (2013.) 118. 

http://epa.oszk.hu/02300/02334/
http://epa.oszk.hu/html/vgi/ujepa_kardex.phtml?aktev=2013&id=02334
http://epa.oszk.hu/02300/02334/
http://epa.oszk.hu/html/vgi/ujepa_kardex.phtml?aktev=2013&id=02334
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mányos identitás” fogalmának megjelenése ugyanis nem választható el attól a 

jelenségtől, amelyet egyes szerzők az „alkotmányjog globalizációjának”, vagy 

másképp „globális alkotmánynak” neveznek.  

Pokol Béla e jelenséget „posztnemzeti alkotmányosságnak” nevezi, melynek 

lényege, hogy „a nemzetközi jogot alkotmányjogiasítják (…) univerzális elvek 

és nemzetközi sztenderdek mentén.” Ennek következtében a szerző szerint „a 

nemzetközi jogot, amely eredetileg a nemzetállamok közötti szerződéseken és 

szokásjogon alapul, a szuverén nemzetállamok alkotmányai fölé akarják helyez-

ni (…), egyfajta globális alkotmányjogként”.141F

33 Pokol ezt a tendenciát kritizálja 

és rendkívül káros jelenségként tekint rá, hiszen meglátása szerint kialakulóban 

van egy olyan, szuverén államok fölött álló „nemzetközi bírói stáb”, amely egy 

állandó normarendszer felépítésén fáradozik, demokratikus legitimáció nélkül. 142F

34 

Chronowski Nóra e folyamatot a következőképpen írta le: „a globalizáció a 

nemzeti alkotmányjogi megközelítésben olyan folyamatként fogható fel, amely-

ben az univerzálissá váló elvek a nemzeti megoldások prizmáján keresztül be-

épülnek a konkrét alkotmányos gyakorlatba, és a partikularizmus korlátjaként 

jelennek meg.”143F

35

A „jurisztokrácia vita” 144F

36 bemutatására ehelyütt nincsen lehetőség, a téma je-

len írásban egy szempontból bír jelentőséggel: a több szintű alkotmányosság 

kiépülésének folyamata legkésőbb a második világháborút követően kezdetét 

vette, amely meglátásom szerint az elsődleges oka az „identitás” fogalom al-

kotmányjogban történő megjelenésének.  Ez a kijelentés Európára hatványozot-

tan vonatkozik. Az európai integrációban való részvétel érdekében a tagállamok 

szükségszerűen átruháztak a szuverenitásukból fakadó egyes hatásköröket az 

Unióra.145F

37 A Lisszaboni szerződés ratifikálásakor ezen önkéntesség ellenére a 

legtöbb tagállami alkotmánybíróság az „alkotmányos identitás”, valamint a 

szuverenitás védelmére kelt.146F

38 Ugyanakkor nem csupán a tagállami szervek, de 

33 Pokol Béla: A jurisztokrácia és a demokrácia határvonalán (in: Jogelméleti Szemle 2015/4. 

szám; http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.pdf (letöltve: 2020. 04.01.) 
34 Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás. Szociológiai, politológiai és jogelméleti megközelítés-

ben. Kaizon Kiadó, Budapest 2014. 49., 50. 
35 Chronowski Nóra: Globális vagy lokális alkotmányosság? 

http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.html 
36 Lásd http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.html 
37 Alaptörvény E) cikk (2) bekezdés Magyarország az Európai Unióban tagállamként való 

részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok 

gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő 

egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorol-

hatja. Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben 

foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi 

egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthe-

tetlen rendelkezési jogát. 
38 A Bundesverfassungsgericht Lisszabon döntéséből: „a szövetségi alkotmánybíróság mindig 

megvizsgálja, hogy az európai egyesülés szerveinek jogi aktusai és intézményei a közösségi és 

uniós jogi szubszidiaritás betartása mellett a nekik juttatott felségjogok korlátozott és egyedi 

felhatalmazások keretei között születtek-e meg a Lisszaboni Szerződés 5. cikkének (3) bekez-

http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.pdf
http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.html
http://jesz.ajk.elte.hu/2015_4.html
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az uniós elsődleges jog is érinti e problémakört, amennyiben az EUSZ maga 

állítja fel a nemzeti identitást az integráció korlátjaként. Az EUSZ 4. cikkének 

(2) bekezdése szerint „az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződé-

sek előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan 

része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a 

regionális és helyi önkormányzatokat is…” 

Az EUSZ a nemzeti identitást rendeli védeni, amely a politikai és alkotmá-

nyos berendezkedés elválaszthatatlan része. Mivel a nemzeti identitást a norma-

szöveg szorosan összekapcsolja ez utóbbi, állami attribútumokkal, így könnyen 

levezethető, hogy a jogalkotó valójában az alkotmányos identitás elemeire gon-

dolt, ennek ellenére a nemzeti identitás védelmét mondja ki, ami rengeteg kér-

dést vet fel. Ugyanakkor, ahogyan arra a nemzet fogalma körüli kérdéseket 

taglaló részben is utaltam, jelen tanulmányban amellett érvelek, hogy az alkot-

mányos identitás a nemzeti identitás része, tehát a politikai közösség állami 

működésre vonatkozó akaratának megtestesülése, amely részeleme csupán a 

nem (csak) jogias, kulturális elemeket is magában foglaló nemzeti identitásnak. 

A 4. cikk minden esetre tág értelmezési keretet ad a tagállami alkotmánybírósá-

gok számára, amelyek így az alkotmányos identitást az integráción belüli ön-

meghatározás céljából és a nemzeti identitáshoz szorosan kapcsolódó tartalom-

mal alkalmazzák. 

Az EU-ban tehát főként a tagállami (alkotmány)bíróságok integrációval 

szembeni védelmi mechanizmusa hívta életre az alkotmányos identitás fogal-

mát. Valójában egy teljesen természetes reakcióról van szó, a helyzet párhu-

zamba állítható azzal, amikor megsértik egy individuum emberi méltóságát. 

Nincs szükség arra, hogy az ember folyamatosan méltóságának tudatában éljen, 

hogy azt előzetesen definiálja, hiszen pontosan érzi, amikor emberi mivoltának 

érinthetetlen, legmélyebb magja kerül veszélybe. Ugyanígy nem szükséges, 

hogy egy nemzet a saját (nemzeti) identitásán elmélkedjen, amíg szabadon 

használhatja nemzeti jelképeit, szabadon beszélheti anyanyelvét, megtarthatja 

nemzeti ünnepeit. A probléma akkor kezdődik, ha egy napon elveszíti az ezek-

hez fűződő jogát. Egy államot pedig magától értetődően akkor kezdi el foglal-

koztatni alkotmányos identitása, akkor válik igazán szükségszerűvé, hogy egy-

általán rendelkezzen ilyennel, amikor (az uniós tagállamok esetében) az integrá-

 
désbe foglalt első és második mondatának megfelelően. Ezen belül a szövetségi alkotmánybír-

óság mindig megvizsgálja, hogy ezen uniós aktusok folyamán az alkotmányidentitás érinthe-

tetlen magva nem sérült-e meg, mely a Grundgesetz 23. cikke (1) bekezdésének harmadik 

mondatából következik, összefüggésben az Grundgesetz 79. cikkének (3) bekezdésével.” 

A lengyel Alkotmánybíróság Lisszabon döntéséből: kijelenti „az Alkotmány 91. cikkének (3) 

bekezdéséből az következik, hogy az Európai Unió rendeletei elsőbbséget élveznek, amennyi-

ben nincsenek összhangban a törvényekkel. Ezzel szemben az Alkotmány fenntartja fensőbb-

ségét és elsőbbségét a lengyel alkotmányos rendszerben hatályban lévő minden jogi aktussal 

szemben, ideértve az Európai Unió jogi aktusait is.” 
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cióval szembeni önmeghatározásra, az „integráció-álló alkotmánymag”147F

39 meg-

határozására kényszerül. 

Fontos aspektus tehát az Európai Unió Bírósága identitással kapcsolatos 

esetjogának kérdése, hiszen az EUSZ 4. cikk (2) bekezdésén, tehát a nemzeti 

identitáson alapuló kimentési ok elfogadásáról végső soron maga az EUB dönt. 

Más kérdés, hogy amennyiben egy tagállami testület kimondja egy uniós aktus-

ról, hogy sérti az identitását, akkor egy saját maga által meghatározott, beazono-

sított nemzeti identitáshoz ragaszkodó tagállam nem engedelmeskedhet az EUB 

parancsának ebben a kérdésben. Hiszen ez végső soron azt jelentené, hogy az 

EUB határozná meg a tagállami identitás kereteit. Az Európai Unió működése 

szempontjából természetesen elengedhetetlen, hogy az EUB eljárását egy „ará-

nyossági tesztként” fogjuk fel, azonban az identitáskontroll szerepére és kiala-

kulásának körülményeire tekintettel nem lenne konzekvens, ha egy tagállam 

elfogadná identitásának egy külső szereplő általi végső meghatározását. Éppen 

ezért különösen fontosak Sulyok Tamás gondolatai, aki szerint a tagállami al-

kotmánybírói fórumok számára meg kell nyitni a lehetőséget arra, hogy a nem-

zeti identitás tartalmát az uniós jogi kontextusban – tehát az EUSZ 4. cikk (2) 

bekezdés alapján – kifejthessék.148F

40

Az EUB esetjoga149F

41 alapján ugyanakkor azt láthatjuk, hogy csak ritkán, a 

speciális nemzeti elemek igazolására nagy figyelmet fordítva fogadja el, ha egy 

tagállam a nemzeti identitásra hivatkozva tér el az uniós jogtól. Varga Zs. And-

rás is erre mutatott rá. Szerinte az alkotmányos önazonosság – ahogyan arra már 

fentebb is utaltam - nem univerzális jogok csoportja, hanem olyan, csak megha-

tározott nemzetekre, az azokat alkotó közösségekre jellemző értékek, amelyek 

megkülönböztetik azokat másoktól. Az alkotmánybíró ezzel azt az uniós kon-

textusból kikövetkeztethető tézist fejti ki, mely szerint a nemzeti identitás és az 

alkotmányos önazonosság elválaszthatatlanok egymástól.150F

42 

39 Varga Zs. András hivatkozott a német jogban kimunkált Integráció-álló alkotmánymag teó-

riára a magyar alkotmányos identitással összefüggésben. A beszéd elhangzott: Párbeszéd és 

identitás nemzetközi konferencia. Budapest, 2015. április 23-24. 
40 Sulyok Tamás: A tagállami alkotmányok erga omnes hatálya és a kompozit alkotmányos-

ság. Fontes Iuris 2016/1. 33. 
41 A Sayn Wittgenstein (C-208/09. sz.) ügyben a névviselési joggal összefüggésben az EUB 

elfogadta kimentési okként az EUSZ 4. cikk (2) bekezdésre hivatkozást, amikor Ausztria nem 

jegyezte be a területén korábban eltörlésre kerülő nemesi címet az anyakönyvbe. A Runevič-

Vardyn ügyben (C-391/09. sz. ügy) a Bíróság a nemzeti identitás körébe vonta a nemzeti 

nyelveket. A Bizottság v. Luxemburg ügyben (C-51/08. sz. ügy) viszont az EUB már nem fo-

gadta el kimentési okként a nemzeti identitásra való hivatkozást, amikor a közjegyzői munkát 

Luxemburg csak saját állampolgárai számára tette elérhetővé, olyan kulturális kérdésekre hi-

vatkozva, amelyek miatt szükséges egy közjegyző számára az adott állam állampolgárságával 

rendelkeznie. Lásd Drinóczi Tímea: Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az al-

kotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? MTA Law Working Papers 2016/15. 

https://jog.tk.mta.hu/uploads /files/2016_15_Drinoczi.pdf  
42 22/2016. (XII. 5.) AB határozat [112] 

https://jog.tk.mta.hu/uploads%20/files/2016_15_Drinoczi.pdf
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Az Európai Unió területén a fogalom funkciója okán mindenesetre nehéz azo-

nosulni a tisztán univerzalista megközelítéssel, hiszen a fentiek szerint elengedhe-

tetlen, hogy a fogalom rendelkezzék nemzeti tartalommal. Az emberi jogok vé-

delmének mindenek felett álló értéke vitathatatlanul összeköt egymással államo-

kat, politikai közösségeket, és még egyazon politikai közösségen belül is eleme 

lehet, részét képezheti a közösség identitásának, azonban nehéz felfedezni bennük 

az önmagukban álló identitásképző, megkülönböztető és főként az alkotmányos 

identitásra való hivatkozás funkcióját alátámasztó elemeket, amikor éppen az 

integrációval szembeni védelem indukálja az alkotmányos identitás alkotmányjo-

gi meghatározásának igényét. Az uniós tagállamok alkotmánybíróságai így - EU-

s kontextusban legalábbis mindenképpen – a nemzeti-statikus, vagy nemzeti-

dinamikus értelmezési keretben kell, hogy értelmezzék az alkotmányos identitás 

fogalmát, hogy annak valódi célját beteljesíthessék. 

5. Záró gondolatok  

Az „identitás” fogalmának megjelenése sok nehézséget okoz az alkotmányjog 

területén. Mivel nehezen leírható, változó tartalmú fogalomról van szó, a defini-

álás, jogi eszközökkel történő „textuális” lehatárolás szinte lehetetlen feladatnak 

látszik. 

Ebből következően a fogalom valódi jelentéséhez az egyes államok tekintet-

ében jogértelmezés úján, főként az alkotmánybíróságok joggyakorlatán keresz-

tül lehet eljutni. Ebből a szempontból nagyon fontos az „alkotmányos identitás” 

fogalom lehetséges értelmezési kereteinek feltérképezése. A szakirodalom és az 

eddigi alkotmánybírósági gyakorlat alapján a fogalom értelmezhető a nemzeti 

identitással szoros összefüggésben, annak részhalmazaként, vagy az univerzális 

értékek, jogelvek talaján (nemzeti-univerzalista). A fogalom felfogható továbbá 

statikus értékek halmazaként, amelyeket tértől, időtől és a politikai közösségben 

bekövetkező változásoktól függetlenül örökös védelem illet, illetőleg folyama-

tosan változó, a politikai közösség identitásától nem elválasztható értékegyüt-

tesként. (statikus-dinamikus)  

Az Európai Unió tagállamai esetében megállapítható, hogy a fogalmat egy-

fajta öndefinícióban testet öltő védekezési mechanizmus hívta életre, így – aho-

gyan az az EUSZ 4. cikk (2) bekezdés szövegéből is egyértelműen kitűnik – 

ezeken a területeken inkább nemzeti – statikus, vagy nemzeti – dinamikus meg-

közelítések érvényesülnek. A nemzeti megközelítést erősíti az is, hogy az EUB 

esetjoga alapján kijelenthető, a bíróság csupán akkor fogadja el „kimentési ok-

ként” az alkotmányos identitásra hivatkozást, ha a tagállamok kifejezetten nem-

zet-specifikus értékek védelmére hivatkoznak. 
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A TÖRVÉNYJAVASLATOK TÁRGYALÁSÁNAK  

ÁLTALÁNOS VALAMINT KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

A RÉGI ÉS AZ ÚJ HÁZSZABÁLYBAN 151F

1 

Pálfi Edina 

Széchenyi István Egyetem 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 

e-mail: palfiedina@citromail.hu

Az Alaptörvény elfogadását követően bekövetkezett közjogi változásokra tekin-

tettel megalkotásra került az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény. 

Ekkor a házszabály felülvizsgálatára még nem került sor, az csak 2014. évben a 

Határozati Házszabály elfogadásával valósult meg.  

A HHSz. újításai, a célkitűzései között szerepelt többek között az Országgyű-

lés hatékony döntéshozatalának biztosítása, a törvényalkotási eljárás újra sza-

bályozása, a végrehajtó hatalom ellenőrzését biztosító parlamenti eszközök 

megőrzése, a gyorsított eljárások alkalmazásának korlátozása. A törvényjavas-

latok tárgyalására vonatkozóan a HHSz. általános és különös szabályok szerint 

tárgyalt javaslatokat különböztet meg. 

Az új HHSz. egyik legfontosabb újításaként a törvényalkotási eljárás szaka-

szait újraszabályozta, ezen kívül jelentősen szűkítette az általános szabályoktól 

eltérő, különös (kivételes, határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés, 

sürgős) törvényalkotási eljárás lehetőségeit. Ezen szabályozások célja a korábbi 

években felgyorsult törvényalkotás lassítása, a parlament „törvénygyár” jelle-

gének kiküszöbölése. Kutatásom során a régi és az új szabályozást, deskriptív, 

összehasonlító módszerrel vetettem össze, majd az Országgyűlés hivatalos hon-

lapján található adatok segítségével kvantitatív elemzést végezve azt vizsgáltam, 

hogy az új szabályozás beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket: a szabályozás 

valóban segíti-e az átgondolt, ellenőrizhetőbb és „lassúbb” törvényalkotást. 

döntéshozatal, hatékonyság, törvényalkotás, általános, különös törvényalkotás 

1. Bevezetés

 „A Házszabály az Országgyűlés alkotmányos pozíciójából fakadóan a parla-

menti autonómia egyik jelképes intézménye, és feladata, hogy a parlamenti 

funkciók gyakorlására működőképes, kiszámítható szabályokat állítson a politi-

kai szereplők elé. Ennek alapvetően eleget tett az 1994-es Házszabály, noha jó 

néhány politikai feszültség megoldására nem tudott egyértelmű megoldást kí-

1 A kutatás az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó prog-

ramjai keretében valósult meg. 

mailto:palfiedina@citromail.hu
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nálni.” 
152F

2 1997 után több kísérlet történt a Házszabály átfogó, az időközben fel-

merült problémákat orvosoló módosítására, de ezek a kísérletek nem jártak tel-

jes sikerrel, csupán részeredmények voltak. 2011-ben az Országgyűlés egy ki-

sebb és egy jelentősebb Házszabály-módosítást fogadott el. Emellett tovább 

élhetett a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (továbbiakban: HSz.).  A parlamenti jog át-

alakításának második lépése új határozati házszabály megalkotása volt, így szü-

letett meg az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) Ogy. 

határozat (továbbiakban: HHSz.).  

Jelen tanulmányban a törvényalkotási eljárás szakaszaiban bekövetkezett vál-

tozásokat vizsgálom meg. A HHSz. egyik legfontosabb újításaként a törvényalko-

tási eljárás szakaszait újraszabályozta, ezen kívül jelentősen szűkítette az általános 

szabályoktól eltérő, különös (kivételes, határozati házszabályi rendelkezésektől 

való eltérés, sürgős) törvényalkotási eljárás lehetőségeit. Ezen szabályozások 

jogalkotói célja a korábbi években felgyorsult törvényalkotás lassítása, a parla-

ment „törvénygyár” jellegének kiküszöbölése. Kutatásom során a régi és az új 

szabályozást, deskriptív, összehasonlító módszerrel vetettem össze, majd az Or-

szággyűlés hivatalos honlapján153F

3  található adatok segítségével kvantitatív elem-

zést végezve azt vizsgáltam, hogy az új szabályozás beváltotta-e a hozzá fűzött 

reményeket: a szabályozás valóban segíti-e az átgondolt, ellenőrizhetőbb és „las-

súbb” törvényalkotást, ami a jogalkotó eredeti célja volt. A HHSz. célkitűzései 

között szerepelt ugyanis – többek között – az Országgyűlés hatékony döntéshoza-

talának biztosítása, a törvényalkotási eljárás újraszabályozása, a végrehajtó hata-

lom ellenőrzését biztosító parlamenti eszközök megőrzése, a gyorsított eljárások 

alkalmazásának korlátozása.  

A törvényjavaslatok tárgyalására vonatkozóan a HHSz. általános és külö-

nös szabályok szerint tárgyalt javaslatokat különböztet meg. A kettő között 

alapvető különbséget a törvényjavaslatok tárgyalási idejére gyakorolt hatásuk 

alapján tehetünk. Ennek megfelelően beszélhetünk a törvényalkotási eljárást 

„lassító” illetve az eljárást „gyorsító” különös szabályokról. Elsőként a tör-

vényjavaslatok tárgyalásának általános szabályaiban bekövetkezett változáso-

kat tekintem át és értékelem. 

2 Smuk Péter: Az átmenet parlamenti joga, a parlamenti jog átmenete. Pázmány Law Working 

Papers 2012/40. Budapest, 3. o.  
3 A törvényjavaslatok általános, kivételes és sürgős eljárásban történő tárgyalására irányuló 

indítványok áttekintése a parlament.hu honlapon 
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2. A törvényjavaslatok tárgyalásának általános szabályai-

ban bekövetkezett változások 

2.1. A HSz. szabályai 

A HSz. szerint a törvényjavaslatokat az Országgyűlés elnökénél, írásbeli indo-

kolással kell benyújtania a kezdeményezőnek. „Az elnök a törvényjavaslat be-

nyújtását az Országgyűlés következő ülésén bejelenti, megnevezve egyúttal a 

kijelölt bizottságot. Ebben az időszakban az Alkotmányügyi bizottság feladata 

volt, hogy egyfajta előzetes alkotmányossági kontrollt gyakoroljon. „Az Alkot-

mányügyi bizottság – amely saját kezdeményezésére ajánlást nyújthatott be 

minden törvényjavaslathoz – gyakrabban részese a törvények előkészítésének 

(mint a többi állandó bizottság), s különleges alkotmányőri szerepe van a tör-

vényjavaslatok záróvitájában. Az Alkotmányügyi bizottság a záróvita lezárásáig 

élhetett koherencia zavarokat elhárító módosító javaslatokkal. ” 
154F

4    

A Hsz. a kétfordulós tárgyalást írta elő: az első fordulóban a törvényjavaslat 

elveit, szükségességét, a második fordulóban a törvényjavaslat kidolgozott szö-

vegét vitatta meg a parlament, így oszlott a törvényalkotási eljárás általános és 

részletes vitára.  

Az általános vita célja a törvényjavaslat szabályozási elveinek, szükségessé-

gének, koncepcióinak megvitatása, majd az általános vita lezárásakor a parla-

ment arról döntött, hogy a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátja-e.155F

5 Az 

általános vita a gyakorlatban az előterjesztő beszédéből, a kijelölt bizottság 

ajánlásából és a frakciók vezetőinek, valamint a képviselők hozzászólásaiból 

tevődött össze. 

Módosító javaslatot az általános vita lezárásáig lehetett benyújtani, az általá-

nos vita – a törvényjavaslattól függően – több héten át is folyhatott. 

Az általános vita lezárását követte a „második olvasat”, a részletes vita sza-

kasz, melynek célja a „módosításokkal érintett szakaszok körüli álláspontok 

tisztázása” 
156F

6  a változtatások, a részletek megvitatása volt. A vita ezen szakaszá-

ban kizárólag a módosító javaslathoz lehetett hozzászólni. Ebben az időszakban 

a részletes vita a plenáris ülésen zajlott, mely során általában három fél, a Kor-

mány, a képviselő és a bizottság, a politikai tagoltságot tekintve pedig a kor-

mánypártiak és az ellenzék álláspontja ütközött. 
157F

7    

4 Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Berna-

dette – Szegvári Péter – Takács Imre: Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 354. o.  
5 Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Berna-

dette – Szegvári Péter – Takács Imre: i.m.. 356. o. 
6 Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Berna-

dette – Szegvári Péter – Takács Imre: i.m. 356. o.  
7 Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Berna-

dette – Szegvári Péter – Takács Imre: u.o.  
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A részletes vita lezárását követően – általában a következő heti plenáris ülé-

sen – került sor a szavazásra, mely a módosító javaslatokról, illetve a módosí-

tással érintett rendelkezésekről történő szavazással vette kezdetét. A részletes 

vita és a módosító javaslatokról történő szavazás után, legkorábban a szavazást 

követő öt nap elteltével tartották meg a zárószavazást a törvényjavaslat egészé-

ről. A HSz. ismerte a zárószavazás előtti záróvita intézményét. „A záróvita ak-

kor nyílik meg, ha a részletes vitában megszavazott rendelkezések nincsenek 

összhangban az alkotmánnyal, a törvényekkel vagy önmagukkal, s erre nézve 

módosító javaslat érkezett.” 
158F

8  A zárószavazás előtt felmerülő törvényalkotási, 

kodifikációs hibákat az Alkotmányügyi bizottságnak kellett orvosolnia, a bizott-

ságnak hivatalbóli kötelessége volt a belső alkotmányvédelem, valamint a kor-

rekciók elvégzése.  

2.2. A HHSz. szabályai 

A HHSz. indokolása alapján a jogalkotó alapvető célja volt a törvényalkotási 

feladat hatékony ellátásának biztosítása, „de emellett a megfontolt és minőségi 

jogalkotás érdekében történő olyan irányú elmozdulás, amely a törvényhozás 

ütemének tapasztalható erőteljes felgyorsulását némileg csökkentheti.” 
159F

9    

Az Alkotmánybíróság a 164/2011. (XII. 20.) AB határozatában megállapítot-

ta a törvényhozási eljárás szakaszait, kimondta, hogy a törvényhozási eljárás 

ésszerű rendjét biztosítja a törvényjavaslat vitájának általános, részletes és záró 

vitára tagolása, amelyek során először a törvényjavaslat szükségessége, szabá-

lyozási elvei, jogrendszerbe illeszthetősége és egésze, másodszor a módosító 

javaslatokkal érintett részek és a bizottsági ajánlások, végül az – a módosítások-

ról történő szavazás alapján előkészített – egységes javaslattal kapcsolatban 

előállt koherenciazavar feloldása és a törvényjavaslat végleges szövegének el-

fogadhatósága kerül megvitatásra. Rámutatott a testület arra is, hogy a Házsza-

bály mindegyik vitaszakasz esetén sajátos – az adott vitaszakasz rendeltetésének 

megfelelően egyre szigorúbb – feltételeket ír elő a módosító javaslat benyújtásá-

ra; figyelembe véve különösen azt a körülményt is, hogy az eljárás mindegyik 

szakasza előtt a megfelelő bizottságok állást foglalnak a törvényjavaslatról, 

illetve a módosítókról. Ezt a tagolást követi a HHSz. is. A HHSz. VI. fejezete 

tartalmazza részletesen a törvényjavaslatok tárgyalásának általános szabályait – 

jól elkülönítve azon belül annak egyes szakaszait –, továbbá a HHSz. VII. feje-

zete szabályozza a törvényjavaslat tárgyalásának különös szabályait. A törvény-

javaslat tárgyalásának ilyen irányú elhatárolását a HSz. nem tartalmazta.  

A törvényalkotás általános tárgyalásának szakaszai tehát a következők: 

1. általános vita szakasz 

2. részletes vita szakasz 

 
8 Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Berna-

dette – Szegvári Péter – Takács Imre: u.o. 
9 Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): Parlamenti jog., Országgyűlés Hivatala, Budapest, 

2018., 264.o. 
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3. a Törvényalkotási bizottság eljárása

4. záró szakasz (második olvasatos viták, szavazások és zárószavazás).

A törvényjavaslat benyújtására vonatkozó eljárási, valamint formai szabá-

lyok lényegében megegyeznek a HSz. szabályaival. 160F

10  

Az első szakasz: az általános vita 

A képviselői jogok érvényesülése szempontjából fontos megemlíteni, hogy 

fennmaradt a HSz. azon rendelkezése, amely az országgyűlési képviselők által 

benyújtott törvényjavaslatok esetén tárgysorozatba-vételi eljárást ír elő. Ennek 

során a kijelölt bizottság dönt arról, hogy lehetővé válik-e a törvényjavaslat 

napirendre vétele a plenáris ülésen. Elutasító döntés esetén a törvényjavaslat 

általános vitájára nem kerülhet sor. Az elutasító döntést követően képviselőcso-

porthoz tartozó képviselő ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal, független 

képviselő négy másik képviselő támogatása esetén legfeljebb egy alkalommal 

kérheti, hogy a tárgysorozatba vételről az Országgyűlés plénuma döntsön.161F

11  

A HHSz.-ben garanciális „lassító” szabályként jelenik meg hogy a törvény-

javaslat benyújtása és azon ülés napirendjének elfogadása között, amely ülés 

napirendjén az általános vita megkezdése szerepel, legalább öt napnak kell el-

telnie, tehát az általános vita legkorábban a törvényjavaslat benyújtását követő 

hatodik nap elteltével kezdhető meg. 162F

12  A HHSz. 35-39. §-ai tartalmazzák az 

általános vita felszólalási rendjét is, benne a garantált percekben meghatározott 

időkereteket, továbbá a klotűr intézményét, amelyek alkalmazására országgyű-

lési döntés alapján kerülhet sor.  

„A módosító javaslatokra vonatkozó előírások az eljárás második és harma-

dik szakaszának határán kerültek elhelyezésre, tekintettel a képviselői módosító 

javaslatokra, amelyek benyújtási határideje ugyan a korábbiaktól eltérően nem 

az általános vita lezárásának pillanatához, hanem már egy objektív időponthoz 

kötődik.” 
163F

13, 
164F

14  A HSz. alapján módosító javaslatot az általános vita lezárásáig 

lehetett benyújtani. A HHSz-ben megjelent új szabály, az objektív időpont „va-

lamivel több időt jelent a módosító javaslat kidolgozására (…) A képviselőknek 

a jövőben meg kell jelölniük, hogy módosító javaslatuk tárgyalását melyik bi-

zottságban kérik. Lehetőség lesz arra is, hogy a Ház előre eldöntse, hogy 

amennyiben nem érkezik módosító javaslat, akkor az általános vita után rögtön 

sor kerül a zárószavazásra. Ha azonban akár egyetlen módosító javaslat is érke-

10 Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m. 265. o.  
11 HHSz. 58. §  
12 HHSz. 34. § 
13Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m.. 266. o. 
14 Az objektív időpontot a HHSz. 41. § (1) bekezdése határozza meg a következőképpen: „A 

törvényjavaslathoz képviselő módosító javaslatot azon ülés napirendjének elfogadását követő 

harmadik munkanap 16 óráig nyújthat be, amely ülés napirendjén a törvényjavaslat általános 

vitájának lezárása szerepel.” 
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zik, az általános szabályok lépnek életbe. Ez az eljárás tehát egy konszenzuális 

házszabálytól eltérésnek is tekinthető.” 
165F

15  

Második szakasz: a részletes vita 

A 164/2011. (XII. 20.) AB határozat szerint „[a] részletes vita a törvényjavas-

lat módosításokkal érintett rendelkezéseinek és a bizottság ajánlásának megvitatá-

sából áll; ennek során kizárólag a módosító javaslathoz vagy a módosító javaslat-

tal érintett részhez lehet hozzászólni.” A HHSz. követte is az Alkotmánybíróság 

164/2011. (XII. 20.) AB határozatában megfogalmazott álláspontját. A részletes 

vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárását követő héten nyílik 

meg. A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, hogy a részletes vita már 

nem plenáris szinten zajlik, hanem a törvényjavaslat részletes vitáját a tárgyaló 

bizottság folytatja le.166F

16  „A módosító javaslatok megtárgyalására és az azokról 

történő határozathozatalra is a bizottságokban kerül sor, a bizottságok törvényal-

kotási eljárásban betöltött szerepének növelése érdekében. 167F

17     

A részletes vita során a kijelölt bizottság az általa elfogadott képviselői mó-

dosító indítványok, valamint saját módosító indítványai alapján részletes vitát 

lezáró bizottsági módosító indítványt fogad el és nyújt be az Országgyűlésnek. 

A bizottság tehát az általa támogatott képviselői módosító javaslatokat kvázi 

sajátjaként nyújtja be, mely lehetőséget ad a korrekcióra. Korábban az ilyen 

esetekben kapcsolódó módosító javaslatot kellett benyújtani, de ennek intézmé-

nye az új HHSz. hatályba lépésével megszűnt. „Állandósul az a korábbi, szinte 

bevett gyakorlattá vált eljárási lehetőség, hogy az érdemi, az előterjesztő által is 

támogatott módosító javaslatok nagy része bizottsági módosító javaslatként 

kerül be az elfogadandó törvénybe. A törvényjavaslatot a házelnök által kijelölt 

egyetlen bizottság köteles megtárgyalni, de szabad döntése alapján bármely 

bizottság jogosult a javaslat egy részére vagy egészére részletes vitát lefolytat-

ni.” 
168F

18   A bizottság a részletes vita során megvizsgálja, hogy törvényjavaslat 

megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, il-

leszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az eu-

rópai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és megfelel-e a jogalkotás szakmai 

követelményeinek. 169F

19  

Harmadik szakasz: a Törvényalkotási bizottság eljárása 

A Törvényalkotási Bizottság (a továbbiakban: TAB) jogintézményét a 2014. 

évi Ogytv.-módosítás, valamint a HHSz. hozta létre, amelynek meghatározó 

szerepet szánt a jogalkotó a törvényalkotási eljárás során. Az Ogytv. a TAB-ot 

sajátos, kötelezően létrehozandó bizottságként határozza meg, az nem az állan-

dó bizottságok körében kapott helyet.  

15 Szabó Zsolt: A parlamenti jog változásai. MTA Law Working Paper, 2014/25, Budapest, 3. o. 
16 HHSz. 43. § (1) bekezdés 
17 Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m. 267.o. 
18 Szabó Zsolt: i.m., 2. o.  
19 HHSz. 44. § (1) bekezdés 
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A HHSz. 46. § (1) bekezdése alapján az előterjesztő legkésőbb a részletesvi-

ta-szakasz lezárultát követő hét harmadik napján írásban tájékoztatást ad arról, 

hogy mely, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokba foglalt mó-

dosításokkal ért egyet, ezt a tájékoztatást a TAB ülésén fogja szóban előterjesz-

teni vagy nem tesz ilyen nyilatkozatot. A TAB az állandó bizottságoktól eltérő-

en, kijelölés nélkül valamennyi eléje kerülő törvényjavaslatot megtárgyal.  

A TAB az imént említett tájékoztatás benyújtását követően értékeli a részle-

tes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat és azokról állást foglal. A rész-

letes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok értékelése kiterjed arra is, hogy 

módosító javaslat nem terjed-e ki a törvényjavaslat által nem érintett törvény 

rendelkezéseire (túlterjeszkedő módosító javaslat), vagy ha a törvényjavaslat az 

Alaptörvény vagy törvény módosítására irányul – az Alaptörvény, illetve tör-

vény módosítással nem érintett részeire. 170F

20  

A TAB részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat beérkezése esetén 

további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg. 171F

21 A TAB összegzi az 

addigi eljárás eredményeit, majd úgynevezett összegző jelentést és összegző 

módosító javaslatot nyújt be. Az összegző módosító javaslat tartalmazza egyút-

tal a TAB saját módosító javaslatait, valamint az általa támogatott részletes vitát 

lezáró módosító javaslatokat is. „Az összegző módosító javaslatot megvitató 

plenáris ülésnap megnyitása előtt továbbá egységes javaslatként benyújtja a 

törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét. Az 

összegző módosító javaslat minden pontjának elfogadása esetén az Országgyű-

lés a zárószavazást az egységes javaslatról tartja.”172F

22 Ennek alapján a TAB mint-

egy utolsó szűrőként funkcionál a zárószavazás előtt, mivel az Országgyűlés a 

TAB javaslata alapján határoz a törvény végleges szövegéről, ezért a TAB fele-

lőssége igen nagy a végleges törvény szöveg kialakításában.  

Negyedik szakasz: a zárószavazás 

A negyedik szakaszon belül még további szakaszokat különíthetünk el.  

Az egyik a vita és szavazás a bizottsági jelentésekről és az összegző módosító 

javaslatról. E szakaszban a törvényjavaslat tárgyalása visszakerül a plenáris ülés 

elé. „Az Országgyűlés főszabály szerint az összegző módosító javaslatról egyet-

len szavazással dönt (ezt nevezi a szakirodalom blokkszavazásnak, ami azt fejezi 

ki, hogy a plenáris ülés az összegző módosító javaslatról szavaz, ekkor már nem 

„válogathat” a módosító javaslatok közül, melyeket támogatná, melyeket nem). 

Ez alól kivételt jelent a sarkalatos törvények azon rendelkezése, amely elfogadá-

sához minősített többség szükséges és az Országgyűlés – bármely képviselőcso-

port vezetője, valamint az előterjesztő írásbeli javaslatára meghozott – döntése 

arról, hogy az összegző módosító javaslat valamely pontjáról külön szavazzon.” 
173F

23 

20 HHSz. 46. § (2) bekezdés, HHSz. 42. § 
21 HHSz. 46. § (3) bekezdés 
22 Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m. 268. o. 
23 Balogh-Békési, Bódi, Cserny, Erdős, Halász, Orbán, Takács, Téglási: Az állam szervezete. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 85. o.  
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„Utóbbi esetben előfordulhat, hogy az Országgyűlés az összegző módosító javas-

lat valamely pontját nem fogadja el. Ekkor újabb egységes javaslat készül (máso-

dik egységes javaslat) és a törvényalkotási bizottság ismételt eljárása nyomán 

elkészül a második összegző módosító javaslat. Erről a plenáris ülés ismételten 

vitázik és dönt.” 
174F

24  

A zárószavazáshoz köthető másik fontos intézmény a zárószavazást előké-

szítő és zárószavazás előtti módosító javaslat. „Mindkét módosító javaslat azt 

szolgálja, hogy a jogrendszerbe nem illeszkedő törvények elfogadását megelőz-

zék, a különbség az előterjesztői körben rejlik. E módosító javaslatokról is vitát 

tart a plenáris ülés és szavaz is róluk.” 
175F

25  A módosító javaslatok elfogadása után 

egységes javaslat készül, amelyről az Országgyűlés zárószavazást tart. 

2.3. Az általános törvényalkotási eljárásra vonatkozó szabályok 

a számok tükrében 

Ciklus Új törvények Módosítók Összesen 

1990-1994 219 213 432 

1994-1998 264 235 499 

1998-2002 273 187 460 

2002-2006 262 311 573 

2006-2010 263 326 589 

2010-2014 321 538 859 

2014-2018 221 509 730 

3. A törvényjavaslatok tárgyalásának különös szabályai-

ban bekövetkezett változások

3.1. A HSz. szabályai

A HSz. nem különítette el a törvényjavaslatok tárgyalásának általános és külö-

nös szabályait, de ismerte a sürgősségi és a kivételességi javaslatot és ezek 

kombinációját, továbbá a házszabálytól eltérést is.  

A HSz. 98. §-a meghatározta a sürgősségi eljárás feltételeit, mely szerint az 

önálló indítvány előterjesztője javasolhatja az Országgyűlésnek az indítvány 

sürgős tárgyalását, melyet indokolnia kell. A képviselő által benyújtott sürgős-

ségi javaslathoz legalább ötven képviselő támogató aláírása szükséges. Elrende-

léséről az Országgyűlés a törvényjavaslat elfogadásához szükséges szavazat-

aránnyal határozott. „A plénum támogatása esetén az előterjesztést a döntéstől 

számított harminc napon belül napirendre kellett tűzni, és a módosító indítvá-

nyok benyújtását követően a részletes vitát szintén harminc napon belül le kel-

lett folytatni.” 
176F

26  

24 Balogh-Békési, Bódi, Cserny, Erdős, Halász, Orbán, Takács, Téglási: Az állam szervezete. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 85. o.  
25 HHSz. 51-55. § 
26  Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m. 270. o. 
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A HSz. 93. §-a kimondta, hogy a törvényjavaslat és a határozati javaslat elő-

terjesztője javasolhatja az Országgyűlésnek az indítvány kivételes eljárásban 

történő tárgyalását, melynek részleteit a HSz. 124-128. §§-ai tartalmazták. A 

kivételes eljárásban történő tárgyalásról – az előterjesztő esetleges felszólalása 

után – az Országgyűlés vita nélkül határozott. A kivételes eljárásban történő 

tárgyalás elfogadásához a jelenlevő országgyűlési képviselők négyötödének 

szavazata kellett. 

A kivételes eljárásban tárgyalandó törvényjavaslat sürgős tárgyalását a tör-

vényjavaslat benyújtásakor kellett kérni. A kivételes eljárás lényege a HSz. 

alapján az volt, hogy a törvényjavaslat vitáját és a módosító indítványokkal 

kapcsolatos döntést nem a plénum, hanem a kijelölt bizottság hozta meg. A 

kivételes eljárás elrendelése után az Országgyűlés elnöke nyomban kijelölte azt 

a bizottságot, amely a törvényjavaslat vitáját lefolytatta.  

A kivételes eljárást elrendelő határozat meghozatalát követő huszonegy na-

pon belül lehetett a törvényjavaslathoz módosító javaslatot előterjeszteni. 

Sürgős tárgyalás esetén a módosító javaslatok benyújtásának határideje a 

sürgősségről hozott országgyűlési határozat meghozatalától számított nyolc nap 

volt. A Hsz. szerint a kijelölt bizottság véleményezte a törvényjavaslatot, és 

döntött a módosító javaslatok támogatásáról, a bizottság ülésén az országgyűlési 

képviselők felszólalhattak. 

A törvényjavaslat kivételes és sürgős tárgyalása esetén a kijelölt bizottság vi-

tájának lezárását követő ülésnapon a törvényjavaslatot az Országgyűlés napi-

rendjére kellett tűzni. 

Az Országgyűlés – a kijelölt bizottság által támogatott módosító javaslatok-

kal együtt – a törvényjavaslat egészének elfogadásáról határozott. 
177F

27    

A HSz. 140. § (1) bekezdése kimondta, hogy kivételesen, a Házbizottság ja-

vaslatára az Országgyűlés a jelenlevő képviselők négyötödének szavazatával – 

képviselőcsoportonként legfeljebb egy felszólaló meghallgatását követően – 

úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása során a Házszabály rendelkezése-

itől eltér. A házszabálytól eltérést nem lehetett alkalmazni, ha az az Alkotmány-

ba vagy más törvénybe ütközött, valamint az Alkotmány és a Házszabály tár-

gyalása során. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. 

(IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló 98/2011. (XII. 31.) OGY. határo-

zat 2012. január 1. napjától bevezette a kivételes sürgős eljárást, ami a kivételes 

és a sürgős eljárás összekapcsolását jelentette.  

A törvényjavaslat kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalását a törvény-

javaslat előterjesztője kérhette. A képviselő által benyújtott, tárgysorozaton lévő 

törvényjavaslat kivételes sürgős tárgyalására irányuló indítványhoz a képviselők 

egyötödének támogató aláírására volt szükség. Minden képviselő ülésszakon-

ként legfeljebb két kivételes sürgős tárgyalásra irányuló indítványt támogatha-

27 HSz. 124. § - 128. § 
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tott, ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal kerülhetett rá sor. A kivételes 

sürgős eljárásban történő tárgyalás elfogadásához a jelen levő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazatára volt szükség. 

 A módosító javaslatok előterjesztésére nyitva álló határidő nem lehetett ke-

vesebb, mint a kivételes sürgős eljárást elrendelő határozat meghozatalát követő 

három óra. A kivételes sürgős eljárás elrendelése után az Országgyűlés elnöke 

nyomban kijelölte azt a bizottságot, amely a törvényjavaslat bizottsági vitáját 

lefolytatta és állást foglalt a módosító javaslatokról. 

A kijelölt bizottság legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy 

órával nyújthatott be módosító javaslatot, amely ülésnap napirendjén az adott 

törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról történő szavazás szerepelt. 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot összevont általános és részletes vitában 

tárgyalta meg, a vitában elsőként a törvényjavaslat előterjesztője, majd – 

amennyiben a törvényjavaslatot nem a Kormány terjesztette elő – a Kormány 

képviselője szólal fel. Ezt követően a kijelölt bizottság képviselője ismertette a 

bizottság ajánlását. A képviselőcsoportok álláspontjukat harminc perces, a füg-

getlen képviselők összesen nyolc perces időkeretben fejthették ki. Vita közben a 

kétperces felszólalásokat – a személyes érintettségre történő reagálás kivételével 

– bele kellett számítani az időkeretbe. Az előterjesztőnek a határozathozatal

előtt viszontválaszra volt joga.

A módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásra leg-

korábban a kivételes sürgős eljárást elrendelő határozat meghozatalát követő 

ülésnapon kerülhetett sor. 

Az Országgyűlés egy szavazással döntött a kijelölt bizottság által támogatott 

módosító javaslatokról, majd ezt követően haladéktalanul zárószavazást tartott. 178F

28

 3.2. A HHSz. szabályai 

Az új HHSz. külön fejezetben tárgyalja a törvényjavaslatok tárgyalásának külö-

nös szabályait.  Ezzel, a „kodifikációs szempontból szerencsés megoldással a 

Házszabály egy szakaszba gyűjti azokat a konkrét eszközöket, amelyek közül az 

előterjesztő a sürgősségi indítványban javasolhat, és az Országgyűlés választhat. 

Ezen konkrét gyorsító eszközök közül a korábbi Házszabályban jelen nem lévő 

újdonságok jellemzően az új eljárásrenddel állnak összefüggésben” 
179F

29 A fejezet-

ben a sürgős tárgyalás, a kivételes eljárás és a határozati házszabályi rendelke-

zésektől való eltérés kapott helyet.  

Az egyik ilyen lassítást elősegítő intézmény, hogy a HHSz. alapján sürgős-

ségi tárgyalásra félévente legfeljebb hat alkalommal kerülhet sor. Sürgős tárgya-

lás úgy rendelhető el, hogy az elrendelés és a törvényjavaslat zárószavazása 

között legalább hat napnak el kell telnie. A sürgősségi javaslatot indokolással 

kell ellátni, és legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával lehet benyújtani. 

28 98/2011. (XII. 31.) OGY határozat 2. § 
29 Orbán Balázs András: Pillanatkép az Országgyűlés törvényalkotási tevékenységéről - 2014. 

Pro publico bono, 2014, 88. o.  
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Az Országgyűlés a sürgős tárgyalás elrendeléséről – az előterjesztő által megje-

lölt tartalommal – vita nélkül dönt. A sürgősség elrendeléséhez a jelen levő 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges.180F

30   

A HHSz. kvázi megszüntette a 2012-ben bevezetett kivételes sürgős eljárást, 

ennek nyomán kivételes és sürgős eljárást különböztet meg, továbbá a kivételes 

eljárás esetén is – mint ahogy a sürgősségi eljárásba – garanciális elemként be-

vezette az eljárások számának maximalizálását. Egyrészt félévente legfeljebb 

négy alkalommal kerülhet sor a kivételes eljárás elrendelésére, valamint tovább 

bővült azon eljárások köre is, amelyek tárgyalásánál nem kérhető kivételes eljá-

rás alkalmazása. A HHSz. 64. § alapján nem kérhető kivételes eljárás az Alap-

törvény elfogadására vagy módosítására, nemzetközi szerződést tartalmazó 

törvény elfogadására vagy módosítására, az Alaptörvény alapján sarkalatosnak 

minősülő rendelkezés elfogadására vagy módosítására, házszabályi rendelkezés 

elfogadására vagy módosítására, a központi költségvetésről szóló törvény elfo-

gadására, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadására, és 

a központi költségvetésről szóló törvény módosítására irányuló indítvány tár-

gyalásánál. Kivételes eljárás elrendelésére csak tárgysorozatban lévő törvényja-

vaslat esetén kerülhet sor, az elrendeléshez azonban elegendő az országgyűlési 

képviselők többségének támogatása. Az általános szabályoktól eltérve, a részle-

tes vitát a TAB folytatja le, összegző módosító javaslatának benyújtását „az 

összevont vita követi, amely a »rendes« törvényhozási eljárás záró vitájához 

hasonlítható azzal, hogy az Országgyűlés a kivételes eljárásban tárgyalt tör-

vényjavaslatról kizárólag ekkor tárgyal.”181F

31 A kivételes eljárás során benyújtott 

javaslat akár a benyújtást követő napon is elfogadásra kerülhet. 

Az új HHSz.-be is bekerült a határozati házszabályi rendelkezésektől való el-

térés intézménye is, melynek alapján a jelen képviselők legalább négyötödének 

támogatása esetén az Országgyűlés egy-egy törvényjavaslat tárgyalására külön 

eljárásrendet határoz meg. A házszabálytól eltérés lényege, hogy „az előre meg-

állapított házszabályi garanciarendszer egyes elemeinek vagy az elemek jelentős 

részének kikapcsolása, ami a gyakorlatban jellemzően gyors törvényalkotási 

folyamatot eredményez. Mivel nincs előre meghatározva, hogy mely rendelke-

zésektől és milyen mértékben megengedett az eltérés, kiemelt garanciális jelen-

tőségű, hogy az országgyűlési képviselők lehető legnagyobb konszenzusát 

igénylő szavazati aránnyal kerülhessen sor az alkalmazására.” 182F

32  Az eljárás el-

fogadásához szükséges szavazati arány nem változott, a HSz. és a HHSz. is a 

jelenlévő országgyűlési képviselők legalább négyötödének „igen” szavazatához 

köti, amelynek garanciális jelentősége, hogy az eljárásra az országgyűlési kép-

viselők lehető legnagyobb konszenzusát igénylő szavazati aránnyal kerüljön 

sor. A HHSz. 65. § (2) bekezdése meghatározza azokat a tárgyköröket, amelyek 

során nem lehet a házszabálytól való eltérést alkalmazni. A tárgykörök bővültek 

30 HHSz. 60. § 
31Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m. 271.o. 
32 Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): i.m..271.o. 
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a HSz.-hez képest. A HHSz. szerint az eljárást nem lehet alkalmazni, ha az az 

Alaptörvénybe vagy törvénybe ütközik, valamint az Alaptörvény elfogadására 

vagy módosítására, nemzetközi szerződést tartalmazó törvény elfogadására 

vagy módosítására, valamint a házszabályi rendelkezések elfogadására vagy 

módosítására irányuló indítvány tárgyalása és döntéshozatala során. 

Továbbá bekerült a rendelkezésekbe, hogy a költségvetési törvényjavaslat és 

a központi költségvetésről szóló törvény módosítására irányuló törvényjavaslat 

tárgyalása és döntéshozatala során az eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha az 

nem akadályozza az államadósság-fék – azaz az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) 

bekezdésének való megfelelést biztosító szabályok – érvényesülését.183F

33  

A HSz. csak azt mondta ki, hogy az eljárást nem lehet alkalmazni, ha az az 

Alkotmányba vagy más törvénybe ütközik, valamint az Alkotmány és a Ház-

szabály tárgyalása során. 184F

34  

„Bár mind a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés, mind pedig 

a kivételes eljárás során igen rövid idő alatt válik lehetségessé a törvényjavaslat 

elfogadása, azért a két megoldás között alapvető különbség van: míg „rendes” 

parlamenti mandátumarány mellett az előbbire csupán a kormánypártok és az 

ellenzék konszenzusa esetén kerül sor, addig az utóbbi csakis a kormánytöbbség 

akaratától függ.” 
185F

35 

3.3. A különleges eljárások a számok tükrében 

Törvényjavaslatok sürgős eljárásban történő tárgyalásáról 
Ciklus elfogadva elutasítva összesen 

1990-1994 46 1 47 

1994-1998 28 0 28 

1998-2002 48 12 60 

2002-2006 164 25 189 

2006-2010 152 41 193 

2010-2014 134 1 135 

2014-2018 8 0 8 

2018- 0 0 0 

33 Alaptörvény 36. cikk (4) bekezdése: Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költ-

ségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes 

hazai össztermék felét. 

Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdése: Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai összter-

mék felét meghaladja, az Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fo-

gadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csök-

kentését tartalmazza. 
34 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 140. § (2) bekezdés 
35Dukán Ildikó, Vajda Aida (Szerk.): Parlamenti jog., Országgyűlés Hivatala, Budapest, 

2018.. 272.o. 
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Törvényjavaslatok kivételes, illetve kivételes sürgős eljárásban 

történő tárgyalásáról 
Ciklus elfogadva elutasítva összesen 

1990-1994 55 12 67 

1994-1998 40 4 44 

1998-2002 3 5 8 

2002-2006 1 2 3 

2006-2010 0 0 0 

2010-2014 26 0 26 

2014-2018 33 0 33 

2018- 6 - - 

Házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalásra irányuló indítványok száma 
Ciklus elfogadva elutasítva összesen 

1994-1998 30 7 37 

1998-2002 42 9 51 

2002-2006 68 26 94 

2006-2010 109 3 112 

2010-2014 95 2 97 

2014-2018 118 - 118 

2018- 13 0 13 

4. Összegzés

A törvényalkotás menetét alapjaiban újraszabályozták, legjelentősebb változás, 

hogy a részletes vita szakasza teljes mértékben átalakult, bizottsági szintre ke-

rült a módosító javaslatok elbírálása első körben. Ezen túlmenően a törvényal-

kotási eljárásban jelentős szerepet kap a 2012-ben felállított Törvényalkotási 

bizottság, amelynek eljárása a törvényalkotás egy önálló szakaszát is képezi. A 

részletes vitának a plenáris helyett bizottsági szintre helyezése eredményeként 

kevesebb teher hárul a törvényalkotó testületre, a bizottságok munkája pedig 

megnőtt. „Mivel a módosító javaslatok csak bizottsági szűrő után kerülhetnek 

az Országgyűlés elé, az egységes szöveg részeként, így kisebb az esélye annak, 

hogy hibás jogszabály születik. Azonban ennek hatására olyan módosító javas-

latok sikkadhatnak el, melyek esszenciálisak lennének például a törvény jobb 

gyakorlati alkalmazhatóságának szempontjából. Ezekben az esetekben viszont 

nem kerülnek a plénum elé az ilyen módosító javaslatok, mivel azokat bizottsá-

gi szinten utasítják el.”186F

36  

A különös tárgyalási szabályok változásai a régi Házszabály és annak módo-

sítása alapján azt mondhatjuk, hogy a régi HSz. és annak 2012. évtől hatályba 

lépő módosítása nem volt kedvező a törvényalkotásra nézve. A HSz. alapján a 

sürgősségi tárgyalási formát az előterjesztő a törvényjavaslat benyújtásakor 

36 Szakály Zsuzsanna: Jogalkotási változások 2014-ben III. rész.

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogalkotasi-valtozasok-2014-ben-iii-resz/ 
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kérhette és ha azt Országgyűlés elrendelte, akkor a törvényjavaslat vitáját az 

erre kijelölt országgyűlési bizottság folytatta le. „A módosító javaslatok benyúj-

tására 8 nap állt rendelkezésre, amely leteltét követő 30 napon belül a kijelölt 

bizottságnak le kellett folytatnia a vitát. Az Országgyűlés plénumának e vita 

lezárását követő ülésén a törvényjavaslatot napirendre kellett tűznie, ahol – a 

törvényjavaslat előterjesztőjén, a Kormányon és a kijelölt bizottság képviselőjén 

kívül – frakciónként egy-egy képviselő, illetve egy független képviselő szólal-

hatott fel. A zárószavazásra a módosító javaslatokról történő szavazás után 

azonnal sor kerülhetett.”187F

37   

A 2012. évi módosítással bevezetett „kivételes sürgős eljárás (…) intézménye 

egy olyan hibrid konstrukció volt, amely nyilvánvalóan a kormány által rendkívü-

li gyorsasággal elfogadtatni kívánt törvényjavaslatok kezelésére szolgál” 
188F

38 

,hiszen a 2012. évben hatályba lépett módosítása alapján az „Országgyűlés az 

ilyen eljárás elrendelésekor dönthet úgy, hogy a módosító javaslatok előterjeszté-

sére 3 óra áll rendelkezésre, és hogy a plénum döntésére a módosító javaslatokról, 

majd a törvényjavaslat egészéről is a következő ülésnapon kerül sor. Korábban a 

kivételes eljárásban történő sürgős tárgyalás elfogadásához a jelenlévő országgyű-

lési képviselők négyötödének szavazata volt szükséges, az újonnan bevezetett 

eljárás ezzel szemben csak kétharmados szavazatarányt igényel. (A négyötödös 

szavazatarányt a Házszabály módosítása 2012. január 1-től a kivételes eljárás 

tekintetében is kétharmadra csökkentette.)” 
189F

39    

A kivételes eljárás elrendeléshez szükséges többséget az új HHSz. kéthar-

mad helyett az összes képviselő több mint felének támogatásához köti, és fél-

évente a rendes és rendkívüli ülésszakra tekintettel biztosított eddigi 12 alkalom 

helyett – csak négy alkalommal engedi meg. 190F

40  

A Házszabály megalkotása során láthatóan az az alapelv érvényesült, hogy a 

különleges eljárások a modern parlamentarizmusban végső soron a kormány jog-

alkotási tevékenységét hivatottak segíteni. Ebből következően a Házszabály által 

lehetővé tett különleges eljárásokat úgy strukturálták át, hogy a parlamenti több-

ség számára, az ellenzék hozzájárulása nélkül is rendelkezésre álljon olyan – limi-

tált számú és garanciákkal körülbástyázott – lehetőség, amely a törvényalkotás 

rendkívüli gyorsítására alkalmas. „A jogalkotó szándék ezen túlmenően mintha 

abba az irányba mutatna, hogy a kivételes eljárás mellett csak olyan különleges 

eljárásokat tartalmazzon a Házszabály, amelyek vagy minősített többséghez kö-

tődnek és jelentősen nem befolyásolják az ellenzéki jogok érvényesülését, vagy 

kifejezetten olyan minősített többség szükséges hozzájuk, amely egy megszokott 

37 Somody Bernadette, Vissy Beatrix és Szabó Máté Dániel: Alkotmányellenesek a törvényalkotás 

új szabályai (A hónap actio popularis-a). Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2012. március 21., 4. o.  
38 Orbán Balázs András:i.m., 88. o. 
39 Somody Bernadette, Vissy Beatrix és Szabó Máté Dániel: Alkotmányellenesek a törvényalkotás 

új szabályai (A hónap actio popularis-a). Eötvös Károly Intézet, Budapest, 2012. március 21., 4. o. 
40 Szabó Zsolt:i.m., 4. o. 
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parlamenti mandátumelosztás esetén praktikusan mindenképpen a parlamenti 

ellenzék egyes tagjainak beleegyezését jelenti.” 
191F

41  

A kutatásom során megállapítottam, hogy a sürgős eljárás a korábbi ciklu-

sokban egy igen gyakran használt jogintézmény volt. Azonban a törvényjavasla-

tok sürgős eljárásban történő tárgyalása vélhetően a kétharmados támogatás 

általánossá tétele és a javaslatok félévenkénti maximalizálása miatt 2014-től 

drasztikusan lecsökkent. Félévente négy alkalommal van lehetőség a törvényja-

vaslatok sürgős eljárásban történő tárgyalására, azonban ezt a lehetőséget a 

képviselők nem használták ki. A kétharmados támogatás miatt „nem a kor-

mánytöbbség eljárásgyorsító eszközéről, hanem kompromisszumos döntést 

igénylő lehetőségről van szó, amire viszonylag ritkán került sor a 2014-2018-as 

ciklusban.” 
192F

42 A négy év alatt összesen csak hét alkalommal éltek ezzel a lehető-

séggel, míg a 2010-2014-es ciklusban 133 alkalommal.  

A 2010-2014-es ciklusban a kivételes sürgős eljárások száma volt jelentős. 

Azonban az Országgyűlés honlapján található adatok alapján, a 2014-2018-as 

ciklusban, a kivételes tárgyalási eljárásban tárgyalt törvények száma nem csök-

kent – sőt, némi növekedés látható, bár az nem számottevő –, hiszen 33 törvényt 

tárgyaltak kivételes eljárásban.  

A korábban is közkedvelt és gyakran alkalmazott határozati házszabálytól 

való eltéréssel tárgyalt törvények számában szintén nem állapítható meg csök-

kenés. 
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Absztrakt 

Az integritás néhány éve ivódott bele a magyar jogelméletbe és öltött testet a 

jogszabályaink között. Ha a fogalom valódi tartalmából indulunk ki, megálla-

píthatjuk-e, hogy teljesen új megközelítést, követelményrendszert iktattunk be a 

hazai közigazgatási jogtudatba és joggyakorlatba, vagy esetleg voltak már ko-

rábbról is előzményei. Amennyiben nóvumként jelentkezett az integritás Ma-

gyarországon, akkor érdemes górcső alá venni, hogy a gyakorlatra, joggyakor-

latra milyen hatást fejtett ki. 

Kulcsszavak: integritás, szervezeti rugalmasság. 

1. Bevezetés

Az integritás magyarországi előzményeinek és az elmúlt években követelmény-

ként történő megjelenésének vizsgálatához érdemes először is a fogalmából 

kiindulnunk. Az integritás az értelmező kéziszótár szerint személy esetében 

fedhetetlenséget, erkölcsi tisztaságot jelent. 195F

3 Ezzel összefüggésben amellett, 

hogy az „integritás értékvezérelt magatartást jelent…. az integritás nem csak 

személyes, hanem szervezeti szinten is értelmezhető. Ebben az esetben azt is 

jelenti, hogy az adott szervezet a kinyilvánított értékei és elvei szerint működik. 

A közigazgatás egésze a demokrácia alapelvei szerint.” 196F

4 Az integritás sine qua 

1 PHD hallgató - Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar, jogtanácsos - Bara-

nya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - I. fejezet 
2 PHD hallgató - Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi kar - II. fejezet 
3 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Integrit%C3%A1s (utolsó letöltés: 2019.04.16.) 
4 PALLAI KATALIN: Integritás és integritásmenedzsment, Készült az ÁROP-1.1.21-2012-2012-

0001 számú „Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” című kiemelt 

projekt keretében.   

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Integrit%C3%A1s
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non-ját jelentő alapelvek gyakorlati megvalósulása a közigazgatásban és a köz-

igazgatás számára tehát az integritás az idézet definíció szerint. Érdemes ennél 

tovább bővítenünk a fogalmat több vetületen is.  

Egyrészt a közigazgatásban nem csak magának az adott szervezetnek az 

alapértékeinek a létét és a szerint történő működését jelenti, hanem „Az integri-

tás azoknak a jellemzőknek az összessége, amelyek a közigazgatásba és az adott 

közigazgatási szervezetbe vetett bizalom erősítését szolgálják a külső és belső 

szereplők szemében.”197F

5 A megközelítés már rámutat az integritás hatására a 

szervezetben dolgozó egyének és a közigazgatás ügyfelei személyére, ha úgy 

tetszik pszichéjére nézve is. Másrészt nem feledkezhetünk meg arról, hogy az 

integritás nem csak a közigazgatásban jelenik meg. (Itt mellőzöm annak a kér-

désnek a kifejtését, hogy a közigazgatásba mely területek tartoznak bele.)  

Pénzügyi, gazdálkodási, igazságszolgáltatás és még számtalan területen be-

szélhetünk az integritás fontosságáról. Hiszen az integritásnak az idézett foga-

lom meghatározásai alapján egyik lényegi eleme kétséget kizáróan a korrup-

ciómentesség, amely minden állam számára mindenkor megkerülhetetlen köve-

telmény és elérendő cél. Az értekezés szempontjából - bár hosszasan lehetne 

mindezeken túl - az integritás fogalmának bővebb kifejtése helyett arra helyez-

nénk még a hangsúlyt, abból a szempontból is megközelítjük a kérdést, hogy az 

integritás mely területeken jelent meg és mikor.  

Tehát az integritás már korábbi intézmény, vagy új követelmény és cél és 

milyen mértékben. Azaz mely területeken volt már jelen az integritás implicite 

az alkotóelemeit képező alapelvek és követelmények előírásával, célkitűzéseivel 

és hol jelent meg újdonságként és legfőképp mi újat hozott Magyarországon.  

A tanulmány az integritásnak az egyes területeken (főleg a közigazgatásban) 

megjelenő esetleges előzményét és hatását fejti ki, valamint kitér a szervezeti 

rugalmasság meglehetősen újszerű fogalomrendszerének bemutatására is. 

2. Integritás a közigazgatásban 

Az integritás korrupcióellenes része minden kétséget kizáróan jelen van Ma-

gyarország közigazgatásában mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Az elmúlt 

évtizedekben hatályos közigazgatási kódexek kivétel nélkül tartalmazták az erre 

vonatkozó alapelveket.  

A több, mint 50 éven keresztül, egészen 2005. október 31-ig hatályos, az ál-

lamigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény is tar-

talmazta az alapelvei között az integritás részeit képező követelmények nagy 

részét. Az etikus, ügyfélbarát eljárás, korrupciómentesség követelményeit, hosz-

szasan lehetne sorolni a sort.  

Sok – integritás körébe tartozó – előírást, ha a jogszabály nem is tartalma-

zott, a bíróság jogértelmező szerepével, jogegységi határozatokkal megfogal-

mazott, kitöltve az űrt. A 2005. november 1. napjától hatályos, a közigazgatási 

 
5 Integrity Action, 2012:15 
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hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

már címében is mutatta a jogalkotói szemléletváltozást, ugyanis a „szolgáltatás” 

kifejezés akár többletjelentéssel is felruházta, felruházhatta volna az új közigaz-

gatási jogszabályt. Tovább részletezte a közigazgatás felé támasztott követel-

ményeket. Többek között a szakszerűséget, egyszerűséget, célhoz kötöttség 

elvét és kimondta azt is, hogy „a közigazgatási hatóság köteles megtartani és 

megtartatni a … jogszabályok rendelkezéseit.” 198F

6 Az idézett mondatban egyér-

telműen felfedezhetjük az integritás egyik fontos alapfogalmát, a megfelelőség 

követelményét. Bár való igaz, hogy ezzel csak egy halvány utalás, kívánalom 

jelent meg a magyar közigazgatásban az integritás részét képező megfelelőség 

tekintetében.  

Nem állíthatjuk, hogy megelőzve a kort a magyar közigazgatásban merült fel 

elsőként a megfelelőség, mint jogalkotói akarat. Az Európai Unióban már ko-

rábban, míg hazánkban „az integritás fogalma, valamint az azon alapuló műkö-

dési módszer az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009-ben elindított Integritás 

Projektje révén került be az állampolgári és közigazgatási szakmai köztudat-

ba.”199F

7 Részben a projekt eredményeként újfajta szemlélet kezdett meggyökere-

ződni a magyar közigazgatásban. Felismerve azt, hogy a közhatalom gyakorlása 

önmagában komoly kockázati tényező200F

8, a korábbi múltra koncentráló elemzések 

helyett a jövőbe mutató szemlélet is helyet kapott. Korábban főleg a kockázat-

elemzés módszerét alkalmazták a közhatalmat gyakorló szervek működésének 

vizsgálata során, ehhez képest nóvumot jelentett a kockázatkezelés, amely a 

jövőbe nézve fő célként igyekszik megelőzni azokat az eseményeket, amik adott 

közigazgatási szerv disz funkcionalitását okoznák. Láthatjuk mindezek ékes 

bizonyítékaként azt, hogy jelenleg a közhatalmat gyakorló szervezetek felmérik 

azokat a saját intézményük sajátosságából adódó tényezőket és területeket, ame-

lyek sérthetik a szervezet integritását. Részben a projekt eredményeként az „in-

tegritási szemlélet megjelent a kormányzati dokumentumokban”201F

9  

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, amely 2011-ben indult, 

egyik markáns területe a korrupció visszaszorítása volt. A program által megha-

tározottaknak megfelelően készítették el és fogadták el a Közigazgatás Korrup-

ció-megelőzési Programját (ez 2012-2014. közötti időtartamra határozott meg 

kormányzati intézkedéseket).202F

10  

A következő állomás Magyarországnak, a Nyílt Kormányzati Együttműkö-

dés (Open Government Partnership) nemzetközi kezdeményezéshez történő 

csatlakozás volt. Ennek keretében Magyarország akciótervet dolgozott ki és 16 

6 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL. 

tv. 1.§ (1) bek. 
7 DARGAY ESZTER: Integritás, mint a korrupciómegelőzés eszköze a közigazgatásban, Polgári 

Szemle 2015 4-6 sz. Polgári Szemle Alapítvány, Budapest 2. 
8 I.m 3. 
9 I.m 4. 
10 I.m 7. 



80 

vállalást tett, amiket 2013. július 1. és 2015. június 30. napja között hajtott vég-

re.203F

11 Mindezek fő célkitűzése a korrupció visszaszorítása, lehető legkisebb mér-

tékre csökkentése, ideális esetben a megszüntetése volt. A korrupció kapcsán a 

kockázatok fogalmával való operálás kiemelt szerepet kapott. Abból a néző-

pontból indult ki a jogalkotó, hogy melyek azok a tényezők, amelyek elenged-

hetetlenül fontosak az intézmények megfelelő és korrupciómentes működése 

számára és ezek sérülése milyen mértékben annullálja a közigazgatási szerv jó 

működését.  

Másik szempontból azt vizsgálták, hogy e tényezők milyen mértékben van-

nak kockázatnak, veszélynek kitéve.  

A két látásmód együttes alkalmazásával lehet felmérni egy adott szerv koc-

kázati rendszerét és a felmérés adatai alapján lehet működtetni a kockázatkeze-

lési, pontosabban és helyesebben az integritásirányítási rendszert. A szervezet 

számára kockázatot rejlő területek fokozott szabályozása, ellenőrzése és így a 

gyors beavatkozás lehetősége mind a jó működést, funkcionalitást, így az integ-

ritást erősíti. Önmagában az integritásirányítási rendszer működtetése preventív 

jelleggel elősegíti adott szerv megfelelő működését. El is érkeztünk ahhoz a 

sarkalatos ponthoz, hogy a közhatalmat gyakorló szervezeteknek (közülük me-

lyeknek) milyen rendszert kell működtetniük és mikortól. Az integritásirányítási 

rendszer kötelező alkalmazását a jogalkotó 2013-tól követelte meg.204F

12 Érdekes 

módon a rendelet hatálya nem terjedt ki a rendvédelmi és a honvédelmi szervek-

re. Ez nem jelenti azt, hogy esetükben, az integritásban ne kellene érvényesülni, 

hiszen náluk a fedhetetlenség már a közigazgatáshoz képest szigorúbban jelen 

van, a kifogástalan életvitel vizsgálat bevezetésével. Rendvédelmi, honvédelmi 

szervezetnek csak az lehet hivatásos állományú tagja, akinek a jogviszony létre-

jöttét megelőzően lefolytatott vizsgálat kifogástalan életvitelűnek tartott. Sőt, 

ezen túlmenően, ha a szervezet hivatásos állományú tagjának életvitelével kap-

csolatban kifogás merül fel, a vizsgálat soron kívül is lefolytatható és akár hiva-

talvesztést eredményezhet. A közszolgálati szerveknél mindezekhez képest, 

csupán erkölcsi bizonyítvánnyal kellett „bizonyítani” azt, hogy nem büntetett 

előéletű az adott személy.  

A jelenleg is hatályos, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény az előző kettőhöz képest expressis verbis nagyobb hangsúlyt 

fektet az alapelveknek. Egy alapvető célt határoz meg, a megfelelőséget, 205F

13 amit 

az alapelvek biztosítanak. A korábbi szabályozáshoz képest az alapelvek között 

újdonságként fedezzük fel a hatékonyságot 206F

14, amely mindig is „álma” a köz-

igazgatás kapcsán minden államnak, azonban törvényben, mint célt itt mondta 

ki a magyar jogalkotó.  

11 I.m 9. 
12 Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők foga-

dásának rendjéről szóló 50/2013. (II.23.) Kormányrendelet 
13 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 1.§ 
14 Ákr. 4.§ 
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Szintén nóvumként tűnik fel a jóhiszeműség és a bizalmi elv említése az 

alapelvek között.207F

15 Ennek azért tulajdonítok jelentőséget, mert amellett, hogy az 

eljárás többi résztvevője irányába egy magatartásformát ír elő, megfogalmaz 

belső, a szubjektumban található értékeket is. Oly módon ráadásul, hogy a jog-

alkotói szándék egyértelműen látszik, hogy arra irányul, hogy a közszolga az itt 

megjelölt követelményeknek belső indíttatásból tegyen eleget. Azaz a belső 

meggyőződésből vallja és gyakorolja ezeket az elveket, tehát etikailag magas 

szinten álló személyiséget feltételez, szeretne elérni. Sőt nem csak a közigazga-

tásban dolgozó személy külső és belső aspektusából várja el a jóhiszeműséget, 

hanem célkitűzésként támasztja, hogy az ügyfelek számára is meg kell előle-

gezni ezt a bizalmat, hogy ők is etikusan járnak el a hatósággal szemben. Itt már 

egy olyan belső indíttatású etikai meggyőződést és ennek a közigazgatási eljárás 

mindennapi gyakorlatában való megtestesülését vizionálja a jogalkotó, amely 

lényégét tekintve az integritást valósítja meg mind az ügyfél, mind a közszolga 

relációjában. Az Ákr. hatályba lépésével már kimondhatjuk, hogy az integritás a 

magyar közigazgatásban megjelent jogalkotói részről. A törvény szerkesztésé-

nél a szövegbe több helyen is beépült az integritás, mint elérendő cél a teljes 

magyar közigazgatás számára. Ha megnézzük a törvény címét, megtaláljuk 

benne a „rendtartás” szót, azaz a „rend” kifejezést. Önmagában a rend is egy 

érték, amely az integritásnak egyik elengedhetetlen összetevője. A magyar köz-

igazgatásban az integritás felbukkanása és általa hozott újdonságok nem pusztán 

csak az Ákr. szövegében merülnek ki. A közigazgatási kódexen kívül a magyar 

közigazgatás több területén is változásokat implikált az integritás. 

Az integritás személyeket, szubjektumot érintő vetülete vonatkozásában is 

érdemes megvizsgálni a magyar közigazgatás utóbbi években megfigyelhető 

fejlődését. Kétség kívül megállapítható, hogy már korábban is szándékában 

állt a jogalkotónak a közszolgálatot ellátók részéről belső meggyőződés kiala-

kítása a munkájuk, tevékenységük megfelelő szintű ellátása vonatkozásában, 

ezt bizonyítja többek között a köztisztviselői, majd kormánytisztviselői eskü 

szövege is. 

Az integritás érvényesülése kapcsán az ellenőrzésnek kiemelt szerepe van. 

A közigazgatási szervek esetében kötelezően működik többek között a belső 

kontrollrendszer. Az integritás ennek a részeként funkcionál. Az integritás 

azonban túlmutat a közigazgatási szervezeteken, megjelenik a magánszféra és a 

közszféra határán található gazdasági társaságoknál, amelyekben az államnak 

tulajdonrésze van. Ezek nem költségvetési szervek és nem gyakorolnak közha-

talmat, azonban minden kétséget kizáróan az államnak érdeke a gazdaságos, 

korrupciómentes és megfelelő működésük. Mivel esetükben is érvényesülniük 

kell a fentebb árkifejtett kritériumoknak, így az integritás közhatalom körénél 

szélesebb spektrumban történő felbukkanásával szembesültünk.  

15 Ákr. 6.§ 
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A közigazgatási szervek esetében az integritásirányítási rendszer keretein be-

lül is, a szervezet integritásának vizsgálata megoldott az ellenőrzés alkalmazá-

sával. A belső kontrollrendszer is részben ezt a célt szolgálja. Azonban „vannak 

olyan szegmensek, amelyek ellenőrzése csak közvetetten tud megvalósulni az 

állam (szervei) által az olyan szervezetek irányába, amelyek az állam saját tu-

lajdonában állnak. Ennek elsődlegesen az az oka, hogy az állami tulajdonban 

álló gazdasági társaságok jelentős része nem sorolható be ellenőrzési szempont-

ból sem egyetlen jogterület hatálya alá: az állami tulajdonú gazdasági társasá-

gok részben a vagyonjog, részben a polgári jog, illetőleg részben a közigazgatá-

si jog hatálya alatt állnak, így a fölöttük gyakorolható ellenőrzés is alapvetően 

ezekhez igazodóan tulajdonosi.  

A szorosabb értelemben vett polgári jogi - a jogi személyek törvényes műkö-

désének biztosítékaiként ismert -, illetve szakpolitikai, ágazati, közpénzügyi és 

hatósági ellenőrzés lehet.”208F

16 Azt már tisztáztuk, hogy az állami tulajdonú gazda-

sági társaságok esetében is követelmény lett az integritás, ennek helyességéhez 

kétség sem fér, hiszen az integritás egy magasabb szintű és fejlettebb intézmény 

a korábbi ennek csak részeit körülíró fogalmakhoz (tiszta közélet, korrupciómen-

tesség, stb.) képest. Azonban az integritást e gazdasági szereplők esetében is 

biztosítani szükséges és ehhez nem elegendőek – ahogy az idézetből is követke-

zik – a puszta közigazgatási jogi eszközök, aktusok és szabályozás. A probléma 

kettős; egyrészt az integritást e gazdasági társaságok számára is elő kell írni, 

rájuk kell „erőltetni” de ehhez az államnak a közigazgatási szereplőkhöz képest 

kevesebb és gyengébb eszköz álla rendelkezésére. Másrészt e gazdasági szerep-

lők integritásának ellenőrzésénél is ugyanezen jelenséggel találja magát szembe 

az állam. A probléma ugyanakkor a fejlődés lehetősége is egyben. 

 Összesítve ezt a kérdéskört megállapíthatjuk, hogy az integritás amellett, 

hogy a közigazgatás számára jelentett egy minőségi ugrást, fejlődést okozott 

közvetve és közvetlenül egyéb – a közigazgatáson kívüli – szférában is. Először 

is az integritás, mint érték és értéknövelő tényező a közigazgatáson kívül is 

megjelent, sőt, e szférák sajátosságai miatt visszacsatolásként maga az integritás 

is fejlődik. Másodsorban új módszereket kell kidolgozni a tárgyalt szereplők 

integritásának ellenőrzésére. Nem elégséges csupán egy jogág (közigazgatás) 

jogszabályaiban rendezni a kérdést, hanem másik jogágak (polgári jog, vagyon-

jog stb.) normáit is fejleszteni és egymással összehangolva módosítani szüksé-

ges a megváltozott követelményekhez, viszonyokhoz igazítva. Összességében 

így kijelenthetjük, hogy az integritás a magyar jogrendszerben szervezeti szin-

ten átfogóan megjelenve okoz folyamatos fejlődést, nem is említve az integritás 

személyiségre gyakorolt hatásait. 

16 BOROS ANITA: Az állami ellenőrzés egy sajátos válfaja, avagy a megfelelőség (compliance) 

és az integritás kérdésköre egyes közszféraszervezetek esetében, Pro Publico Bono – Magyar 

Közigazgatás 2019/2, 4-27. Budapest, Nemzeti közszolgálati Egyetem 



 

83 

3. Az integritás gazdasági követelményei 

Elsőre különösnek tűnhet éppen a közigazgatás, vagy a rendvédelmi szervek 

esetében rugalmasságról beszélni, a jövő lehetséges kihívásait érzékelve mégis 

úgy véljük, hogy érdemes a kérdéskörrel az integritás-menedzsment témakörén 

belül - annak folytatásaként - gondolkodni annak érdekében, hogy krízishely-

zetben egy, a napi működés során aktívan használható, folyamat-központú rend-

szer legyen a kezünkben. 

3.1. Mi következik a szervezeti integritás megerősítése után? A 

szervezeti rugalmasság szerepének fontossága  

A közigazgatási szervezeti integritás jól definiált rendjének, dokumentációs 

elvárásainak kialakítása mellett szükséges lenne vizsgálni azokat a „lágy ténye-

zőket” is, amelyek a szervezetek ellenálló-képességének javítása érdekében 

kiemelten fontosak. Ezek egyikének, a rugalmasság koncepciójának átültetése a 

szervezetekre különbözőképpen történhet. Meneghel és szerzőtársai 209F

17 akkor 

beszélnek rugalmas szervezetekről, ha a foglalkoztatottak többsége rugalmas, 

vagy rugalmasan viselkedik.  

Sok szakértő viszont a szervezeti rugalmasság alatt többet ért, mint a foglal-

koztatottak rugalmasságának összegét. A rugalmas szervezetek megelőző intéz-

kedéseket hoznak az előttük álló problémákra, mint például a vészhelyzetek 

kezelésének gyakorlása, vagy üzleti tervek és stratégiák készítése dekonjunktúra 

esetére. Ugyanez a korrupció-gyanús események esetében is igaz. Ennek megfe-

lelően a pontosan meghatározott folyamatok és struktúrák is hozzá tudnak járul-

ni a szervezet rugalmasságához. Egy kommunikációs-, hálózati-, vagy egy veze-

tői információs rendszer is meg tudja növelni a teljes szervezet ellenálló-

képességét, ugyanakkor a redundáns rendszerek kiépítésének fontossága is egy-

re nyilvánvalóbb.  

3.2.  Megértettük a szervezeteket? 

A rugalmasság leírására és elemzésére különféle irányzatok léteznek. Amennyi-

ben a rugalmasság alatt egy állandó folyamatot értünk (nem pedig eredményt, 

vagy teljesítőképességet), akkor egyértelművé válik, hogy rugalmasságot különfé-

le faktorok komplex egymásra hatása alkotja. Egyrészt a munkatársak egyedi 

rugalmassága által, másrészt a rugalmas struktúrák és folyamatok által (a szerve-

zeti és működési szabályoknak megfelelően), továbbá egy olyan szervezeti kultú-

ra által, amely termékeny talajt biztosít a rugalmasság meglétéhez és további fej-

lesztéséhez. Az, hogy ezek a különféle rugalmasságok hogyan működnek együtt, 

a kutatások szempontjából még nem kielégítően tisztázott. Soucek és szerzőtár-

 
17 MENEGHEL, I. - SALANOVA, M. - MARTINEZ, I. M. (2016): Feeling good makes us stronger: 

How team resilience mediates the effect of positive emotions on team performance. Journal of 

Happiness Studies 17 
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sai210F

18 abból indulnak ki, hogy a rugalmasságot egy szervezet esetében nem lehet 

csupán egy pontértékkel jellemezni, hanem legalább három különböző szinten 

kell értékelni. Így az egyéni rugalmasság (amely felosztható a személyes erőforrá-

sokra, valamint a rugalmas viselkedésre) az egész csoportra kihat, de a teljes 

szervezeti síkon is érvényesül a hatása. 

3.3. Hogyan tudjuk mérni a szervezeti rugalmasságot? 

A rugalmasság csak egy krízis, vagy zavar közben, vagy azt követően mérhető, 

ennek megfelelően a 2020. év második fele a Covid-19 járvány első hullámát 

követően tökéletesen alkalmas lenne ilyen típusú elemzések végzésére. Azok a 

személyek, vagy szervezetek, akik ugyan teljesítik a rugalmasság feltételeit, de 

még nem voltak krízishelyzetben, nem tekinthetők „rugalmasnak”. Mindamellett 

egy válság, vagy üzemzavar sokrétű lehet és nem minden esetben kezelendő kizá-

rólag a munkabiztonság, vagy a katasztrófavédelem keretei között211F

19.  

A krízisek és zavarok ugyanakkor nem tekintendők közvetlenül hibának, 

mert lehetnek olyan hibák is, amelyek nem okoznak zavart a teljes rendszerben. 

A szervezeti rugalmasság mérése érdekében ezért szükséges több szinten vizs-

gálni, mi volt a reakció a krízisre, vagy a zavarra. Ezért szükséges, hogy az 

üzemi működési területek mentén megvizsgáljuk, hogy jelen van-e a rugalmas-

ság. Az ellenálló-képesség megvizsgálásához különféle eszközök állnak rendel-

kezésre. 

3.4. ISO 22316 a szervezeti rugalmasság érdekében 

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer a világ legnépszerűbb minőségfejlesz-

tési szabványa, továbbá alapot ad sok más fontos szektor-specifikus szabvány-

nak, mint például az ISO 13485 (orvosi eszközök), vagy az ISO/TS 16949 (au-

tóipar). Az ISO szabványok mindegyike a folyamatokat állítja a középpontba. A 

világosan meghatározott hatáskörök és felelősségi körök, valamint az átlátható 

folyamatok segítenek a munkatársaknak feladataik végrehajtásában.  

Az ISO 22316 szabvány definíciója szerint: „A szervezeti rugalmasság a 

szervezet azon képessége, amely hozzásegíti a változó környezethez történő 

alkalmazkodáshoz, ezáltal lehetővé téve a céljai megvalósítását, a túlélést és a 

növekedést. A szervezetek a kockázatokat és a lehetőségeket - a váratlan és 

állandó külső / belső változásoknak megfelelően - előre tudják jelezni és reagál-

ni tudnak rájuk” (ISO 22316:2017). A definícióval egyértelművé válik, hogy a 

vállalkozásoknak folyamatosan számolniuk kell krízishelyzetekkel, vagy leg-

18 SOUCEK, R. - ZIEGLER, M. - SCHLETT, C. - PAULS, N. (2016): Resilienz im Arbeitsleben - Ei-

ne inhaltliche Differenzierung von Resilienz auf den Ebenen von Individuen, Teams und Or-

ganisationen. Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisati-

onspsychologie (GIO), 47 
19 RITZ, F. (2015): Organisationale Resilienz – Paradigmenwechsel, Konzeptentwicklung, 

Anwendung. In Bargstedt, U., Horn, G., van Vegten, A. (Hrsg) Resilienz in Organisationen 

stärken – Vorbeugung und Bewältigung von kritischen Situationen. Verlag für Polizeiwis-

senschaft, Frankfurt 2. 
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alábbis kritikus szituációkkal, amelyek tapasztalatait ugyanakkor a fejlődés 

érdekében hasznosíthatják.  

Mind az ellátási lánc-menedzsment, mind a nagy megbízhatóságú rendszerek 

(pl. tűzoltóság, atomerőművek, sürgősségi klinikák) működési területén megfo-

galmazódtak a szervezeti rugalmasság fő szempontjai. A „rossz hírek” el nem 

hallgatása, azok nyilvánossá tétele idővel mindig jobb reakcióidőt eredményez. 

Az eltérések és hibák korai felismerése is meg tud előzni egy nagyobb üzemza-

vart. Ha ezen felül a döntési kompetenciák is a történések helyén, a szakértőknél 

találhatóak (nem pedig valahol a hierarchiában), akkor a kríziseket gyorsabban 

és hatékonyabban meg lehet oldani 212F

20. Ezek a szempontok találhatóak meg az 

ISO szabvány 9 eleme között, amelyek a következők: 

1. Megosztott vízió, világos vállalati célok.

2. A belső és külső környezet megértése, alakítása.

3. A beosztottakat bátorító, bizonytalanságot és kudarcot is felvállaló vezetők.

4. A rugalmasságot fejlesztő kultúra.

5. Az információ és a tudás megosztása.

6. Az erőforrások rendelkezésre állása.

7. A vállalati területek fejlesztése és koordinálása.

8. A folyamatos javulás támogatása.

9. A változások előrejelzésének és menedzselésének képessége.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rugalmasság fogalmát gyakran megle-

hetősen absztrakt módon használjuk. Jelen írás bevezetőül szolgált annak meg-

értéshez, hogy egy szervezetet milyen módon lehet alkalmassá tenni arra, hogy 

a saját rugalmasságát megerősítse. Ha valóban megértjük a rugalmasság gondo-

latát, akkor számos szervezeti területen megtalálható és fejleszthető lehet. 

A szervezeti rugalmasság elemzése alkalmas eszköz az egyik legérzéke-

nyebb terület, a szervezeti fluktuációból, tapasztalt kollégák távozásából és az 

így keletkező munkaerőhiányból eredő veszélyek csökkentésére. Fő cél a ki-

emelkedő munkaerő megtartása mellett a tanulást és tudás-megosztást segítő 

részletes, szervezeti egységeken átívelő folyamat-térképek készítése, mint “elő-

remenekülés”. A rutinos, rendszerismerettel felvértezett kollégák ugyanis az 

közigazgatásban is nehezen pótolhatók. 

3.5. Kitekintés 

A szervezeti rugalmasság kérdése egy, az egész világot pillanatok alatt felforga-

tó, új típusú koronavírus-járvány idején aktuálisabb, mint valaha. Nincs olyan 

döntéshozó, aki ne ismerné el, hogy a vezetői felfogása mind elméleti, mind 

gyakorlati szinten alapos megújulást, valamint eddig nagyrészt ismeretlen - 

vagy csak kis mértékben használt - megoldásokat igényel. Azok a szervezetek 

lesznek képesek a jövőben gyakrabban várható, permanens pandémiás helyze-

20 HELLER, J. (2018): 30 Minuten – Resilienz für Unternehmen. Offenbach: Gabal 4. 
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teket megfelelően kezelni, akik felmérik a saját rugalmasságukat és megfelelő 

módon, valamint megfelelő időben meghozzák a szükséges döntéseket. Erre 

saját erőből nem mindenki lesz képes, az emberi tényező szerepe pedig kiemel-

ten fontos lehet. A fejezet a szakirodalmi háttér bemutatásával ehhez kívánt 

segítséget nyújtani. 

4. Összefoglalás 

Az integritás és a szervezeti rugalmasság közötti összefüggés megkérdőjelezhe-

tetlen. Az integritásnak egyik összetevője, szerves eleme a szervezeti rugalmas-

ság. Hiszen a rugalmasság is egy tulajdonsága a sok közül az intézményeknek.  

A megfelelő és hatékony működés, sőt a szervezet fennmaradása nem kép-

zelhető el megfelelő fokú rugalmasság nélkül. Azonban a túlzott rugalmasság 

már káros hatásokkal járhat, visszájára fordulhat. A megfelelő mérték megtalá-

lása az egyik nagy kihívás a szervezeti rugalmasság kapcsán. Azaz, a szervezet 

képes legyen megfelelni a hirtelen, váratlanul jött nem szokványos kihívások-

nak, e feladatokat meg tudja oldani, ezekhez szükség szerint igazítsa hozzá, 

módosítsa a belső felépítését, működését, viszont ne történjen olyan nagymérté-

kű átalakulás a szervezetben, amely már visszafordíthatatlan és a szervezet emi-

att elvesztené már a jellegét, a célját, sine qua non-ját amiért létrehozták. Vagy 

még rosszabb esetben a szervezet olyan szinten túl rugalmassá válik, hogy a 

felelősségrendszer és az irányítás, a vezetés már átláthatatlan és nem lehetséges 

a vezető által kiadott utasítás végrehajtása és a számonkérés, felelősségre vonás 

sem. Utóbbi esetben a túlzott és rosszul értelmezett rugalmasság a szervezet 

integritását sérti.  

Természetesen elképzelhető az is, hogy a hírtelen jött kihívásoknak a szerve-

zet nem tud megfelelni és olyan szintű szervezeti rugalmasság alkalmazására 

van szükség, amely a szervezet integritását negligálja, sérti, és ilyenkor érdemes 

megfontolni azt, hogy e – nyilvánvalóan a megváltozott körülményeknek meg-

felelni nem képes – szervet megszüntessék és helyette létrehozzanak egy, az új 

feltételeknek megfelelni képes integritással rendelkező intézményt.  

Utóbbira is láthattunk példákat akár a magyar közigazgatásban is, gondol-

junk akár a közigazgatási szervek régiós szintű összevonására, majd újból me-

gyei szintre hozására és a kormányhivatalok létrehozására, vagy még eklatán-

sabb példa lehet a kormányablakok létrehozása az egyablakos ügyintézés köve-

telményének való megfelelés céljából.   
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Absztrakt 

Tanulmányom célja két hasonló berendezkedésű Európai Uniós tagállam al-

kotmányának vallásra, erkölcsre és uniós értékekre utaló fejezeteinek vizsgálata 

és empirikus jellegű összevetése, melyben kulcs szerepet játszik a regionális és 

az európai identitás kérdésköre. Az európai és regionális identitás napjainkban 

egyre fokozottabb mértékben foglalkoztatja a kutatókat többek között a globali-

záció előrehaladásának köszönhetően. Bár egy nehezen mérhető és vizsgálható 

tudományterületről van szó, a vizsgált országok alkotmányaiban mégis remekül 

fellelhetőek e kérdéskörökre tett utalások. A hasonlósága végett a választásom 

az osztrák szövetségi alkotmányra és a német alaptörvényre esett. Tanulmá-

nyomban arra a következtetésre jutok, hogy bár két rendkívül hasonló beren-

dezkedésű államról van szó, mind állam, mind pedig jogtudományi aspektusból, 

az európai és regionális identitás, valamint az ezek mellé társított vallási és 

erkölcsi értékrendek eltérő mértékben vannak jelen a két ország alkotmányában. 

Kulcsszavak: alkotmányos értékek, európai értékek, európai identitás, regi-

onális identitás, tartományok 

1. Bevezetés

Az identitás a maga egyszerű meghatározhatósága ellenére egy rendkívül össze-

tett fogalom, melyet számos szemszögből vizsgálhatunk, és rendkívül különbö-

zőképpen értelmezhetünk. Interdiszciplináris jellege végett számtalan tudo-

mányág foglalkozik az identitás fogalmával, melyben az általános interpretáción 

kívül a fogalom gyakorlati életben játszott szerepének vizsgálata is gyakran 

helyet kap.  

Azonban az identitástudomány – különös tekintettel a regionális identitásra – 

és az alkotmányjog, valamint az alkotmányos identitás fogalmának kapcsolata 

egy javarészt feltérképezetlen területe e tudományterületnek. Tanulmányomban 

evégett céloztam meg az Európai Unió két föderatív tagállamának, Németország-

nak és Ausztriának az alkotmányát szemügyre venni az említett fogalmak kapcso-

latát és a regionális identitás alkotmányukban betöltött szerepét megvizsgálva. 



89 

Tanulmányom első fejezetében az identitás fogalmának rövid magyarázásá-

val, a különböző értelmezési szempontok összegyűjtésével és a saját identitásin-

terpretációm prezentálásával szeretném kezdeni gondolatfüzéremet, melynek 

első alfejezete az identitás magyarázatának általános megközelítését helyezi 

fókuszba. Ezt követően a második alfejezetben a regionális identitás lényegét és 

működését fogom átfogóan magyarázni. A második fejezet a tanulmány alkot-

mányjogi aspektusait fogja megragadni úgy szint két alfejezetre bontva mely-

ben, első ízben az osztrák, második alfejezet gyanánt pedig a német alkotmányt 

fogom górcső alá venni. Zárásként pedig egy külön fejezetben kívánom sum-

mázni a tanulmány megírása során rögzített gondolataimat, levonni a tanulmány 

eredményeivel kapcsolatos következtetéseimet és felvetni az esetleges nyitott 

kérdéseket. 

2. Identitás

A tanulmány első fejezetében az identitást, és annak a különböző tudományterü-

letek által képviselt értelmezését fogom kitárgyalni. A regionális identitás fo-

galmának taglalása előtt elengedhetetlen áttekinteni a tudomány identitáshoz 

való jelenlegi hozzáállását és magyarázását. Ugyan jelen tanulmány nem azt a 

célt szolgálja, hogy részletes, átfogó képet adjon az identitás teljes spektrumá-

ról, hiszen a tematikai eltérés mellett e tanulmánynak a kapacitása sem lenne 

elegendő a téma kimerítő tárgyalására, ugyanakkor fogalmi bevezetőként ját-

szott szerepének fontossága vitathatatlan. 

2.1 Az identitás sajátosságai 

Az identitás fogalma nagyon egyszerűen megmagyarázható azon karakteriszti-

kák csokrával, amelyek meghatározzák, hogy ki vagy mi egy adott személy 

vagy tárgy.213F

1 Azonban a fogalom ennél jóval összetettebb és nehezebben interp-

retálható koncepciót takar tudományos tekintetben, ugyanis egy nagymértékben 

szabadon interpretálható, multidimenzionális fogalomról van szó nehezen meg-

húzható határvonalakkal. Általános megközelítésben az identitásról elmondható, 

hogy a tudomány számára több válfaja létezik, és a különböző tudományterüle-

tek mind saját interpretációt használnak a fogalom magyarázására, mely termé-

szetesen minden terület által más szempontból van vizsgálva. Eszerint tehát 

válfajait tekintve megkülönböztethetünk kulturális, társadalmi, szakmai, vallási, 

kisebbségi és akár regionális identitást is csak, hogy néhányat említsek a szám-

talan megközelítésből.  

Első körben vizsgáljuk meg az identitás kulturális megközelítését. Talán ez a 

megközelítés áll legközelebb az identitás általános értelmezéséhez, ugyanis a 

kulturális identitás egy csoporthoz való tartozás érzéseként és azon csoporttal 

való azonosulás megléteként magyarázza a tanulmány kulcsfogalmát. Ezen 

1 Oxford szótár (2020) az identitás definíciója, elérhető: https://en.oxforddictionaries.com/ de-

finition/identity (hozzáférve: 2020 március 26.)   

https://en.oxforddictionaries.com/
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csoportok pedig döntő többségében nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási, társadalmi 

és akár helyi kultúrák kapcsolódási pontjaként értelmezhetők, azaz a kulturális 

identitás esetében mindig az adott csoport szokásai, hagyományai és öröksége 

képezi a kapcsolódás esszenciáját.214F

2 

A kulturális identitáshoz hasonlóan a nemzeti identitás kérdésköre is vi-

szonylag könnyen értelmezhető és magyarázható, ugyanis fogalmát tekintve egy 

adott nemzethez való tartozást jelenti. 215F

3 Ezen nemzet egy olyan kohézív egész-

ként jelenik meg a hozzákapcsolódó ember számára, amely sajátos hagyomány, 

kultúra, nyelv és politika gyűjteményeként szolgál. 216F

4 Az egység érzése mellett 

azonban fontos hangsúlyt helyez a különbségek kiemelésére is más nemzetekkel 

kapcsolatban, megteremtve egyfajta „mi” és „ők” érzést.217F

5 A nemzeti identitás és 

nemzethez fűződő érzés gyakorlására a nacionalizmus elmélete ad lehetőséget. 

A hagyományos identitás megközelítések egyik kakukktojásaként értelmez-

hető az úgynevezett társadalmi identitás elmélete. A társadalmi identitás eseté-

ben egy relatíve új, 1970-1980-as évek derekán megjelenő elméletről van szó 

mely az ismert szociálpszichológusok, Henri Tajfel és John Turner nevéhez 

köthető, mely egyfajta csoportközi viselkedésmagyarázatként értelmezhető. 

Ezen elmélet szerint ugyanis az emberek arra irányuló motivációja, hogy cso-

porttagságuk alapján pozitív önértékelésre tegyenek szert, a saját csoport javára 

történő torzítás egyik fontos oka. A saját csoport preferálása a külső csoporttal 

szemben kifejezi a saját csoport iránti megbecsülést, s ezzel hozzájárul, hogy 

pozitív érzéseink legyenek önmagunkkal kapcsolatban. Az elmélet alapját képe-

zi továbbá az az elképzelés, hogy amilyen mértékben igyekszünk pozitívan látni 

önmagunkat, ugyanolyan mértékben szeretnénk, hogy társas identitásunk is 

pozitív legyen.218F

6 

Az Európai Unió számára az egyik legkiemelkedőbb szerepű és bizonyos 

szempontok szerint legvitathatóbb identitása az európai identitás. Az európai 

identitás esetében egy olyan sajátos, kulturális és politikai pilléreken nyugvó 

identitásról beszélünk, melynek természetessége is gyakran erősen vitatott. A 

fogalom rendkívül egyszerűen megmagyarázható egy adott személy Európával 

való azonosulásával, azonban ennél jóval sokoldalúbb fogalomról van szó. A 

pán-európai identitás, az európaiság gondolata egészen a középkorig húzódik 

vissza, ugyanakkor ez időben a koncepció még kimerült határokon átnyúló 

2 ENNAJI, MOHA: Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco, 2005, Sprin-

ger, New York, 19-23.  
3 AHMORE, RICHARD D. és JUSSIM, LEE: Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Re-

duction, 2001, Oxford University Press, Oxford, 74-75. 
4 Oxford szótár (2020) a nemzeti identitás definíciója, elérhető: 

https://en.oxforddictionaries.com/ definition/us/national_identity (hozzáférve: 2020 március 26.) 
5 LEE, YOONMI: Modern Education, Textbooks, and the Image of the Nation: Politics and Moderni-

zation and Nationalism in Korean Education, 2012, Taylor & Francis Group, Oxfordshire, 29. 
6 TURNER, JOHN és OAKES, PENELOPE J.: The significance of the social identity concept for so-

cial psychology with reference to individualism, interactionism and social influence, in: Bri-

tish Journal of Social Psychology, 25 (3), 237-252. 

https://en.oxforddictionaries.com/


91 

együttműködésekben, főleg a kereskedelem és oktatás terén, tényleges érzelmi 

kapcsolódási pont nélkül.219F

7 Ugyanakkor a gondolat a felvilágosodás korában 

nagy löketet kapott köszönettel a kor nagy gondolkodóinak és politikusainak. 

Ekkortájt a kontinensen ugyanis elkezdett egyfajta egész Európa iránt érződő 

nacionalizmus kialakulni, amely ugyan elismerte a nemzetállamok közötti kü-

lönbségeket, mégis egyre nagyobb hangsúlyt kezdett a közös értékekre helyez-

ni.220F

8 Ezen érzést a közös kulturális és vallási gyökerek, valamint az egyre inten-

zívebb államközi kereskedelem tovább erősítette. A történelem során többször 

volt már kísérlet teljes Európát érintő egység létrehozására mindezidáig sikerte-

lenül. Azonban az Európai Gazdasági Közösség és utódja, az Európai Unió 

létrehozása óta egyre nagyobb rivaldafényt kap az európai identitás gondolata, 

melyet az euro föderalisták előszeretettel támogatnak, mint kiegészítő, vagy 

potenciálisan nemzeti identitást felváltó identitás. Azonban a szupranacionális 

jellegű európai identitásnak tekintve, hogy alapjaiban a nemzeti identitás fun-

damentumain nyugszik, gyakran vitatott a természetessége és megkérdőjelezett, 

hogy vajon egy mesterséges konstrukcióról van esetleg szó, amely csupán az 

európai érdek előmozdítását szolgálja. 

Részösszefoglaló gyanánt elmondhatjuk, hogy az identitás különböző válfa-

jai és típusai különbségeik ellenére szorosan összekapcsolódnak és számos kö-

zös ponttal rendelkeznek. Minden válfaj esetében kiemelkedő szerepet kapnak 

az egyén csoporthoz való kötődési és érzelmi tényezői, emellett többükben 

megjelennek kohéziót erősítő jelképek és szimbólumok. 

2.2 Regionális Identitás 

Az előző alfejezetben taglaltak egyfajta folytatásaként fog szolgálni a most kö-

vetkező rész, melyben a regionális identitás fogalmának egyszerű magyarázatát, 

meghatározhatóságának nehézségét, működését és Európai Unióban betöltött 

szerepét kívánom megtárgyalni. Jelen alfejezet csupán a fogalom elméleti as-

pektusaira fog fókuszálni. 

A regionalizmushoz hasonlóan a regionális identitás fogalma is több szem-

pontból értelmezhető és a korábban taglalt identitástípusokhoz hasonlóan ez eset-

ben is megjelenik a kötődés, az érzelmi töltet jelenléte, azonban magyarázását 

számos tényező nehezíti. Egyrészt interpretálhatjuk hagyományos szempontból, 

azaz egy személy egy adott régióhoz való kötődéseként. Ugyanakkor tekinthetjük 

intézmény centrikus megközelítésben is, amely szerint a regionális identitás azon 

folyamatok interpretációjaként is értelmezhető, amelyek keretében egy régió in-

7 The Conversation (2016) Europe has never liked borders – and it won’t be confined by them 

now, elérhető: https://theconversation.com/europe-has-never-liked-borders-and-it-wont-be-

confined-by-them-now-69750 (hozzáférve: 2020 március 27.) 
8 DAVIES, NORMAN: Europe: a History, 1998, Harper Perennial, New York, 8. 
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tézményesülése lezajlik. E folyamatok eredményeként kerülnek kialakításra a 

terület határai, szimbólumai és intézményei.221F

9 

A regionális identitás fogalmának nehéz magyarázásának és behatárolhatósá-

gának kulcsa viszont abban rejlik, hogy mi az általunk alkalmazott régiófogalom. 

A különböző diszciplínák divatos, illetve széles körben alkalmazott régiófogalmai 

sok esetben eltérőek lehetnek. Vannak olyan régiófogalmak, amelyek tartalmuk-

ból fakadóan egy bizonyos diszciplínához köthetőek, illetve általánosságban el-

mondható, hogy egyes régiófogalmak bizonyos tudományágakhoz közelebb van-

nak, más tudományágaktól pedig távolabb. Tovább nehezíti a fogalomhasználat 

egységesítést, hogy a régiók, mint területi egységek teljesen más értelmezéseket 

támasztanak napjainkban, mint korábban. Ezen gyökeres változás alapja, hogy 

megváltozott a „hely” fogalom értelmezése. A „hely” elgondolás napjainkban 

értelmezhető globális, nemzeti, regionális és lokális szinten egyaránt. A „hely” 

fogalom mellett a „határ” fogalom is nagymértékben megváltozott a globalizáció 

térnyerésével és a technikai innovációk rohamos terjedésével. Evégett az identitá-

sok, amelyek helyekhez kötődnek, sohasem „tiszta” identitások. A nemzetálla-

mok világából a nemzetek feletti államok világába való átlépéshez több átjárási 

lehetőségre lesz szükség politikai, kulturális és szimbolikus értelemben egyaránt. 

Ezen felismerések fényében nagy valószínűséggel állítható, hogy a „hely” fogal-

mi jelentésének megváltozásával megváltozott a helyi identitás és területi identi-

tás fogalmak jelentése és értelmezhetősége is. Emellett a regionális világok komp-

lexitása a globalizáció jelenségeinek folyamatos és párhuzamos előre haladásával 

folyamatosan növekszik. Különböző társadalmi gyakorlatok és diskurzusok rejtik 

el a jelentéstartalmakat és a kötődések eredeteit, azok forrásait.222F

10 

Anssi Paasi régiószakértő szerint a regionális identitás narratívák több külön-

féle tényezőn is alapulhatnak. Ezek az elemek lehetnek természeti elemek, táj-

elemek, épített környezet, kultúra és etnicitás, nyelvjárások, gazdasági sikerek 

vagy válságok, centrum–periféria relációk, marginalizáció, emberekkel és kö-

zösséggel vagy közösségekkel kapcsolatos sztereotípiákra épülő képek, a nem-

zeti identitás esetében taglalt „mi” és az „ők” koncepciója, tényleges vagy kita-

lált történelmek, utópiák és eltérő elgondolások és érvek az emberek identifiká-

ciójával kapcsolatban. A felsorolt elemeket kontextuálisan használják fel gya-

korlatok, rituálék és diskurzusok annak érdekében, hogy többé-kevésbé zárt 

elképzelt identitásokat konstruáljanak.223F

11 

A régió fogalmának nehéz meghatározhatósága mellett a regionális identitás 

értelmezése is számos akadályt állíthat fel, ugyanis a regionális identitást a 

nemzetközi szakirodalomban nagyon széles körűen értelmezik. A régiókhoz 

 
9 PAASI, ANSSI: Region and Place: Regional Identity in Question, 2003, Department of 

Geography, Ouolu, 478. 
10 TARRÓSY ISTVÁN: Regionális identitás – kötődés a régióhoz, 2019, elérhető: 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0050_11_politika_6/ch13s04.html (hozzá-

férve: 2020 március 28.)   
11 PAASI i. m. 477. 
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való kötődés mellett értenek alatta eszméket, kulturális elemeket, tájat, dialektu-

sokat, épített környezetet, centrum-periféria viszonyt, történelmi gyökereket, 

utópiákat, gazdasági sikerességet. A regionális identitás esszenciája viszont a 

régióban, mint társadalmi konstrukcióban keresendő. Eszerint a tér, annak min-

denféle dimenziója, gazdasága egyaránt társadalmi és kulturális építmény. A 

területi folyamatok sosem lehetnek függetlenek társadalmi, természeti és kultu-

rális folyamatoktól. A regionális identitás társadalmi, területi, történelmi és 

kulturális gyökerekre nyúlik vissza egyesítve magában a korábban taglalt identi-

tástípusok lényegi elemét.224F

12 

A regionális identitás szerepe a régiók életében többrétű: egyfelől elvándor-

lást megállító és gazdaságélénkítő hatása lehet, hozzájárulhat a térségben élő 

emberek komfortérzetének növekedéséhez. Másfelől elmondható, hogy alapvető 

feltétele a régióban létező kapcsolathálózatok jó működésének és az általános 

bizalom megteremtésének. Az identitás dinamikus tényezőként értelmezendő, 

ahogy a helyi társadalomban növelhető a szintje, úgy rombolható is. 225F

13 Kieme-

lendő, hogy a régiók mellett e tényezők ugyanígy az Európai Unió régióinak 

egészére is igaznak bizonyulnak. 

Részösszefoglaló jelleggel elmondhatjuk, hogy a regionális identitás és a ré-

giók interpretálása a fogalom absztrakciójának és nehéz behatárolhatóságának 

köszönhetően nehezen kivitelezhető, ugyanakkor általánosságban az egyén Eu-

rópai Unió és tagállamainak jellemzően szubnacionális szintjéhez való kötődé-

sét jelenti, mely fontos hatással bír az adott államok és maga az Európai Unió 

sikeres működését tekintve. 

3. Alkotmányjogi aspektusok

A soron következő fejezetben az osztrák és német szövetségi alkotmányban 

foglalt, regionális és európai identitásra utaló részeket fogom megvizsgálni. A 

választásom azért erre a két országra esett, mert szerettem volna olyan Európai 

Uniós tagállamokat megvizsgálni, amelyek berendezkedésüket és jellegzetessé-

geiket tekintve is hasonlóak, valamint a tartományok komoly szereppel bírnak 

az állam mindennapjait illetően. 

3.1 Ausztria alkotmánya 

A két ország közül elsőként vegyük górcső alá Ausztria alkotmányát. Rögtön 

szembeötlő, hogy az osztrák alkotmány az első fejezetben az általános rendel-

kezések mellett az Európai Unióval kapcsolatos ügyeket is kitárgyalja, amely 

első sorban az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódik igen részletekbe 

menően. Az első fejezet az EP választások aktív- és passzív választójogi aspek-

12 LUKOVICS MIKLÓS: A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben, 2004, 

JATEPress, Szeged, 216-222.   
13 PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Regionális politika és közigazgatás, 2001, Ludovika Egyetemi Ki-

adó, Budapest 
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tusait is megtárgyalja, valamint hangsúlyt helyez a szövetségi kormány elsőbb-

ségére uniós ügyeket illetően. Az európai parlamenthez hasonlóan a többi uniós 

intézmény, többek között a bizottság és a tanács is a szövetségi kormány dön-

téskörébe tartozik. A szövetségi kormány azonban minden uniót illető kérdéssel 

kapcsolatban tájékoztatja a tartományokat egyfajta közvetítő jelleggel, különö-

sen, ha tartományokat érintő kérdésekről van szó, továbbá platformot biztosít a 

tartományoknak az adott EU-s ügyekről szóló vélemény- és nézőpontalkotás-

ban. Amennyiben fontos tartományi jellegű kérdés került az asztalra, abban az 

esetben, ha a szövetségi kormány szükségesnek érzi, átruházhatja a döntési jo-

got egy adott tartomány képviselőjének. A Régiók Bizottságának tagságát ille-

tően a szövetségi kormány delegál tagokat Ausztriából, ugyanakkor a potenciá-

lis tagokat a tartományok jelölik ki. Az Európai Uniótól függetlenül az osztrák 

alkotmány kihangsúlyozza a tartományok szövetségi szinten való képviseletét 

és fontosságát. 

Azonban alkotmányos szinten Ausztria nem mutat nagyobb elköteleződést 

egy további integrációs mélyítésről, melybe beletartozik egy potenciális eurofö-

deratív jövőkép, valamint nem tesz említést európai szimbólumokról sem. Az 

uniós értékeken túl a vallási értékeket illetően viszont meglehetősen szűkszavú-

an fogalmaz az osztrák alkotmány. Egyenlőséget tesz minden felekezet között, 

nem emel ki államvallást, sőt tartományi vagy akár szövetségi eskütételnél is 

csupán opcionális tényezőként szerepel a hitbéli meggyőződés kinyilatkoztatá-

sa. Azonban míg a vallási ügyekkel kapcsolatos döntéshozatal szövetségi szin-

ten zajlik, addig a meghozott döntések gyakorlatba ültetése viszont már a tarto-

mányi kompetencia részét képezi. Meglepő módon erkölcsre, vagy bármi ahhoz 

kapcsolódó értékre még utalás szintjén sem jelenik meg említés a szövetségi 

alkotmányban, annak ellenére, hogy gyakran ez a kérdéskör a vallás tárgyának a 

részét képezi. A regionális identitás kérdéskörével egyáltalán nem foglalkozik a 

szövetségi alkotmány, azonban a tartományok fontossága és kulcsszerepe több-

ször is előkerül a jogforrás szövegében. 

Részösszegző jelleggel elmondhatjuk, hogy az osztrák szövetségi alkotmány 

alapos mélységgel foglalkozik Európai Uniós ügyekkel, noha külön európai 

értékekre nem tesz utalást. A régiók szerepének fontossága többször is hangsú-

lyozásra kerül, valamint a vallási és erkölcsi értékekre csak minimálisan, vala-

mint egyáltalán nem tesz utalást.226F

14 

3.2 Németország alkotmánya 

Ausztriához való hasonlósága végett joggal feltételezhető, hogy a német alap-

törvény nagymértékű hasonlóságot fog mutatni az osztrák szövetségi alkot-

mányhoz. Ugyan nem kezdő rendelkezésként, de az osztrák alkotmányhoz ha-

sonlóan, a német alaptörvény is az első fejezetben tárgyalja az Európai Uniót 

illető kérdéseket. A Grundgesetz azonban az első fejezet huszonharmadik cikk-

14 Ausztria alkotmánya (2004) elérhető: http://constitutionnet.org/sites/default/files/ 

Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf (hozzáférve: 2020 március 26. 

http://constitutionnet.org/sites/default/files/
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ében határozottan kinyilatkoztatja, hogy Németország elkötelezett egy egységes 

Európa megteremtése iránt, mely a demokrácia, a jogállamiság és a szubszidia-

ritás elvén, mint legfőbb alapértékeken nyugszik. Ausztriával ellentétben a tar-

tományok közvetlen képviseletet kapnak az uniós ügyeket illetően a Bundesrat-

on keresztül, míg a szövetségi szint a Bundestag-on keresztül hangoztathatja 

véleményét. Továbbá, ha egy uniós joganyag közvetlenül érinti egy adott tarto-

mány működését – különös tekintettel az oktatás és kultúra területeit illetően – 

abban az esetben az osztrák példához hasonlóan a tartományok a Bundesrat-on 

keresztül delegálhatnak képviselőket az Európai Unióba. További európai 

ügyekkel kapcsolatos ügyek intézéséért a Bundestag felállíthat egy kifejezetten 

európai ügyekkel foglalkozó bizottságot is. A német alaptörvény az európai 

parlamenti választások mellett igen nagy mélységben érinti az európai mene-

dékjog, az uniós alapértékek és az uniós polgárság kérdéskörét is. 

A keresztény és erkölcsi értékek esetében a német alaptörvény az osztrák 

szövetségi alkotmánnyal szemben nagyobb mélységben érint vallási kérdéseket, 

ugyanakkor még így is meglehetősen felületesen. A Grundgesetz nem jelöl ki 

államvallást és nem tesz különbséget a különböző felekezetek között, viszont 

eskütétel esetén standardnak számít vallási kinyilatkoztatás, de Ausztriához 

hasonlóan a német példa is elvonatkoztathat ettől. A vallást, mint értéket nem 

emeli ki a német alaptörvény, de mint mindenki által igény bevehető opciót 

felkínálja, de a kereszténységnek semmiképpen sem biztosít szupremáciát. Er-

kölcsi értékekre külön nem tér ki a Grundgesetz, ugyanakkor a vallást érintő 

fejezetek interpretálhatóak erkölcsi megközelítésben. A regionális identitás 

szerepe is komolyan megjelenik a német alaptörvényben, ugyanis a szövege 

mélyre menően foglalkozik a tartományok szerepével, hatás- és jogkörével és 

lehetőségeivel. 

Részösszegzés gyanánt elmondható, hogy a német alaptörvény és az osztrák 

szövetségi alkotmány között számos hasonlóság vélhető felfedezni. A német 

példa viszont sokkal határozottabb elköteleződést fogalmaz meg az Európai 

Unió felé konkrét uniós értékekre alapozva, és sokkal fajsúlyosabban kezeli a 

vallást és vallási értékek kérdéskörét is, ugyanakkor az osztrák alkotmányhoz 

hasonlóan erkölcsre vonatkozó közvetlen utalásokkal itt sem találkozhatunk. 227F

15 

4. Konklúzió

Tanulmányom során első fejezetében az identitás kérdéskörével foglalkoztam, 

mely esetében elmondhattuk, hogy a különböző válfajai és típusai különbségei-

nek ellenére szorosan összekapcsolódnak és számos közös ponttal rendelkez-

nek. Minden válfaj esetében kiemelkedő szerepet kapnak az egyén csoporthoz 

való kötődési és érzelmi tényezői, emellett többükben megjelennek kohéziót 

erősítő jelképek és szimbólumok.  

15 Németország alkotmánya (2019) elérhető: https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (hozzáférve: 2020 március 28.) 
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Az általános sajátosságokat követően a regionális identitás interpretálását 

tűztem ki célom gyanánt, ami a fogalom absztrakciójának és nehéz behatárolha-

tóságának köszönhetően kihívásokat támasztott elém, ugyanakkor általánosság-

ban elmondhattuk, hogy az egyén jellemzően egy állam vagy jelen esetben az 

Európai Unió szubnacionális szintjéhez való kötődését jelenti, mely fontos ha-

tással bír az EU sikeres működését tekintve. 

Ezt követően vettem szemügyre Ausztria és Németország alkotmányát, 

melyben megállapítottam, hogy az Európai Unió igen fontos szereppel bír, és a 

német alkotmány pedig kifejezett mélységekben taglalja az unióra vonatkozó 

rendelkezéseket és helyez hangsúlyt az uniós értékekre. Bár napjainkban a mé-

diában gyakran szembetalálja magát az ember a vallás fontosságával és a ke-

resztény gyökerek hangsúlyozásával, alkotmányos szinten ez  a kérdéskör meg-

lepően felületesen kerül említésre, értékként való utalása pedig megkérdőjelez-

hető. Az erkölcs kérdéskörét pedig teljes mértékben elkerüli mind a osztrák 

szövetségi alkotmány, mind a német Grundgesetz. Az alkotmányokból pedig 

tisztán kirajzolódik a régiók, tartományok kulcsszerepe a két föderatív állam 

mindennapi működésének fenntartásában. 
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Absztrakt 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény nemzeti szintű 

végrehajtásáról szóló cikke látszólag jelentős szervezeti és működési mozgáste-

ret enged a részes államoknak. A tanulmány ahhoz kíván vázlatos adalékokkal 

szolgálni, hogy a Bécsi Egyezmény szabályai és módszerei nyomán történő ér-

telmezés alapján e mozgástér valójában mekkora a gyakorlatban. 

Kulcsszavak: ENSZ-Egyezmény, fogyatékosság, végrehajtás, értelmezés, Bé-

csi Egyezmény 

1. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

Egyezmény

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006 márciusában fogadta el a Fogyatékos-

sággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény 228F

1 (a továbbiakban: Egyezmény) 

végleges szövegét. A dokumentum világszerte igen jelentős hatást gyakorolt a 

fogyatékos emberek társadalmi és jogi státuszára, illetve az ezekkel kapcsolatos 

attitűdökre, emellett a jogtudomány és más diszciplínák számára is termékeny 

diskurzusok alapjául szolgál. Tanulmányomban az Egyezmény nemzeti szintű 

végrehajtásáról szóló rendelkezéseket vizsgálom, arra a kérdésre keresve a vá-

laszt, hogy az érintett cikkeknek a Bécsi Egyezmény szabályai és módszerei 

nyomán történő értelmezése alapján a végrehajtás nemzeti szintű kereteinek 

kialakításában milyen terjedelmű szervezeti és működési mozgástér rajzolódik 

ki a részes államok számára. 

1.1. Rekorder egyezmény 

Bár a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek számára mindig is ki-

tüntetett helyet foglalt el a szakmánk forrásai között, az Egyezmény a tartalmi 

aspektusokon túl más szempontokból is különleges; megszületésével és ratifiká-

1 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakul-

tatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 
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ciójával kapcsolatban több olyan körülmény is felidézhető, amely objektíve is 

egyedülálló. 

Az Egyezmény mindenekelőtt az évezred első emberi jogi egyezményeként 

vonult be a történelembe, amelynek előkészítése minden más, az ENSZ égisze 

alatt készült nemzetközi egyezménynél rövidebb időt vett igénybe. Az ENSZ 

Közgyűlése 2002-ben hozta létre az Egyezményt szövegező ad-hoc bizottságot, 

melynek munkája nyomán 2006. március 13-án már a végleges szöveg elfoga-

dására kerülhetett sor. A csatlakozási lehetőség megnyitásának első napján ösz-

szesen 82 állam írta alá – több, mint bármely más hasonló egyezményt. A részes 

államok köre azóta igen szélesre bővült, mára összesen 181 állam ratifikálta az 

Egyezményt, amelyet ugyancsak unikálissá tesz, hogy ez az első emberi jogi 

egyezmény, amelyet az Európai Unió is ratifikált, utóbbira 2010-ben került sor. 

Az Egyezménnyel kapcsolatban több jelentékeny magyar vonatkozás is em-

líthető, melyek közül az első, hogy a szöveget előkészítő ad-hoc bizottság mun-

kájában – Dr. Könczei György személyében – mindvégig magyar szakértő is 

részt vett. Hazánk továbbá a fent említett 82 állam egyike volt, amely az első 

napon aláírta az Egyezményt, majd – alig néhány hónappal később – a világon 

az első olyan állam is lett, amely az Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakul-

tatív Jegyzőkönyvet egyaránt ratifikálta. Mindemellett Magyarország az egyet-

len olyan állam, amely az Egyezmény nemzetközi végrehajtásának nyomon 

követésére létrehozott Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) eddigi összes ciklusában sikerrel tudott magyar szak-

értőt delegálni a testületbe. 

A fenti áttekintés talán jól illusztrálja, hogy az Egyezmény széles körű ratifi-

kációját, és ezáltal minél teljesebb érdemi implementációját illetően jelentős 

szakmai és szakmapolitikai elszánás mutatkozott hazánkban és világszerte. 

1.2. Paradigmaváltó egyezmény 

Az Egyezmény megszületésekor páratlan nemzetközi konszenzus volt érzékelhető 

a tudományos diskurzusban; sorra születtek a szöveget messzemenőkig méltató, 

fellelkesült írások, amelyek jelentős része egy új korszak első mérföldkövét, egy 

új paradigma születésének fontos jelét látta benne229F

2. 

Az Egyezménnyel kapcsolatban azóta is gyakorta használt fogalom a para-

digmaváltás, amely leginkább a fogyatékosság mibenlétét, ezáltal a fogyatékos 

ember társadalomban elfoglalt helyét illető alapvető megközelítés változását 

jelenti. 

Az Egyezmény szövegezésének időszakában a leginkább medikális modell-

ként emlegetett megközelítés volt érzékelhető, amely a fogyatékosság lényegét 

az emberi testen és elmén belüli sérülésben, hiányosságban látta, fő küldetés-

ként pedig a sérült emberi test vagy elme gyógyítását, „megjavítását”, azaz a 

fogyatékosság reparációját fogalmazta meg. Nem szándékoltan ugyan, de ez az 

 
2 PETRI GÁBOR: Az emberi jogok és a fogyatékos emberek társadalmi mozgalma, in Fogyaté-

kosság és társadalom, 2019/1. szám, 29-56. 
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alapvetően orvostudományi, erősen individuális megközelítés jellemzően a fo-

gyatékos ember társadalomban való elszigetelődéséhez vezetett. 

Elsősorban erre épült a medikális megközelítés kritikája, melynek talaján ki-

fejlődött az ún. társadalmi modell230F

3, amely a fogyatékosság lényegét nem az 

egyénben, hanem a társadalmi viszonyrendszerekben, attitűdökben ragadja meg. 

A fogyatékos embert nem a többségi társadalom jótékonykodására, lehajló meg-

segítésére szoruló passzív lényekként, hanem aktív, értékteremtő, önrendelkező, 

a saját életüket irányító, egyenlő jogokkal rendelkező személyekként látja. A 

társadalmi modell alapvetéseire épült a fogyatékos személyek emberi jogi moz-

galma, amelynek nyomán hamarosan kialakult a fogyatékosság megközelítésé-

nek emberi jogi modellje, amelynek célja „olyan, valóban inkluzív társadalmak 

építése, amelyek értéknek tekintik a különbözőséget, és tiszteletben tartják va-

lamennyi emberi lény méltóságát és egyenlőségét, függetlenül azok különböző-

ségeitől.”231F

4 Bár a megközelítés alapvető gondolatai már jóval korábban alakuló-

ban voltak, a modell központi dokumentumává az Egyezmény vált, amely a 

társadalmi modellre építve a fogyatékosság fogalmának központi elemeként a 

„teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalást”232F

5 jelöli meg. 

Az Egyezmény mindemellett jelentős változást hozott abból a szempontból 

is, hogy egyértelművé tette: a részes államoknak belső szervezeti működésük-

ben is változást kell elérniük az Egyezményben foglaltak érdemi végrehajtása 

érdekében. „A nemzetközi nyomon követés mellett a nemzeti szintű monitoring 

fókuszba helyezésével az Egyezmény újabb paradigmaváltást hajtott végre” 233F

6. 

1.3. Nemzeti szintű teljesítés és ellenőrzés 

Az Egyezmény aktív és hatékony végrehajtásának nemzeti szintű szervezeti 

kereteire vonatkozó sarokpontok a 33. cikkben jelennek meg. A cikk alapvetően 

három – illetve opcionálisan négy – kötelezettséget ró a részes államokra, me-

lyek fókuszában a hatékony kormányzati koordináció, a végrehajtás nemzeti 

szintű nyomon követése illetve a fogyatékos embereknek mindezen folyama-

tokba történő aktív bevonása áll. 

A 33. cikk 1. pontja rögzíti, hogy „A részes államok, szervezeti felépítésük-

nek megfelelően, a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó ügyekre a kor-

mányzaton belül kijelölnek egy vagy több koordinációs pontot, és mérlegelik 

egy kormányzati koordinációs mechanizmus létrehozását vagy kijelölését a 

3 TOM SHAKESPEARE: The social model of disability, in The Disability Studies Reader, 2016., 

Fifth Edition, 214-221. 
4 GERARD QUINN, THERESIA DEGENER, ANNA BRUCE: Human rights and disability: The cur-

rent use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of 

disability, 2002., United Nations Publications 
5 2007. évi XCII. törvény a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó Fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről, 2. cikk 
6 GAUTHIER DE BECO: Article 33 (2) of the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: Another Role for National Human Rights Institutions?, in Netherlands Quarterly 

of Human Rights, 2011/29. szám, 85. 
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különböző ágazatokban és szinteken történő kapcsolódó tevékenységek elő-

mozdítására.” A rendelkezés célját a mondat második és utolsó fordulata együt-

tesen határozza meg: az egyezmény végrehajtását célzó intézkedések kormány-

zaton belüli előmozdítása illetve a különböző ágazatok és szervezeti szintek 

közötti tevékenységek összehangolása. Ennek tehát legalább egy koordinációs 

ponton keresztül kell megtörténnie, melyet a kormányzati szervezetrendszeren 

belül szükséges kijelölni. A szövegből a továbbiakban jelentős mozgástér illetve 

mérlegelési lehetőség olvasható ki, ezek lehetséges értelmezési lehetőségeivel 

foglalkozom később. 

A (2) bekezdés alapján a „részes államok, jogi és közigazgatási rendszerük-

nek megfelelően, az államon belül fenntartanak, megerősítenek, kijelölnek vagy 

létrehoznak egy vagy több független mechanizmust magában foglaló keretrend-

szert, a megfelelő módon, amely segíti, védi és ellenőrzi a jelen Egyezmény 

végrehajtását. E mechanizmus kijelölése vagy létrehozatala során a részes álla-

mok figyelembe veszik az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó nem-

zeti intézmények jogállásának és működésének alapelveit.” A cél itt az első 

mondat utolsó fordulatából olvasható ki: az Egyezmény nemzeti szintű végre-

hajtásának előmozdítása – az eredeti szövegben szereplő promote kifejezést 

inkább ez adja vissza a magyar fordításban olvasható segítés helyett –, valamint 

az Egyezmény implementációjának védelme és nyomon követése – az eredeti 

monitor szó jelentése ehhez áll közelebb az ellenőrzés helyett. Ennek érdekében 

egy részletesebben körül nem írt független keretrendszer létrehozása a részes 

államok kötelező feladata, a további elemzésben igyekszem röviden feltárni, 

hogy ez a gyakorlatban mekkora mozgásteret enged a részes államoknak. 

Fontos ráirányítani a figyelmet a bekezdés második mondatára, amely lé-

nyegében az ún. Párizsi Alapelvekként234F

7 ismertté vált ajánlásokra utal, ez leg-

alább két szempontból lehet érdekes és jelentős. A Párizsi Alapelvek egyrészt 

alapvetően a nemzeti emberi jogi intézmények – jellemzően az ombudsmani 

hivatalok – jogállására és működésére vonatkozó ajánlásokat tartalmazzák. Mint 

láttuk, az Egyezmény szövege alapján a részes állam szuverén döntésén múlik, 

hogy pontosan milyen intézményi keretek között biztosítja a független mecha-

nizmus működését – így az is, hogy erre az ombudsmant jelöli-e ki vagy sem –, 

ettől függetlenül az adott keretrendszerre a nemzeti emberi jogi intézményekre 

irányadó ajánlásokat kell alkalmazni. Másrészt megemlítendő, hogy a Párizsi 

Alapelvek önmagukban nem bírnak nemzetközi jogi kötőerővel, a szóban forgó 

mondat beemelésével azonban az Egyezmény a részes államok tekintetében jogi 

kötelezettséggé emelte ezeket. 

A 33. cikk 3. pontja szerint „A civil társadalmat – különösen a fogyatékos-

sággal élő személyeket és az őket képviselő szervezeteket – be kell vonni az 

ellenőrzési folyamatokba, és azokban teljes részvételüket biztosítani kell.” E 

 
7 Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of 

human rights, UN Human Rights Commission Res. 1992/54, 1992. március 3.; UN General 

Assembly Res. 48/134, 1993. december 20. 
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bekezdés nyomán a részes államok kötelezettsége a participáció biztosítása, 

vagyis az, hogy a fogyatékos személyeket, az őket képviselő szervezeteket és a 

civil társadalom más szereplőit bevonja az Egyezmény végrehajtásának nyomon 

követésébe. (Utóbbi kifejezés jobban megfelel az eredeti szövegben szereplő 

monitoring process-nek.) 

A továbbiakban az itt említettek közül két ponttal: a 33. cikk 1. pontjában 

foglalt koordinációs pontot, valamint a 2. pontban körülírt független mechaniz-

must érintő értelmezési kérdésekkel foglalkozom részletesebben. 

2. Értelmezési aspektusok 

2.1. Az értelmezés szabályai és módszerei 

Az említett pontok értelmezésének egyes szempontjait a szerződések jogáról 

szóló Bécsi Egyezmény235F

8 (a továbbiakban: Bécsi Egyezmény) 31-33. cikke alap-

ján közelítem, amely a nemzetközi közjogi szerződések szövegének értelmezé-

sére vonatkozó szabályokat és eszközöket rögzíti. Elöljáróban fontos rögzíte-

nem, hogy e tanulmány nem egy konkrét jogvita eldöntését megalapozó jogal-

kalmazói értelmezés részeként született, ezért a továbbiakban leginkább a tu-

dományos értelmezés sajátosságaihoz kíván közelíteni, s ennek érdekében tö-

rekszik – a teljesség igénye nélkül – felvillantani az Egyezmény említett pontja-

it érintő néhány értelmezési szempontot, dilemmát. 

A nemzetközi szerződések – és általában a jogi dokumentumok – értelmező 

elemzésének legalapvetőbb és elsődleges kiindulópontja maga a szöveg, amely 

„az értelmezés tárgya s feltehetően a felek akaratát a legjobban tükröző elem”236F

9. 

A bírói jogértelmezés során, amennyiben a szöveg nyelvtani értelmezése alap-

ján egyértelműen eldönthető az értelmezendő kérdés, „úgy meg is lehet állni”237F

10. 

A továbbiakban azonban a nyelvtani elemzésen túlmenő szempontok bemutatá-

sára is vállalkozom, s nemcsak azért, mert e sorokon nem egy konkrét értelme-

zési kérdés eldöntéséhez kívánok támpontokat adni, hanem mert a nemzetközi 

egyezményeknek jellemző sajátossága, hogy azokat „ritkán sikerül egyértelmű-

en megfogalmazni”238F

11, így a különböző, az értelmezést nehezítő körülmények 

„szükségessé teszik a szerződések valódi értelmének feltárását”239F

12. 

Az értelmezés általános szabályainak körében a Bécsi Egyezmény 31. cikk-

ének 1. pontja rögzíti, hogy a „szerződést jóhiszeműen, kifejezéseinek szöveg-

összefüggésükben szokásos értelme szerint valamint tárgya és célja figyelembe-

vételével kell értelmezni.” Az éppen vizsgált szövegrész tehát az értelmezés 

 
8 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május 

hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről 
9 NGUYEN QUOC DINH, PATRICK DAILLIER, ALAIN PELLET, KOVÁCS PÉTER: Nemzetközi közjog, 

2003., Osiris, 133. 
10 KOVÁCS PÉTER: Nemzetközi közjog, 2011, Osiris, 65. 
11 Uo. 62. 
12 Uo. 62. 
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során összekapcsolódik a szerződés egészének szövegével, annak összefüggése-

ivel, különös tekintettel az adott szerződés tárgyára és céljára. Ez a megközelí-

tés hagyományosnak mondható: az Állandó Nemzetközi Bíróság már csaknem 

száz évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy „a szerződést a maga egészében kell 

olvasni s jelentését nem lehet meghatározni néhány, környezetéből kiszakított 

mondat alapján”240F

13. 

A Bécsi Egyezmény a szövegösszefüggés fogalmát kiterjesztően értelmezi: a 

31. cikk 2. pontjában egyrészt rögzíti, hogy az értelmezés során a bevezető részt

és a mellékleteket is figyelembe kell venni, továbbá a) pontjában a szövegössze-

függésbe tartozónak rendel „bármely, a szerződéssel összefüggő olyan megálla-

podást, amely valamennyi részes fél között a szerződés megkötésével kapcso-

latban jött létre”. Elemzésünk tárgya szempontjából ennek az értelmezési esz-

köznek nem lesz relevanciája, hiszen magán az Egyezményen kívül nincs olyan

kapcsolódó megállapodás, amely valamennyi részes fél között köttetett volna.

A b) alpont ugyancsak a szövegösszefüggés részeként tekintendőként határoz 

meg „bármely okmányt, amelyet egy vagy több részes fél készített a szerződés 

megkötésével kapcsolatban és amelyet a többi részes fél a szerződésre vonatkozó 

okmánynak ismer el”. Bár az Egyezményt érintően folyamatosan születnek olyan 

okmányok, amelyeket valamely szerződő fél készít, ezek pedig kétségkívül a 

szerződéssel összefüggésben állnak, ugyanakkor nem a szerződés megkötésével, 

hanem jellemzően annak végrehajtásával kapcsolatosak (mindenekelőtt például a 

részes államok jelentései), így számunkra ezúttal ez a halmaz is üres. 

A Bécsi Egyezmény a 31. cikk 3. pontjában mindezek mellett a szövegössze-

függés körén kívül eső, ugyanakkor az értelmezés során figyelembe veendő 

elemeket is meghatároz. Az a) alpont alkalmazását szintén mellőznünk kell, 

hiszen „a részes felek között a szerződés értelmezésére vagy rendelkezéseinek 

alkalmazására vonatkozóan létrejött bármely utólagos megállapodás” az 

Egyezmény tekintetében egyelőre nem született. 

A b) alpont szerint szintén ide kell sorolni „a szerződés alkalmazása során 

utólag kialakult olyan gyakorlatot, amely a szerződés értelmezését illetően a 

részes felek megegyezését jelenti”. Elemzésünk szempontjából ez lehet az egyik 

legfőbb és legizgalmasabb terület, hiszen a Bécsi Egyezmény itt nem a felek 

közötti valamely formális megállapodásról szól, hanem annak lehetőségét nyitja 

meg, hogy a felek által (akár hallgatólagosan) elfogadott gyakorlatot az értel-

mezés során a szabály részének tekintsük. A Bizottság és a részes államok vi-

szonyában ez a gyakorlat folyamatosan formálódik, amelynek nyomait számos 

dokumentum őrzi. Ilyenek a részes államok jelentései illetve a Bizottság által 

ezek nyomán készített, országspecifikus záró következtetések (concluding 

observations), amelyben egy-egy intézkedést, jogintézményt érintő elismerést 

vagy kritikát illetve a jövőre szóló javaslatokat fogalmaz meg a testület. Min-

denképp a gyakorlatot formáló dokumentumnak tekinthetők a Bizottság által 

13 CPJI: A mezőgazdaságban alkalmazott személyek munkafeltételeinek szabályozása és az 

ILO hatásköre tárgyában adott tanácsadói vélemény, 1922. augusztus 12., Série B n°2, 22. 
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kiadott általános kommentárok (General Comment), amelyek az Egyezmény 

egy-egy cikkével, sőt, olykor annak egy szűkebb szeletével kapcsolatos bizott-

sági álláspontot, s ezáltal voltaképp egyfajta értelmezést is tartalmaznak. Végül 

ide sorolható a Bizottság által 2016-ban a független keretrendszerekről és azok-

nak a Bizottság munkájában való részvételéről kiadott útmutató241F

14 (a továbbiak-

ban: Útmutató). 

A c) alpont „a nemzetközi jognak a részes felek viszonyában alkalmazható 

bármely idevonatkozó szabályát” említi, a 31. cikk 4. pontjában pedig rögzíti, 

hogy „valamely kifejezésnek különleges értelmet kell adni, ha megállapítható, 

hogy a részes feleknek ez volt a szándékuk”. 

Az értelmezés itt bemutatott általános szabályain túl a Bécsi Egyezmény 

meghatározza az értelmezés kiegészítő eszközeinek körét is. Ezeket a 32. cikk 

alapján annak érdekében lehet alkalmazni, hogy „a 31. cikk alkalmazása folytán 

kapott értelem megerősítést nyerjen, vagy hogy az értelem megállapítható le-

gyen abban az esetben, ha a 31. cikk szerinti értelmezés félreérthető vagy homá-

lyos értelemhez, vagy olyan eredményre vezetett, amely nyilvánvalóan képtelen 

vagy ésszerűtlen.” Mindenekelőtt azt szükséges aláhúzni, hogy az értelmezés 

kiegészítő eszközeinek alkalmazása a fentiek alapján opcionális, tehát nem fel-

tétlenül része az értelmezési folyamatnak. A kiegészítő eszközök körét vagy 

fogalmát a Bécsi Egyezmény közelebbről nem határozza meg, pusztán – 

exemplifikatív módon – kiemeli ezek közül a szerződést előkészítő munkálato-

kat és a szerződés megkötésének körülményeit (travaux préparatoires). 

A Bécsi Egyezmény 33. cikke a két vagy több nyelven hitelesített szerződé-

sek értelmezésével kapcsolatos szabályokat tárgyalja, amelyek kétségkívül érin-

tik az Egyezményt is, ezek érdemi elemzésére azonban a jelen tanulmány fóku-

sza és terjedelmi korlátai okán nem kerül sor. 

A továbbiakban a fentiek alapján releváns értelmezési szabályok és eszközök 

mentén teszek kísérletet az Egyezmény 33. cikkében körülírt kormányzati koor-

dinációs pontot illetve független mechanizmust érintő néhány értelmezési as-

pektus áttekintésére. 

2.2. A kormányzati koordinációs pont 

A koordinációs pont tekintetében a nyelvtani értelmezés alapján egyértelmű, 

hogy azt a részes állam kormányzati szervezetrendszerén belül szükséges kije-

lölni. Ezt az értelmezést a koordinációs pont célját érintő meghatározás, az 

Egyezmény más pontjaival való szövegösszefüggés, valamint a Bizottság és a 

részes államok eddigi gyakorlata is kifejezetten megerősíti. 

A szóban forgó szövegrész szűkebb értelemben vett nyelvtani értelmezése 

alapján az a következtetés vonható le, hogy a koordinációs pont minden további 

14 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: Guidelines on Independent Mo-

nitoring Frameworks and their participation in the work of the Committee, 2016. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GuidelinesIMF.doc (hozzáférés: 2020. 

03. 31.)

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GuidelinesIMF.doc
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jellemzőjét – így különösen a kormányzaton belüli pozicionálását, feladat- és 

hatáskörének illetve működésének pontos meghatározását – illetően gyakorlati-

lag korlátlan szabadsága van a részes államoknak, hiszen erre semmilyen konk-

rét utalást nem tartalmaz a szöveg, a „szervezeti felépítésüknek megfelelően” 

szófordulat pedig tovább erősíti ezt a megengedő megközelítést. 

Árnyalja a képet azonban, ha a 33. cikk 1. pontjának szövegét egészében te-

kintve figyelembe vesszük a koordinációs pont kijelölésének célját, ami „az 

Egyezmény végrehajtására vonatkozó ügyek” vitele. A mondat nem pontosítja, 

hogy konkrétan mely ügyekről van szó, ennek ellenére – vagy inkább éppen 

ezért –, illetve általában a mondatban szereplő kifejezések szokásos értelme és a 

jóhiszemű értelmezés elve alapján az tűnik logikusnak, hogy az Egyezmény 

végrehajtását érintő valamennyi ügyre ráhatással bíró koordinációs pont kijelö-

lése a cél. Ezt az értelmezést erősíti a kormányzati koordinációs mechanizmus 

céljának megfogalmazása is, amely a különböző kormányzati ágazatok és szer-

vezeti szintek közötti összehangolást jelöli meg – ez ugyancsak az e tevékeny-

ségek érdemi elvégzéséhez szükséges hatáskört feltételez. Bár a koordinációs 

pont illetve a koordinációs mechanizmus működtetése két külön tartalmi eleme 

a szóban forgó pontnak, melyek közül ráadásul az utóbbi nem is kötelező a tag-

államokra nézve, mégis érdemes kölcsönösen bevonni ezeket az értelmezési 

folyamatba, hiszen ugyanazon ponton belül, sőt, egyazon mondatban említi a 

két intézményt az Egyezmény, amely arra enged következtetni, hogy céljuk és 

funkciójuk nagyban közös. 

A szövegösszefüggés vizsgálatát tágabb fókuszúra – az Egyezmény szöveg-

ének egészére – nyitva, mindenekelőtt érdemes felidézni az 1. cikket, mely sze-

rint az Egyezmény célja „valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és 

egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogya-

tékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tar-

tásának előmozdítása.” Látványos a szövegszerű hasonlóság az általános köte-

lezettségeket tartalmazó 4. cikk 1. pontjával, amely alapján a részes államok 

kötelezettsége biztosítani „valamennyi alapvető emberi jog és szabadság teljes 

megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára”. Az 1. pont 

c) alpontja mindemellett rögzíti, hogy a részes államok „figyelembe veszik a

fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak védelmét és előmozdítását

valamennyi politika és program során”, d) pontja alapján pedig „biztosítják,

hogy a hatóságok és közintézmények a jelen Egyezménnyel összhangban tevé-

kenykedjenek”. Mindenekelőtt fontos rögzíteni, hogy az utóbbiak esetében

nyilvánvaló kötelezettségekről van szó, ezt a 4. cikk címe, és az 1. pont főmon-

datának megfogalmazása is egyértelművé teszi. A cél megfogalmazásában és a

további idézett mondatrészekben közvetlenül tetten érhető az Egyezmény egé-

szére egyébként is jellemző horizontális megközelítés, hiszen e kötelezettségek

valamennyi emberi jog és szabadság megvalósulására irányulnak, amelyeket

valamennyi politika – az eredeti szövegben policies, azaz szakpolitika – és va-

lamennyi program terén, valamint minden hatóság és közintézmény tevékeny-
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ségében érvényesíteni kell. Miután a fentiekben arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a koordinációs pontnak az Egyezmény végrehajtását érintő valamennyi 

ügyre ráhatással kell bírnia, ebbe a körbe az itt idézett pontok is bevonhatók, 

amely alapján egy valóban horizontális és rendkívül potens, a kormányzati mű-

ködés egészére hatni képes szervezet vagy szervezeti egység képe rajzolódik ki. 

Bár a koordinációs pont kijelölésével kapcsolatos aspektusok elsősorban 

technikai, szervezeti vagy szabályozási kérdéseket vetnek föl, és ezért távolinak 

tűnhet a kapcsolódás, mégis lehet létjogosultsága az 1.2. alfejezetben bemutatott 

paradigmaváltással való összevetésnek is. Mint láttuk, az Egyezmény a mediká-

lis modell felől a társadalmi, illetve az emberi jogi modell felé történő elmozdu-

lás egyik sarokköve lett. A koordinációs pont szempontjából ennek azért lehet 

relevanciája, mert e megközelítések gyökerei leképezhetőek az egyes kormány-

zati ágazatok rendszerében – mindenekelőtt az egészségügyi, illetve a szociális 

ágazatban – is, így felmerülhet a kérdés, hogy ezt az erős szemléletbeli váltást 

mely ágazat tudja leghatékonyabban és leghitelesebben képviselni. A szakiroda-

lomban fellelhető olyan álláspont 242F

15, mely szerint ennek alapján a koordinációs 

pont semmiképp nem lehet része sem az egészségügyi, sem a szociális ágazat-

nak, mert az előbbi (értelemszerűen) a medikális megközelítés alapvető attitűd-

jével bír, míg az utóbbi elsősorban a jótékony megsegítés talaján áll, amelyek 

mind ellentétesek az Egyezmény felfogásával. 

A Bizottság 7. számú általános kommentárja243F

16 a fogyatékos személyek és 

szervezeteik participációjának kérdésével foglalkozik, ennek részeként pedig 

érinti az Egyezmény 33. cikkét is. Ezzel kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a 

33. cikk az Egyezmény 4. cikkének 3. pontjának kiegészítéseként értelmezen-

dő244F

17, amely előírja, hogy az Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás, 

szakpolitikai lépések kidolgozása és végrehajtása során, és más kapcsolódó 

döntéshozatali eljárásokba a részes államok „aktívan bevonják képviseleti szer-

vezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket”. A koordinációs pont 

funkcióit a kommentár tehát alárendeli a participáció céljainak, ennek alapján 

azt ajánlja a részes államoknak, hogy a kormányzati koordinációs pontnak eleve 

legyenek részei a fogyatékos embereket képviselő szervezetek, illetve a koordi-

nációs pont működésébe épüljenek be az ehhez kapcsolódó egyeztetési mecha-

nizmusok is. Fontos kiemelnünk, hogy a Bizottság itt ajánlással él, tehát nem 

állítja, hogy az Egyezmény szövege alapján ez az egyetlen elfogadható módja a 

 
15 LUIS FERNANDO ASTORGA GATJENS: Analysis of Article 33 of the UN Convention: The 

Critical Importance of Natural Implementation and Monitoring, in SUR - International Jour-

nal on Human Rights 2011/14. szám, 74. 
16 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: General comment No. 7 on the parti-

cipation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative 

organizations, in the implementation and monitoring of the Convention, 2018. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHa

tvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx

4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p (hozzáférés: 2020. 03. 31.) 
17 Uo. 34. pont 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ6aB3Mx4y%2FspT%2BQrY5K2mKse5zjo%2BfvBDVu%2B42R9iK1p
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33. cikk végrehajtásának. Mindemellett úgy fogalmaz, hogy a 33. cikk 3. pont-

jának végrehajtása érdekében a részes államoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

koordinációs pont könnyen elérhető legyen a fogyatékos személyeket képviselő 

szervezetek számára245F

18. Ennek megfogalmazása már direktebb, ezért – az előbbi 

ajánlással együtt értelmezve – arra lehet következtetni, hogy a könnyű elérhető-

ség (easy access) biztosítása egyfajta minimumkövetelmény, amely különös 

hatékonysággal tud érvényesülni az ajánlás szerinti működés kialakításával. 

A Bizottság egyes záró következtetéseiben a koordinációs pontot érintően az 

Egyezmény 33. cikkének szövegén túlmutató elvárásokkal is találkozunk. Szlo-

vákia esetében 2016-ban a Bizottság aggodalmát fejezte ki a koordinációs pont 

korlátozott kapacitása miatt, amelyek nem teszik lehetővé az Egyezményből 

fakadó feladatok hatékony ellátását. Nagy-Britannia helyzetét 2017-ben úgy 

értékelte a testület, hogy a kijelölt kormányzati koordinációs pont működése 

nem kellően átfogó, nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy az 

egész országra nézve össze tudja fogni az Egyezmény végrehajtását. Lengyelor-

szág 2018-ban született záró következtetéseiben a testület a koordinációs pont-

nak a funkciói ellátása során tapasztalt paternalista szemléletét kifogásolta, 

emellett egy ágazatközi szereplő kijelölését javasolta, amely valóban minden 

ágazatban és minden szinten képes vezetni és koordinálni az implementációt. 

2.3. A független mechanizmus 

Az Egyezmény 33. cikk 2. pontjának első mondatából kiindulva a független 

mechanizmus tekintetében is jelentős mozgástér mutatkozik a részes államok 

számára. Az explicit kötelezettség egy független koordinációs keretrendszer 

létrehozására irányul, amelynek célja az Egyezmény végrehajtásának segítése, 

védelme és nyomon követése. Ennek módját illetően további kritériumokat az 

első mondat nem fogalmaz meg: a keretrendszer a részes állam jogi és közigaz-

gatási rendszeréhez igazodó módon, az államon belül szervezetileg szabadon 

pozicionálva működhet, akár korábban működő, akár újonnan létrehozott keret-

rendszerként, amely egy vagy több mechanizmust foglalhat magába. Megjegy-

zendő továbbá, hogy az Egyezmény sem a keretrendszer, sem a mechanizmus 

fogalmát vagy formáját nem határozza meg közelebből, továbbá nem részletezi 

azt sem, hogy pontosan mely kritériumok teljesülése esetén tekinthető a koordi-

nációs keretrendszer a kormányzattól függetlennek. 

A pont második mondata ehhez képest jelentős többlettartalommal bír, hi-

szen ezzel – ahogy azt korábban is jeleztük – lényegében a Párizsi Alapelvek 

kötelező alkalmazását írja elő az Egyezmény. A Párizsi Alapelvek részletes 

bemutatásától e helyütt el kell tekintenünk, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 

az érintett szervezetnek az egyetemes emberi jogok védelmére és előmozdításá-

ra – azaz nem pusztán a részes állam (fogyatékosságügyi) emberi jogi helyzeté-

nek monitorozására, hanem azok érvényesülésének aktív elősegítésére is – kiter-

 
18 Uo. 41. pont 
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jedő, „lehető legszélesebb” 246F

19 hatáskörrel kell rendelkeznie. Alapvető követel-

mény emellett az alkotmány vagy más törvény által rögzített hatáskör és függet-

lenség. Rendkívül lényeges azonban, hogy itt nemcsak a kormányzattól való 

függetlenség fogalmazódik meg elvárásként, a cél ugyanis a kormányzat és a 

civil szféra közötti hatékony közvetítés, ezért az érintett intézményeknek „úgy 

kell magukat a kormány és a civil társadalom közé pozicionálni, hogy azokkal 

együtt, mégis mindkettőtől függetlenül tudjanak dolgozni”247F

20. Ez tehát egyaránt 

kizárja a kormányzati, illetve a tisztán civil szférába ágyazott szervezeti kerete-

ket is. Végül fontos megemlíteni a fenti hatáskörök érdemi gyakorlásához szük-

séges stabil személyi, tárgyi és anyagi erőforrások megfelelő rendelkezésre 

állásának követelményét. 

Az Egyezmény szövegének egészével való összevetés során a legközelebbi 

releváns szövegrész a 33. cikk 3. pontja, amely a fogyatékos emberek érdekvé-

delmi szervezeteinek bevonását írja elő az Egyezmény végrehajtásának nyomon 

követési folyamataiba. Ezzel szorosan együtt értelmezendő a 4. cikk 3. pontja, 

mely az Egyezmény végrehajtása érdekében formálódó szakpolitikák és prog-

ramok alakításába rendeli bevonni ugyancsak a fogyatékosságügyi érdekképvi-

seleti szervezeteket. Miután mindkét pont e szervezetek bevonását említi, ez 

megerősíti a Párizsi Alapelvek nyomán tett megállapítást, mely szerint a nyo-

mon követési folyamat alapvetően nem e szervezeteken keresztül (hanem a 

bevonásuk mellett) kell hogy megvalósuljon. 

A Bizottság 7. számú általános kommentárjában megerősíti a független 

nyomon követési keretrendszerek fontosságát, melyek közül itt kifejezetten 

kiemeli a nemzeti emberi jogi intézményeket. Mindemellett – a Párizsi Alapel-

vekhez hasonlóan – ezen intézményeknek a szerepét a végrehajtás előmozdítá-

sában, az állami és a civil szféra összehangolt aktivitásainak elősegítésében, 

valamint az emberi jogok nyomon követése mellett azok érvényesülésének tá-

mogatásában látja248F

21. Mindez jól érzékelhetően túlmutat a puszta monitoring 

tevékenységen, és sokkal inkább egy aktív, kezdeményező, érdemi hatáskörrel 

rendelkező állami – de nem kormányzati – szervezetet feltételez. Bár erre vo-

natkozó kifejezett utalás vagy ajánlás nem szerepel a kommentár szövegében, e 

rövid leírás leginkább a nemzeti emberi jogi intézményekre illik. 

Záró következtetéseiben a Bizottság jellemzően a fenti megállapításokkal 

korreláló véleményeket fogalmaz meg, visszatérően kiemelve többek között a 

független mechanizmus számára a részes állam által biztosított erőforrások 

szükségességét. Említésre méltó még, hogy az utóbbi években a Bizottság több 

19 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by 

General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, 

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Documents/Paris%20Principles_ENG.docx (hozzáférés: 

2020. 03. 31.), A.2 bekezdés 
20 HAÁSZ VERONIKA: Hogyan lesz reaktív ombudsmanból proaktív emberi jogi biztos, in Köz-

jogi Szemle, 2011/4. szám, 56. 
21 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: General Comment No. 7… i. m. 

36. pont

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Documents/Paris%20Principles_ENG.docx
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esetben explicit módon javasol konkrét intézményt – következetesen a részes 

állam nemzeti emberi jogi intézményét – a 33. cikk 2. pontja szerinti független 

mechanizmus kijelölésére, így például 2015-ben Csehország, illetve 2018-ban 

Lengyelország számára az obudsmani hivatalt, vagy 2017-ben Kanada számára 

a Kanadai Emberi Jogi Bizottságot. Bár Magyarországon nem az Alapvető Jo-

gok Biztosa a kijelölt független mechanizmus, hazánk 2012-es jelentéstételi 

eljárása során a 33. cikket érintő észrevételei keretében a Bizottság az ombuds-

man kijelölésére nem tett javaslatot. 

A 33. cikk 2. pontja tekintetében végül lényeges megemlíteni az Útmutató 

néhány releváns pontját. A koordinációs mechanizmus függetlenségét illetően 

nem teljesen koherens a szöveg: a 8. pontban – nem tökéletes összhangban a 

Párizsi Alapelvekkel – pusztán a 33. cikk 1. pontja alapján kijelölt kormányzati 

koordinációs ponttól való függetlenséget fogalmazza meg kritériumként, majd a 

12. pontban a végrehajtó hatalomtól való függetlenséget jelöli meg, itt azonban 

már kiegészítve a Párizsi Alapelveknek való megfelelőséggel is. Ugyanitt úgy 

fogalmaz, hogy ha a független keretrendszer egynél több mechanizmusból áll, 

akkor ezek mindegyikének függetlennek kell lennie a végrehajtó hatalomtól, és 

közülük legalább egynek meg kell felelnie a Párizsi Alapelveknek. Ez az 

Egyezmény szövegével összefügésben némi ellentmondást mutat, hiszen a 33. 

cikk 2. pontjának 2. mondata a mechanizmus(ok) tekintetében írja elő a Párizsi 

Alapelveknek való megfelelést. A dokumentum ezen túl megerősíti a fentiekben 

is megfogalmazott következtetéseket, mely szerint a részes államnak stabil 

szervezeti keretet és megfelelő – személyi, tárgyi és anyagi – erőforrásokat kell 

biztosítania a független mechanizmus működéséhez 249F

22.  

3. Összegzés 

A kormányzati koordinációs pont tekintetében látható, hogy – bár a 33. cikk 1. 

pontja kevés konkrét kritériumot fogalmaz meg –, a további értelmezési eszkö-

zök használata során határozottan kirajzolódott a horizontális kormányzati ha-

táskör, valamint érintőlegesen az Egyezmény által képviselt tartalmi paradig-

maváltás hiteles képviseletének igénye is. Ennek alapján a koordinációs pont 

optimális helyéül a kormányzati munkát horizontálisan irányító szervezet látszik 

– hazánk esetében ez leginkább a Miniszterelnökség. Szükséges továbbá, hogy a 

koordinációs pont legalábbis közvetlen és jól átjárható kapcsolattal rendelkez-

zen a területen működő érdekvédelmiszervezetekkel, sőt, a Bizottság által java-

solt esetben e szervezetek képviselői kifejezetten részei a koordinációs pontnak. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a fogyatékosságügyi kormányzati fel-

adatok a részes államok jelentős részében – hazánkban is – hagyományosan a 

szociális (néhány helyen az egészségügyi) ágazathoz kapcsolódnak, ahol túl-

nyomó többségükben messze nem rendelkeznek a kormányzat egészére kiható 

 
22 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: Guidelines… i. m. 9. pont 
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hatáskörrel, továbbá – miután jellemzően minisztériumi szervezeti egységek – 

általában nem foglalják magukba az érdekvédelmi szervezetek képviselőit. 

A független mechanizmust érintő gyakorlat tekintetében a függetlenség kér-

dése tűnik az értelmezés legfőbb tanulságának, hiszen e keretrendszereket a 

részes államok jelentős része – Magyarország is – a civil szféra képviselőinek 

részvételével működteti. A függetlenség értelmezését illetően – mint láttuk – 

mutatkozik némi ellentmondás a Bizottság dokumentumai és a Párizsi Alapel-

vek megfogalmazása között, ám miután az utóbbi egyértelműen az Egyezmény 

minden fél által elfogadott eleme, így nyilvánvalóan ennek értelmezését, azaz a 

kormányzattól és a civil szférától való együttes függetlenség követelményét kell 

kötelezőnek tekintenünk, ami a fent említett modellek esetében jellemzően nem 

érvényesül. Mindezt összevetve a Bizottság idézett egyéb dokumentumaival, 

megállapítható, hogy – bár az Egyezmény szövege itt is rendkívül megengedő-

nek tűnik – az összetett feltételrendszernek végső soron egy nagyon konkrétan 

körülhatárolható szervezeti típus: a nemzeti emberi jogi intézmények köre – 

hazánkban és sok más országban az ombudsman – felel meg leginkább. 

Végezetül fontosnak látom kiemelni, hogy a vázlatos elemzés során magán az 

Egyezményen és a Párizsi Alapelveken kívül a Bécsi Egyezmény értelmezési 

eszközei közül egyetlen közvetlen jogi kötőerővel bíró instrumentumot sem hasz-

nálhattunk. Mindezek alapján leginkább az rögzíthető, hogy a 33. cikk gyakorlati 

tartalma a Bizottság és a részes államok egymásra ható aktivitása révén folyama-

tosan formálódik, amelynek nyomán sok esetben inkább tendenciákról beszélhe-

tünk, mint kikristályosodott szabályokról. E folyamatnak azonban rendkívül gaz-

dag táptalajt ad az Egyezmény széles körű ratifikációja, melynek nyomán a részes 

államok folyamatosan aktív alakítói lehetnek ennek a fejlődésnek. 
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BILATERÁLIS ÉS MULTILATERÁLIS NEMZETKÖZI 
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Absztrakt 

A tanulmány a bilaterális, azaz kétoldalú és a multilaterális, azaz többoldalú 

nemzetközi szerződésekkel foglalkozik. Ennek keretében feltárja az említett 

megállapodások fogalmát, kitér a szerződések elhatárolásának kérdésére, ezen 

felül pedig részletesen elemzi a kétféle megállapodás közti különbségeket, vala-

mint ezek okait. E kérdések a nemzetközi jogon belül a nemzetközi szerződések 

jogához kapcsolódnak, s kiemelt jelentőséggel bírnak. Ennek oka, hogy a nem-

zetközi szerződések a nemzetközi jog legelterjedtebb forrásainak tekinthetők, a 

nemzetközi közösség tagjai közötti kapcsolatokat nagyrészt e megállapodások 

szabályozzák. Ebből fakadóan kiemelten fontos a szerződésekkel kapcsolatos 

kérdések vizsgálata és tisztázása, mely kérdések között külön figyelmet érdemel 

a nemzetközi szerződés fogalmának, típusainak feltérképezése, valamint az 

egyes típusok közötti különbségek feltárása. E témakörök az elmúlt időszakban 

viszonylag kevés figyelmet kaptak a hazai jogtudományban, ezért a tanulmány e 

hiányosság orvoslásához, valamint a nemzetközi szerződések alaposabb megis-

meréséhez kíván hozzájárulni. 

Kulcsszavak: bilaterális, megállapodás, multilaterális, nemzetközi jog, nem-

zetközi szerződés  

1. Bevezetés

A nemzetközi szerződések a nemzetközi jog forrásai közé tartoznak a nemzet-

közi szokásjog, a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, a bírói 

döntések és a különböző nemzetek legkiválóbb publicistáinak tanításai,251F

2 a nem-

zetközi szervezetek határozatai, valamint az államok egyoldalú aktusai mellett. 

A felsorolt források között hierarchia nem állítható fel, 252F

3 azonban azok köréből 

bizonyos szempontból mégis kiemelkednek a nemzetközi szerződések. Ezek 

1  A tanulmány az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-3-II-SZE-5 

kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.  
2 Nemzetközi Bíróság Statútuma, 38. cikk 1. bekezdés a) pont. 
3 KLABBERS, JAN: International Law, 2013, Cambridge University Press, Cambridge, 47. 
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jelentőségét az adja, hogy e megállapodások képezik a nemzetközi közösség 

tagjai közötti kapcsolatok szabályozásának legelterjedtebb formáját. Amennyi-

ben a nemzetközi jog alanyai között vita vagy probléma merül fel, az nemzet-

közi szerződés útján közvetlenül rendezhető. Ráadásul a nemzetközi szerződé-

sek arra is alkalmasak, hogy általános magatartási szabályokat rögzítsenek, 

melyek a szerződés részesévé váló alanyok számára kötelező erővel bírnak. 

Ezen tulajdonságoknak köszönhető, hogy a nemzetközi közösség tagjai elősze-

retettel alkalmazzák ezeket a megállapodásokat. 

A nemzetközi szerződések jelentősége tehát vitathatatlan. Felmerül azonban 

a kérdés, hogy vajon mely megállapodások tekinthetők nemzetközi szerződés-

nek? E kérdés tisztázása jelenti a tanulmány szempontjából az első és legfonto-

sabb lépést, mely elengedhetetlen a további vizsgálódáshoz. 

2. A nemzetközi szerződés fogalma és fajtái a szerződő fe-

lek száma alapján

Mindenekelőtt szükségesnek tartom leszögezni, hogy a nemzetközi szerződés-

nek nincs egységesen elfogadott fogalma. Mindazonáltal bizonyos jellemzők és 

fogalmi elemek alapján e dokumentumok mégis elhatárolhatóak más nemzetkö-

zi megállapodásoktól. Az említett jellemzők és elemek sorrendje, valamint meg-

fogalmazása alapján többféle fogalom létezik. Az egyik meghatározás szerint a 

nemzetközi jog szerződéskötési képességgel rendelkező alanyai között létrejö-

vő, nemzetközi jog által szabályozott megállapodásokról van szó, melyek a 

felekre nézve nemzetközi jogi jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, mó-

dosítanak vagy szüntetnek meg. 253F

4 Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia 

alapján „A nemzetközi szerződés a nemzetközi jog szerződéskötési képességgel 

rendelkező alanyai közötti kifejezett akaratmegegyezés, amely nemzetközi jo-

gok és kötelezettségek létrehozására, módosítására vagy megszüntetésére irá-

nyul.”254F

5 Az említett meghatározások aránylag hasonlóan ragadják meg a nem-

zetközi szerződések lényegét. Ezektől azonban némileg eltér a szerződések jo-

gáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény fogalma, mely szerint a nemzetközi 

szerződés „államok között írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott 

megállapodást jelent, tekintet nélkül arra, hogy egyetlen, kettő vagy több, egy-

mással kapcsolatos okmányba foglalták-e azt, és függetlenül a megállapodás 

sajátos rendeltetésétől.”255F

6

Mivel a szakirodalmat tekintve különféle definíciókkal találkozhatunk, ezért 

jómagam egy saját fogalmat alakítok ki, melynek alapját a fent idézett meghatá-

4 FOULKE, ROLAND R.: Treaties, in Columbia Law Review, 1918/5. szám, 423, 

https://www.jstor.org/stable/1111110?seq=1#metadata_info_tab_contents, 2020.02.28. 
5 SZALAI ANIKÓ: Nemzetközi szerződések, in JAKAB ANDRÁS – FEKETE BALÁZS (szerk.): In-

ternetes Jogtudományi Enciklopédia, Nemzetközi jog rovat (rovatszerkesztő: SULYOK GÁ-

BOR), 2018, [9], http://ijoten.hu/szocikk/nemzetkozi-szerzodesek, 2020.01.20. 
6 A szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény, 2. cikk 1. a) pont. Kihirdette az 

1987. évi 12. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: 1969. évi bécsi egyezmény). 
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rozások elemei képezik. Ezek alapján én azon írásbeli megállapodásokat értem 

nemzetközi szerződés alatt, melyeket a nemzetközi jog szabályoz, s melyek 

nemzetközi jogi jogok és kötlezettségek létrehozására, módosítására vagy meg-

szüntetésére irányulnak. A szerződéskötési képességgel rendelkező alanyokat 

tekintve pedig csak az államok közötti megállapodásokat vizsgálom. 

A nemzetközi szerződés fogalmának tisztázása után rögzítenünk kell, hogy a 

nemzetközi szerződések sokféleképpen csoportosíthatóak. Ezek közül a tanul-

mány szempontjából a szerződő felek száma szerinti csoportosítás bír jelentőség-

gel, mely szempont alapján megkülönböztethetünk kétoldalú és többoldalú nem-

zetközi szerződéseket. E megállapodások számos tekintetben különböznek egy-

mástól, azonban mielőtt erre rátérnék, szükségesnek tartom tisztázni, hogy mely 

megállapodások tekinthetőek kétoldalúnak, és melyek többoldalúnak. Egyszerűen 

megfogalmazva a bilateralis szerződés olyan nemzetközi megállapodás, melyet a 

nemzetközi jog két szerződéskötési képességgel rendelkező alanya köt egymással. 

Ezzel szemben a multilaterális szerződés esetében három vagy több szerződéskö-

tési képességgel rendelkező alany állapodik meg egymással.256F

7  

E fogalmak alapján az a benyomásunk támadhat, hogy a kétféle szerződés elha-

tárolása nem jelenthet problémát. Ez a témakör azonban jóval bonyolultabb annál, 

mint amilyennek első ránézésre tűnik. Felmerül például a kérdés, hogy mi történik 

abban az esetben, ha a kétoldalú megállapodás egyik oldalán több szerződő fél 

szerepel?257F

8 Vajon ettől a szerződés még kétoldalúnak tekintendő, vagy inkább 

többoldalúnak? A szakirodalomban mindkét nézőpont megjelenik, egyesek az 

ilyen megállapodásokat bilaterálisnak, míg mások multilaterálisnak tekintik. 

Az eltérő álláspontok közül nehéz választani, azonban jómagam James Craw-

ford véleményével értek egyet, aki szerint azt kell figyelembe venni, hogy a szer-

ződés mely felek viszonyát rendezi. Vegyünk például egy olyan megállapodást, 

melynek egyik oldalán több fél szerepel ugyan, azonban ezek a felek egy közös 

alanyként szerződnek a másik oldalon álló féllel. Ily módon jött létre a Naurura 

vonatkozó gyámsági megállapodás 1948-ban, melyet egyrészről az Egyesült 

Nemzetek Szervezete, másik részről pedig Ausztrália, Új-Zéland, valamint az 

Egyesült Királyság kötött. Ez utóbbi három állam egy közös adminisztratív ható-

ságot hozott létre, mely az államok nevében önálló alanyként járt el, jogai és köte-

lezettségei elkülönültek a létrehozó államok jogaitól és kötelezettségeitől. Így, 

mivel a három említett állam egy alanyként szerződőtt az Egyesült Nemzetek 

Szervezetével, ez esetben kétoldalú szerződésről beszélhetünk.258F

9 

 

 
7 Treaty Handbook prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, 2012, Uni-

ted Nations Publication, 33, https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/ 

TH/Page1_en.xml, 2020.01.23. 
8 Uo. 33. 
9 CRAWFORD, JAMES: Multilateral Rigths and Obligations in International Law, in Recueil des 

Cours, 2006/319. szám, 336-339. 

https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/
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Ez a szerződéses kapcsolat az alábbi ábrával szemléltethető: 

Ha azonban egy olyan szerződést veszünk példaként, amelynek egyik olda-

lán szereplő több fél nem egy alanyként, hanem egymástól elkülönülten jár el, 

akkor már nem kétoldalú, hanem többoldalú szerződésről beszélhetünk. Ilyen-

nek tekinthető például a Ciprus függetlenségét biztosító, 1960-ban létrejött ga-

ranciaszerződés. E megállapodás egyik szerződő fele Ciprus volt, a szerződés 

másik oldalán pedig három állam szerepelt: az Egyesült Királyság, Törökország 

és Görögország. Ez utóbbi három fél azonban nem egy alanyként járt el, hanem 

egymástól teljesen elkülönülten lépett fel. Így, bár formailag egy oldalon szere-

peltek, a szerződés valójában a három állam egymás közötti kapcsolatát is sza-

bályozta. Crawford véleménye szerint emiatt a szerződés csak formailag tekint-

hető kétoldalúnak, valójában többoldalú megállapodásnak minősül.259F

10 Ez a szer-

ződéses kapcsolat pedig az alábbiak szerint ábrázolható: 

10 Uo. 336-339. 

szerződés 

Adminisztratív hatósága 

Ausztrália Új-Zéland 

Egyesült 

Királyság 

Egyesült Nemzetek 

Szervezete 
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A kérdéskör természetesen még tovább bonyolítható akkor, ha mindkét olda-

lon több szerződő fél szerepel. Véleményem szerint ebben az esetben is az 

egyes felek viszonyát kell vizsgálnunk ahhoz, hogy eldönthessük, két- vagy 

többoldalú szerződésről van-e szó. 

Az említett nehézségeken felül fontos megemlíteni, hogy bár a szerződő 

felek száma alapján a legtöbb szakirodalmi forrás csak kétféle szerződést szo-

kott megkülönböztetni – a kétoldalú és többoldalú szerződések kategóriáját –, 

valójában létezik egy harmadik, kevésbé ismert kategória is, mégpedig a plurila-

terális szerződések köre. E megállapodásokat a bilaterális és a multilaterális 

szerződések mellett harmadik kategóriaként Humphrey Waldock különböztette 

meg. E szerződések fogalma kevéssé tisztázott, többféle meghatározással is 

találkozhatunk. James F. Hogg szerint a plurilaterális kifejezés olyan szerződést 

takar, mely egy meghatározott számú szerződő fél számára áll nyitva és amely-

nek rendelkezései olyan ügyekkel foglalkoznak, melyekben csak ezen felek 

érdekeltek.260F

11 Oliver Dörr, valamint Kirsten Schmalenbach megfogalmazása 

alapján a plurilaterális megállapodás olyan szerződés, melynek témája vagy 

területi hatálya speciális,261F

12 Egedy Gergely fogalma szerint pedig az ilyen megál-

lapodás meghatározott, mindössze néhány szerződő fél között jön létre. 262F

13

11 HOGG, JAMES F.: The International Law Commission and the Law of Treaties, Proceedings 

of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), 1965, 10, 

https://www.jstor.org/stable/25657639, 2020.01.27. 
12 SCHMALENBACH, KIRSTEN:  Use of terms, in DÖRR, OLIVER – SCHMALENBACH, KIRSTEN 

(szerk.): Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, 2012, Springer, Heidel-

berg, 31. 
13 EGEDY GERGELY: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, 2007, HVG Orac Lap-és 

Könykiadó, Budapest, 10. 
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Mindhárom megfogalmazásból jól látható, hogy a plurilaterális szerződések 

a nemzetközi jog alanyainak szűkebb körére vonatkoznak, s ezt a kört a közös 

érdekeltség, a megállapodás speciális témája vagy területi hatálya jelöli ki. E 

szerződések révén tehát a szerződő felek pusztán egymás közötti viszonyokat 

tudnak szabályozni, kizárva kívülálló feleket a megállapodásból.263F

14 Példaként 

említhető az Antarktisz-egyezmény, mely megállapodás a speciális területre 

való vonatkozása miatt sorolható a plurilaterális szerződések kategóriájába. 264F

15  

A fent írtakból kiindulva a plurilaterális szerződést felfoghatnánk a multila-

terális szerződések egy fajtájaként is, hiszen a szerződő felek számát tekintve 

előbbinél is három vagy annál több alanyról beszélhetünk. Mindazonáltal a 

megállapodás speciális alanyi köre vagy területi hatálya okán e megállapodáso-

kat el kell különítenünk a hagyományos multilaterális szerződésektől. Speciali-

tásuk okán a plurilaterális szerződések további elemzése meghaladná e tanul-

mány kereteit, ezért e megállapodásokat a továbbiakban kizárom a vizsgálódás 

köréből. 

Összegezve az eddigieket, a többoldalú szerződések körét az alábbiak szerint 

határozom meg. Úgy gondolom, hogy multilaterális nemzetközi szerződésről 

akkor beszélhetünk, ha a megállapodás valóban többoldalú, azaz három vagy 

több fél között jön létre. Amennyiben egy kétoldalú szerződés egyik oldalán 

több fél szerepel, abban az esetben James Crawford álláspontjával egyetértve 

jómagam is úgy vélem, hogy a felek közötti viszony határozza meg azt, hogy a 

megállapodást két- vagy többoldalúnak tekintjük-e. Utóbbi esetről akkor van 

szó, ha az egyik oldalon szereplő több fél nem egy közösen létrehozott alany-

ként, hanem egymástól elkülönülten lép fel. 

A továbbiakban a fentiek alapján meghatározott, hagyományos, azaz nem 

plurilaterális többoldalú szerződéseket hasonlítom össze a kétoldalú megállapo-

dásokkal. Az összehasonlítást abból a szempontból végzem el, hogy milyen 

eltérések merülnek fel a kétféle szerződéstípus között.  

3. A kétoldalú és többoldalú szerződések közötti különbségek 

E témakör feltárását a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 

alapján végzem el (a továbbakban: bécsi egyezmény).265F

16 Ennek oka, hogy e do-

kumentum tekinthető a nemzetközi szerződésekre vonatkozó legátfogóbb for-

rásnak, mely mindkét típusú megállapodásra nézve alkalmazható. Ebből kifo-

 
14 GHOURI, AHMAD ALI: Is Characterization of Treaties a Solution to Treaty Conflicts?, in 

Chinese Journal of International Law, 2012/2. szám, 272. 
15 AUST, ANTHONY: Modern Treaty Law and Practice, 2013, Cambridge University Press, 

Cambridge, 125. 
16 Fontos rögzíteni, hogy e dokumentum csak az államok közötti szerződésekre nézve alkal-

mazható (1. cikk), ám mivel vizsgálódásomat éppen e megállapodásokra korlátozom, így ez a 

kutatás szempontjából nem jelent problémát. Az egyezményt Magyarországon az 1987. évi 

12.  törvényerejű rendelet hirdette ki, a tanulmányban ennek szövege alapján tártam fel a két- 

és többoldalú szerződések eltérő szabályait. 
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lyólag a továbbiakban az egyezmény rendelkezései alapján elemzem a bilaterá-

lis és multilaterális szerződések közötti különbségeket. Ezeket az eltéréseket az 

alábbi táblázat foglalja össze: 

Szempontok Bilaterális szerződések 
Multilaterális 

szerződések 

Előkészítés Tárgyalás 
Konferencia vagy  

nemzetközi szervezet 

Szöveg elfogadása Egyhangúlag 2/3-os többséggel 

Parafálás Minden oldalon kézjegy 
Záróokmány vagy 

határozat 

A szerződés valamely  

része kötelező 

hatályának elismerése 

Nem lehetséges Lehetséges 

Eltérő rendelkezések 

közötti választás 
Nem lehetséges Lehetséges 

Fenntartás 
Legfeljebb egyoldalú 

szerződésmódosítás 
Lehetséges 

Hatálybalépés Kicseréléssel 
Meghatározott számú 

ratifikációval 

Letéteményes Nincs Van 

Értelmezés Kevesebb probléma 
Saját álláspontok,  

értelmező nyilatkozatok 

Módosítás 
Egyetértéssel mindkét 

félre nézve 

Lehetséges csak egyes 

felekre nézve 

Megszűnés Mindkét félre nézve 
Lehetséges csak egyes 

felekre nézve 

Alkalmazás 

felfüggesztése 
Mindkét félre nézve 

Lehetséges csak egyes 

felekre nézve 

Szerződésszegés 
Megszüntetés vagy fel-

függesztés mindkét félre 

Megszüntetés vagy felfüg-

gesztés az összes szerződő 

félre vagy csak egyesekre 
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A táblázatban foglaltak rövid magyarázatot is igényelnek, ezért a továbbiak-

ban az egyes szempontokat mutatom be. 

Az előkészítés szempontjából abban mutatkozik eltérés a kétoldalú és a 

többoldalú szerződések esetében, hogy míg előbbi megállapodások előkészítése 

egyszerű tárgyalás keretében is történhet, addig a többoldalú szerződések előké-

szítése nemzetközi konferenciákon, vagy nemzetközi szervezetek keretében 

zajlik. Ennek oka, hogy nagyszámú szerződő fél csak az említett módokon tud 

egyeztetni egymással, esetükben hagyományos tárgyalások lebonyolítása idő-

igényes és bonyolult lenne. 

A szerződés szövegének elfogadása szintén különböző szabályok szerint tör-

ténik. A kétoldalú megállapodások szövegének elfogadásához a két fél egybe-

hangzó akarata szükséges, azaz az elfogadás csak egyhangúlag történhet. Ezzel 

szemben a többoldalú megállapodások esetében főszabály szerint elegendő, ha a 

felek kétharmada fogadja el a szöveget. A bécsi egyezmény értelmében a felek 

ugyanezzel a többséggel úgy is határozhatnak, hogy eltérő szabályt alkalmaz-

nak,266F

17 azaz multilaterális szerződéseknél is előfordulhat az egyhangú elfogadás 

megkövetelése, azonban erre jóval ritkábban kerül sor. 

A szöveg elfogadását követően rendszerint sor kerül a szöveg hitelesítésére, 

parafálására, melynek révén a felek kifejezik, hogy a szerződés szövegén a to-

vábbiakban nem kívánnak változtatni. Ennek megvalósítása azonban más-más 

módokon történik a kétféle szerződéstípus vonatkozásában. A bilaterális megál-

lapodások esetében a felek minden oldalt kézjegyükkel látnak el, a többoldalú 

megállapodásoknál viszont konferencia esetében záróokmány, nemzetközi szer-

vezet esetében pedig határozat elfogadására kerül sor.267F

18 E dokumentumok fog-

lalják össze a multilaterális szerződések végleges szövegét. 

A hitelesítést követően a szerződéskötési folyamat következő lépése a szer-

ződés kötelező hatályának elsimerése, melynek módozatai megegyeznek a két-

oldalú és a többoldalú szerződéseknél is. Azonban lényeges különbség, hogy a 

multilaterális megállapodások esetében lehetőség van arra, hogy egyes szerződő 

felek csak a szerződés valamely részének kötelező hatályát ismerjék el. A bécsi 

egyezmény értelmében erre akkor van lehetőség, ha a szerződés ezt megengedi, 

vagy a többi szerződő állam ezzel egyetért. Továbbá a többoldalú szerződések 

rendelkezései között olyanok is előfordulhatnak, melyek a szerződő feleknek 

választást engednek. Ebben az esetben minden fél eldöntheti, hogy mely rendelke-

zést tekinti magára nézve kötelezőnek. Ily módon könnyedén előfordulhat, hogy a 

szerződés más-más tartalommal lesz kötelező az egyes felekre. Mindez természete-

sen csak a multilaterális szerződéseknél fordulhat elő, a bilaterális megállapodások-

nak azonos tartalommal kell vonatkozniuk a két szerződő félre.268F

19 

Ugyanehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a következő eltérés is. A többolda-

lú szerződések esetében ugyanis felmerülhet a probléma, hogy a szerződő felek 

 
17 1969. évi bécsi egyezmény, 9. cikk. 
18 Uo. 10. cikk. 
19 Uo. 17. cikk. 
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nem értenek egyet minden kérdésben. Ennek megoldására e szerződéseknél 

lehetőség van fenntartás tételére, mellyel a szerződő felek magukra nézve kizár-

hatnak vagy módosíthatnak egyes rendelkezéseket. 269F

20 Ezáltal szintén az a helyzet 

állhat elő, hogy a szerződés más-más tartalommal lesz kötelező az egyes felekre 

nézve. A fenntartás megengedhetőségét természetesen ki is zárhatja a szerződés, 

vagy rendelkezhet úgy is, hogy csak bizonyos rendelkezésekhez enged fenntar-

tást fűzni. Érdekes kérdésként merül fel, hogy vajon kétoldalú szerződéseknél 

van-e lehetőség fenntartás tételére? Véleményem szerint, mivel e megállapodá-

soknál a feleknek minden kérdésben megegyezésre kell jutniuk, ezért, ha az 

egyik fél kizárni vagy módosítani kívánja a szerződés egy adott rendelkezését, 

akkor az egyoldalú szerződésmódosításnak tekintendő, mely a másik fél elfoga-

dása nélkül a szerződés meghiúsulását eredményezi. 

A kétoldalú és többoldalú szerződések tekintetében eltérés mutatkozik a 

szerződések hatálybalépésére nézve is. A bilaterális megállapodások ugyanis a 

ratifikációs okmányok kicserélésével már hatályba lépnek,270F

21  a multilaterális 

szerződések hatálybalépését viszont a felek legtöbbször meghatározott számú 

ratifikációhoz kötik. Ráadásul a többoldalú megállapodásoknál nem kerül sor a 

ratifikációs okmányok kicserélésére, hiszen ez nagyszámú szerződő fél esetén 

kivitelezhetetlen lenne.271F

22 Éppen ezért a megerősítő okmányokat minden szerző-

dő fél egy külön személynek vagy szervnek, a letéteményesnek küldi el.272F

23 A 

letéteményes lehet egy vagy több állam, egy nemzetközi szervezet, vagy egy 

nemzetközi szervezet legfőbb adminisztratív tisztviselője is. A letéteményes 

kijelölését minden esetben a tárgyaló államok végzik el, erre magában a szerző-

désben, vagy bármely más módon is sor kerülhet. 273F

24 A multilaterális szerződé-

seknél tehát a letéteményes kezeli a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat 

és nyilatkozatokat. A kétoldalú megállapodásoknál erre azért nincs szükség, 

mert a két fél megfelelően el tudja látni ezeket a feladatokat. A többoldalú szer-

ződések esetében viszont a sok szerződő fél jóval több adminisztratív teendőt is 

jelent, ezért a kezelhetőség érdekében indokolt egy külön személyre vagy szerv-

re bízni az említett feladatokat. 

A további esetkörök a szerződés alkalmazására, vagyis a hatálybalépést kö-

vető időszakra vonatkoznak. Az alkalmazás előfeltételeként is szokták emleget-

ni az értelmezés kérdését, melyre nézve a bécsi egyezmény meglehetősen álta-

lános szabályokat rögzít.274F

25 E szabályok azonosak a kétoldalú és többoldalú 

szerződésekre nézve, azonban fontos kiemelni, hogy a multilaterális megállapo-

dások esetében a szerződés értelmezése jóval több problémát vet fel, mint a 

20 Uo. 19-23. cikk. 
21 Uo. 16. cikk. 
22 DEGAN, VLADIMIR DURO: Sources of International Law, 1997, Martinus Nijhoff Publishers, 

The Hague, Boston, London, 483. 
23 1969. évi bécsi egyezmény, 16. cikk. 
24 Uo. 76-80. cikk. 
25 Uo. 31-33. cikk. 
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kétoldalúaknál. Ez annak köszönhető, hogy két szerződő fél könnyebben meg-

egyezik egymással, ha valamilyen értelmezési kérdés merül fel. A többoldalú 

szerződések esetében azonban a sok szerződő fél mind saját álláspontot alakít-

hat ki egy adott rendelkezés értelmezésére nézve, mely más felekkel kapcsolat-

ban konfliktusok forrása lehet. Ezen felül azt is érdemes megemlíteni, hogy a 

multilaterális szerződések esetében a feleknek lehetőségük van értelmező nyi-

latkozatokat fűzni az egyes rendelkezésekhez. Ezek a deklarációk a fenntartás-

hoz hasonlóan egyoldalú nyilatkozatok, azonban azoktól számos tekintetben 

különböznek. Ezen eltérések vizsgálata meghaladná e tanulmány kereteit, azon-

ban említésük mindenképpen szükséges. 

A következő kérdés, melyet a különbségek szempontjából érdemes megvizs-

gálni, a kétoldalú és többoldalú szerződések módosítása. A bilaterális megálla-

podások csak a két fél egyetértésével módosíthatók, melyet a bécsi egyezmény 

úgy fogalmaz meg, hogy „A szerződés a részes felek közötti megállapodással 

módosítható.”275F

26 A többoldalú megállapodásokra nézve azonban az egyezmény 

ehhez képest többletszabályokat határoz meg. Egyrészt szabályozza a többolda-

lú szerződések módosítását, melynek keretében rögzíti, hogy a módosítás kife-

jezés azokra az esetekre használatos, amikor a változás minden szerződő felet 

érint. Ebben az esetben a módosító javaslatot közölni kell valamennyi szerződő 

féllel, amelyek mindegyikének joga van eldönteni, hogy részese kíván-e lenni a 

módosított szerződésnek. Az egyes felek döntésétől függően előállhat az a hely-

zet, hogy egyes szerződő felek között a módosított szerződés, míg mások között 

– akik nem fogadták el a módosító javaslatot – az eredeti szerződés lesz hatály-

ban.276F

27 A minden félre vonatkozó módosítástól a bécsi egyezmény megkülön-

bözteti azt az esetet, amikor a szerződésnek csak egyes részes felek közötti 

megváltoztatása a cél. Az egyezmény értelmében a többoldalú szerződésben 

részes egyes szerződő felek a szerződésnek csak közöttük történő megváltozta-

tásáról szóló megállapodást akkor köthetnek, ha „a szerződés ilyen megváltozta-

tás lehetőségét előirányozza, vagy a kérdéses megváltoztatást a szerződés nem 

tiltja meg, és az nem érinti a többi részes félnek a szerződésből fakadó jogai 

gyakorlását vagy kötelezettségei teljesítését, valamint nem vonatkozik olyan 

rendelkezésre, amelytől való eltérés összeegyeztethetetlen a szerződés mint 

egész tárgyának és céljának eredményes megvalósulásával.” 277F

28 Ez a lehetőség 

tehát szintén azt eredményezheti, hogy a szerződés egyes felekre nézve más 

tartalommal lesz kötelező, mint a többiekre. 

Érdemes kitérni a szerződés megszűnésének kérdésére, ugyanis e tekintetben 

is lényeges eltérésekkel találkozhatunk. A bilaterális megállapodások bármilyen 

módon történő megszűnése nyilvánvalóan mindkét félre nézve megszűnést 

eredményez. A multilaterális megállapodások esetén azonban elképzelhető, 

hogy a szerződés megszűnik egyes szerződő felek között, míg mások tekinteté-

 
26 Uo. 39. cikk. 
27 Uo. 40. cikk. 
28 Uo. 41. cikk. 
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ben fennmarad. Ráadásul a többoldalú szerződéseknél egy külön megszűnési 

okot is tartalmaz a bécsi egyezmény, mégpedig a részes felek számának a ha-

tálybalépéshez szükséges szám alá csökkenését. Fontos azonban leszögezni, 

hogy ez az eset nem eredményez automatikus megszűnést, az csak a részes fe-

lek döntése alapján következik be.278F

29  

A szerződések alkalmazásának felfüggesztésénél hasonló szabályokkal talál-

kozhatunk, hiszen a bilaterális megállapodások alkalmazásának felfüggesztése 

csak mindkét félre nézve képzelhető el. Ezzel szemben a multilaterális megálla-

podások alkalmazása felfüggeszthető csupán egyes szerződő felek vonatkozásá-

ban. Erre nézve a bécsi egyezmény az egyes részes felek közötti megváltoztatás 

szabályaihoz hasonló rendelkezéseket tartalmaz, ugyanis kimondja, hogy egy 

többoldalú szerződésben részes felek megállapodást köthetnek „a szerződés 

rendelkezései alkalmazásának időleges, csupán közöttük történő felfüggesztésé-

re, ha az ilyen felfüggesztés lehetőségéről a szerződés rendelkezik, vagy a szó-

ban forgó felfüggesztést a szerződés nem tiltja, és az nem érinti a többi részes 

fél szerződésből fakadó jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesíté-

sét, valamint nem összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával és céljával.” 279F

30 

Végezetül a szerződés megszegésének szabályaival kapcsolatos eltéréseket 

érdemes vizsgálni. A bécsi egyezmény értelmében kétoldalú szerződésnek az 

egyik részes fél által történt lényeges megszegése feljogosítja a másik részes 

felet arra, hogy a szerződésszegésre hivatkozva teljesen vagy részben megszün-

tesse a szerződést, vagy felfüggessze annak alkalmazását. A többoldalú szerző-

désnek valamelyik részes fél által történt lényeges megszegése esetén viszont 

több eset is elképzelhető. Az ilyen szerződésszegés  feljogosítja a többi felet 

arra, hogy egyhangú megállapodással a szerződés alkalmazását teljesen vagy 

részben felfüggesszék, vagy a szerződést megszüntessék a többi részes fél és a 

vétkes állam viszonylatában, vagy valamennyi részes fél között. Ezen felül 

bármely részes fél a saját vonatkozásában részben vagy egészben felfüggeszthe-

ti a szerződés alkalmazását, ha a szerződés olyan jellegű, hogy rendelkezéseinek 

egyetlen részes fél által történt lényeges megszegése gyökeresen megváltoztatja 

mindegyik részes fél helyzetét a szerződésből eredő kötelezettségeik további 

teljesítését illetően. Amennyiben olyan részes fél is van a szerződésben, amelyet 

a szerződésszegés különösen érintett, akor ez a fél a szerződésszegés révén jo-

got szerez arra, hogy a saját és a vétkes állam közötti viszonylatban a szerződés-

szegésre, mint a szerződés alkalmazása teljes vagy részbeni felfüggesztésének 

okára hivatkozzon.280F

31 Mindez azt jelenti, hogy szerződésszegés következtében a 

többoldalú szerződés teljesen vagy részben megszűnhet vagy alkalmazása telje-

sen vagy részben felfüggesztésre kerülhet pusztán egyes felek között is, illetve 

az összes szerződő fél viszonylatában. 

29 Uo. 55. cikk. 
30 Uo. 58. cikk. 
31 Uo. 60. cikk. 
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4. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a többoldalú nemzetközi szerződések 

nagymértékben különböznek a kétoldalú megállapodásoktól. A két szerződéstí-

pus közötti eltéréseket elsősorban a multilaterális szerződésekben szereplő 

nagyszámú szerződő fél indokolja.281F

32 A többoldalú megállapodásoknak ugyanis 

az a célja, hogy minél szélesebb körű együttműködést valósítsanak meg, minél 

több fél bevonásával. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az egyes felek kife-

jezhetik saját álláspontjukat, vélményüket mind a szerződés megkötésének fo-

lyamata során, mind pedig a későbbiekben, azaz a megállapodás hatálybalépését 

követő alkalmazási időszakban.282F

33 

A sok szerződő félhez történő alkalmazkodás tette szükségessé tehát azok-

nak az eltérő megoldásoknak a kidolgozását, melyeket a tanulmány harmadik 

fejezete ismertetett. Ezek miatt mondhatjuk azt, hogy a kétoldalú szerződések-

hez képest a multilaterális megállapodások minőségi eltérést jelentenek,283F

34 s 

hogy sajátosságaik okán e megállapodások jelentősen befolyásolták a nemzet-

közi szerződések jogának fejlődését.284F

35 A többoldalú szerződések által indukált 

megoldások nélkül lehetetlen lenne nagyszámú fél érdekének összehangolása, 

enélkül pedig meghiúsulna a nemzetközi jog széleskörű együttműködés megte-

remtésére vonatkozó célkitűzése is. 

Látható tehát, hogy a nemzetközi szerződések, azon belül is a multilaterális 

nemzetközi szerződések kiemelt szerepet töltenek be a nemzetközi jog alanyai 

közötti kapcsolatok kiépítésében és szabályozásában. Ahogy a Nemzetközi Jogi 

Bizottság is megállapította, e szerződések megoldást jelenthetnek a nemzetközi 

jog fragmentáltságára, s mérsékelhetik az államok széttagoltságát és elszigetelt-

ségét.285F

36 Ebből fakadóan kiemelten fontos a nemzetközi szerződések fogalmával, 

továbbá a kétoldalú és többoldalú szerződések elhatárolásával kapcsolatos kér-

dések tisztázása. 
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Absztrakt 

Az ésszerű idő követelményének betartása nem kizárólag elvi szinten került az 

egyes nemzetközi dokumentumokban, nemzeti jogszabályokban rögzítésre, ha-

nem megvalósulását szabályok sokasága biztosítja. Mégis az egyes eljárások 

során, legyen szó akár polgári, akár büntetőeljárásról, számos esetben sértik 

meg a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező, ezen részjogosultságot. A 

kötelezettségszegés nem lehet következmény nélküli. A jogsértés ellensúlyozása 

megtörténhet a konkrét ügyben is, az eljáró jogalkalmazó részéről, de akár a 

jogalkotó részéről is, általános szabályozás keretei között is. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének végrehajtását felügyelő szerv a strasbourgi Bíróság 

több tagállamot is ilyen szabályrendszer létrehozására kötelezett. Minthogy 

Magyarország még nem tett eleget ezen kötelezettségének, így a tanulmány ke-

retei között szükségesnek találtuk egy már évek óta hatályos, a magyarhoz ro-

kon jogrendszer jogintézményének bemutatását. 

Kulcsszavak: ésszerű idő követelménye, német jog, tisztességes eljárás 

1. Bevezetés

A tanulmány kéziratának lezárása, épp egy, a világ történetét meghatározó jár-

vány, európai terjedésének időpontjára datálódik. Ebben a helyzetben talán nem 

egyedüli kutatóként gondolom úgy, hogy saját területemet elhagyva, egy éles 

huszárvágással pártolok át az orvostudomány területére, és segítem a vírus ter-

jedésének megakadályozását, a későbbi járványok megelőzését. Ez nyilvánva-

lóan lehetetlen küldetés lenne. De miért is tartottam fontosnak leírni ezen esz-

mefuttatást? Hiszem, hogy minden kutató, a saját területén a jobbítás szándéká-

val lép fel. Legyen ez akár az orvostudomány, vagy a jogtudomány területe. 

Jelen tanulmány, kutatásom ezen részterületének a kidolgozásakor is ez a szán-

dék vezérelt. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 6. 

cikkének 1. pontja rögzíti: „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által 

létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű 

időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei 

mailto:dr.krisztinabencze@gmail.com
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tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát ille-

tően.” Az Egyezmény 13. cikke rendelkezik a hatékony jogorvoslathoz való jog-

ról. „Bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait és szabadsága-

it megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony 

orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek 

sértették meg.” Így abban az esetben, ha egy adott tagállam nem biztosítja az 

eljárások ésszerű időn belül való lefolytatásának követelményét, akkor kötelesek 

olyan szabályrendszert alkotni, ami lehetővé teszi az adott államon belül is a jog-

sértés orvoslását. Tudniillik a jogsértés nemzetközi gyógymódját az Emberi Jogok 

Európai Bírósága ( a továbbiakban Bíróság) biztosítja. Ez, az Egyezmény értel-

mében nem elégséges, az ideális, kívánt állapot az lenne, ha a sérelmet szenvedett 

fél, ezt az adott államon belül is megtehetné. 

Magyarországot, mint azt a későbbeikben is bemutatom, számos alka-

lommal marasztalta a Bíróság ezen jogosultság megsértése miatt, és kötelezte a 

48322/12. Gazsó v. Hungary ítéletében egyrészt az eljárások gyorsítására, más-

részt a hazai jogorvoslati fórum létrehozására. Ezt a nemzetközi kötelezettségét 

Magyarország csak részben teljesítette. Megtörtént ugyanis az eljárásjogi kóde-

xek „felülvizsgálata”, és új, ezen kötelezettséget is szem előtt tartó törvények 

születtek. Az ésszerű idő követelményének megsértése esetén biztosítandó, 

önálló jogorvoslati fórum azonban még nem jött létre. Ezért kívánom, mintegy 

példaként bemutatni a német szabályozást, mivel ott a Bíróság felhívását köve-

tően megalkották a szükséges szabályozást, annak érdekében, hogy nemzeti 

bíróság is választ tudjon adni az elkövetett jogsértésre. Utalva így a bevezetés 

kezdő gondolataira, a tanulmány megírását a jobbító szándék vezérelte, hogy ne 

kizárólag a nemzetközi nyomás miatt, hanem a beláthatóan számos előnye miatt 

is, Magyarország létrehozza az ésszerű idő követelményének megsértése esetére 

szolgáló jogorvoslati platformot. 

2. Magyar szabályozás (hiánya)

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. 

november 4-én kelt Egyezmény, fent is idézett 6. cikke rögzíti a „fair trial” el-

vét, amelyet az 1993. évi XXXI. törvény emelt be a magyar jogrendszerbe. En-

nek alaptörvényi megjelenése Magyarország Alaptörvényének XXVIII. (1) 

cikkében tükröződik. Az Alkotmánybíróság is több alkalommal foglalkozott 

ezzel az alapelvvel, egyik indokolása szerint „ a fair trial olyan minőség, ame-

lyet az eljárás egészének és körülményeinek a figyelembevételével lehet csupán 

megítélni”286F

1 A tisztességes eljárás egyik alapeleme, hogy a független és pártatlan 

bíróság ésszerű időn belül folytassa le a tárgyalást. Lényegében azt az állampol-

gári jogot, egyben az állammal szembeni elvárást, követelményt fogalmazza 

meg, hogy az igazságszolgáltatást úgy kell megszervezni, tárgyi és személyi, 

szervezeti, jogszabályi környezetét kialakítani, hogy a jogvitás ügyekben a dön-

1 lsd. pl. 6/1998. (III. 11.) AB határozat 
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tések időben szülessenek, tényleges jogvédelmet nyújtsanak. 287F

2 Ezen részjogo-

sultság/kötelezettség (nyilván eltérő a megnevezés, ha az állam, illetve ha a 

jogkereső jogalany szempontjából tekintjük) megsértése miatt Magyarországot 

már összesen 302 alkalommal 288F

3 marasztalta a Bíróság, nagyságrendileg a meg-

ítélt kártérítések összesen több mint 1.868.000.000 289F

4 Ft összeget tettek ki. A 

2015. október 16-án jogerőre emelkedett 48322/12. számú Gazsó v. Hungary 

ügyben hozott vezető ítéletében megállapította, hogy a magyar jogrendszer nem 

biztosít hatékony jogorvoslati lehetőséget az ésszerű időn túli eljárások kezelé-

sére, továbbá nem nyújt megfelelő elégtételt az ilyen eljárások okozta károk 

esetén. Magyarország ezzel nem felel meg az Egyezményben vállalt nemzetközi 

kötelezettségeinek.290F

5 (Jelezte továbbá, hogy az ítélet meghozatalának időpontjá-

ban is körülbelül 400 ilyen tárgyú ügy volt Magyarország ellen folyamatban) A 

Bíróság előírása szerint a jogalkotónak ezért egy éven belül át kell alakítania és 

az EJEB esetjogával összhangba hoznia az ésszerű határidőn belüli elbírálásra 

vonatkozó jog megsértésével kapcsolatos jogorvoslati rendszert, oly módon, 

hogy a folyamatban lévő eljárásokat fel kell gyorsítani, ezzel megelőzni a jogsé-

relmet, az utólagos, már elhúzódott eljárások vonatkozásában kártérítést nyújtó 

jogorvoslatot kell biztosítani. Az Alkotmánybíróság 3024/2016 (II. 23.) AB 

határozatában kifejezetten ez problémakört járta körbe, és jelezte a visszásságo-

kat. „Az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdése értelmében az Alaptörvény védel-

mének legfőbb szerveként a tisztességes eljáráshoz való jog részelemét képező 

ésszerű időn belül való elbírálás alaptörvényi rendelkezéséhez kapcsolódó alap-

jogvédelmi feladatát nem tudja hatékonyan ellátni. Nem áll az Alkotmánybíró-

ság rendelkezésére olyan törvényi jogkövetkezmény, amelynek alkalmazása 

révén ennek a speciális, Alaptörvényben biztosított rendelkezésnek (alapjogi 

részjogosítványnak) a sérelmét orvosolni tudná. Az ésszerű időn belül való elbí-

ráláshoz fűződő alaptörvényi rendelkezés (alapjogi részjogosítvány) sérelme 

sok esetben – a jelen ügyhöz hasonlóan – önmagában nem teszi a meghozott 

bírósági döntést alaptörvényellenessé, mivel az Abtv. 27. § (1) bekezdés a) 

pontja értelmében az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát nem a bírói 

döntés maga sérti, hanem az azt megelőző eljárás elhúzódása, ezért az Alkot-

mánybíróság az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján a bírói döntést nem semmisíti 

meg, és az ésszerű idő követelményének sérelmét csupán jelezni képes.” Ki-

emeli továbbá, hogy jelen helyzetben hatásos eszköz nincs a kezében, „Ezekben 

2 A téma bővebb kifejtése nélkül is látható, hogy számos hátránya van annak, ha egy, témánk 

szempontjából elsősorban büntetőjogi aspektusból szemlélve, eljárás elhúzódik. Nehezül a bi-

zonyítás az eljárás elhúzódásával. Az eljárás végén alkalmazott szankció kevésbé, vagy egyál-

talán nem fejti ki speciáis preventív hatását.  
3 forrás: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hun&c= letöltve: 2020. 

március 2. 
4 forrás: a T/2923. számú törvényjavaslat – az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcso-

latos vagyoni elégtétel érvényesítéséről – általános indokolása 
5 PÁPAI-TARR ÁGNES: A büntetőperek elhúzódása – in: JAKAB ANDRÁS – GAJDUSCHEK GYÖRGY 

(szerk.): A magyar jogrendszer állapota, 2016, MTA TK JTI, Budapest, 777. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hun&c=
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az esetekben az Alkotmánybíróság sokszor nem tehet mást, mint szignalizáció-

val élve felhívja az eljáró bíróságok figyelmét az ügyek ésszerű határidőn belüli 

elbírálásának az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében védett követelmé-

nyére.” Dr. Kiss László párhuzamos indokolásában tovább ment. Kiemelte, 

hogy az Országgyűlés nemzetközi jogi és alkotmányossági kötelezettségeire 

figyelemmel – el tudott volna jutni akár hivatalból történő, mulasztásban meg-

nyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításához is.  

A probléma tehát adott. Adott ugyanakkor a megoldás is, hisz a már említett 

pilot judgmentben a Bíróság maga jelöli ki az irányt, amit a magyar jogalkotás-

nak követni kell. „Két különböző típusú, egy eljárást gyorsító, valamint egy 

kártérítést nyújtó jogorvoslat kombinációját kell létrehozni”, „jogorvoslat vagy 

jogorvoslat-együttest kell bevezetni, amely megfelelő módon, a Bíróság esetjo-

gában lefektetett Egyezményes elvekkel összhangban állva képes kezelni a túl-

zottan hosszú bírósági eljárások kérdését”. A szintén hivatkozott párhuzamos 

indokolásban Dr. Kiss László is rámutat: „… a jogalkotónak nem kell mást 

tennie, mint összehasonlító jogi elemzés után egy olyan bírói fórumot beiktatni 

az igazságszolgáltatás rendszerébe, amely proaktív módon meg tudja előzni és 

kompenzálni tudja az eljárások elhúzódását. Erre adott – egyebek mellett – a 

bolgár, ír, olasz vagy török példa.” 

A már említett eljárásjogi kodifikációkon túl 291F

6, melyek rendszerszinten kí-

vánják elejét venni az eljárások elhúzódásának, történt kísérlet az utólagos jog-

orvoslat, jogrendszerbe történő beemelésére is. A T/2923. számú törvényjavas-

lat – az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel 

érvényesítéséről, azonban csak javaslat maradt, a jogalkotási folyamat meg-

akadt. Habár a javaslat szerint 2019. július 1. napján lépett volna hatályba. 292F

7 A 

javaslat a későbbiekben ismertetésre kerülő német példától számos ponton elté-

rő szabályozást tartalmazott volna, de ezen összehasonlítás jelen tanulmány 

kereteit meghaladja.293F

8 

3. Nemzetközi kitekintés

Strasbourgi nyomásra (értsd pilot judgment) több ország tett már eleget jogalko-

tási kötelezettségének. Olaszországban 2001-ben fogadták el az ésszerű idő 

megsértése esetére biztosított jogorvoslatot szabályozó törvényt. Rögzítették az 

eljárás ésszerű idejét, amit hat évben határoztak meg. A kártérítésként megítél-

hető összeg évi 500-1500 euróban került megállapításra. Görögország 2012 óta 

alkalmazza ezt az új jogorvoslati formát. Bulgáriában szintén 2012-ben született 

6 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
7 SOPOVNÉ BACHMANN KATALIN: Bírósági jogkörben okozott kártérítési felelősség, 2009, Ma-

gyar Jog, Budapest, 1. 
8 RAINER LILLA: A bírósági eljárások elhúzódása miatti hatékony kártérítési jogorvoslat, 

2016, Magyar Jog, 7-8. 
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meg az ésszerű idő követelményének megsértése esetén alkalmazható jogorvos-

latról szóló törvény, míg egy évvel később Törökország is eleget tett nemzetkö-

zi kötelezettségének. Nem véletlen a fenti országok sora, hiszen ezek közül 

számos tartozik azon államok közé, akiket a Bíróság a legtöbbször elmarasztalt 

az ésszerű idő követelményének megsértése miatt.  

Ésszerű idő követelményének megsértése 
miatt legtöbbet marasztalt országok 1959-

2018

Olaszország 1959- Törökország 1959- Görögország 1959-

Lengyelország 1991- Ukrajna 1995- Magyarország 1990-
 

4. Német szabályozás „verzögertes Recht ist verweigertes 

Recht”  

A késleltetett jog, megtagadott jog. Tűzte zászlajára a német jogalkotás, megra-

gadva a probléma gyökerét. Hisz ha egy jogkérdésre későn érkezik válasz, ak-

kor az, több szempontból sem tudja betölteni a célját. Németországban nem 

kizárólag a strasbourgi kötelezés váltotta ki a szabályozás szükségességét, ha-

nem egyfajta társadalmi nyomás is. 294F

9 A jogalkotási folyamat előtt a megkérde-

zettek 83%-a volt elégedetlen az eljárás hosszával. Ehhez adódott még a Bíró-

sági marasztalások miatt jogalkotási kényszer. A korábbi lehetőségek kizárólag 

közvetett jogorvoslatot tettek lehetővé, melyben a mulasztások csak deklarálás-

ra kerültek. Németországban az e tárgykört szabályozó törvény 295F

10 2011-ben szü-

letett meg, december 3-án lépett hatályba.  

A törvény ezt a jogorvoslatot külön eljárásként szabályozza, melynek előfel-

tétele, hogy az alapeljárás során is jelezni kell az eljárás elhúzódása miatti kifo-

gást. A törvény a megelőző jogi védelem (a késedelem bejelentése) és a kom-

 
9 STEPHAN BEUKELMANN, Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Verfahren, 2010, 

In:NJW-Spezial, HEFT 20, 632–633 
10 Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Er-

mittlungsverfahren, vom 24. November 2011 (ÜberlVfRSchG) 
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penzáló jogi védelem (a kártérítéshez való jog) kombinációját írja elő. Az utób-

bi az előbbire épül. Központi jelentőséggel bír a törvényben a kompenzációhoz 

való jog. Kizárólag az ésszerűtlen időtartam meghatározására alapított panasz 

elfogadhatatlan. Az eljárás időtartamának megfelelősége az adott eset összes 

körülményeitől függ (összhangban a Bírósági esetjoggal), különösen az eljárás 

nehézségeitől és tárgyi súlyától, valamint az eljárásban részt vevő személyek és 

a harmadik felek magatartásától függ. A törvény nem határozza meg – ahogy a 

Bíróság sem alakított ki egységes időtartamra vonatkozó szabályt – az ésszerű 

idő definícióját, pontos meghatározását.  

A törvény nem tartalmaz jogi meghatározást és nem határoz meg konkrét 

időkorlátozásokat az „ésszerűtlen időtartamra”, a törvény 198. cikk (1) bekez-

désének 2. mondatában csak olyan egyedi kritériumokat kínál, mint például az 

ügy tényleges vagy jogi nehézsége, az eljárás fontossága, az eljárásban részt 

vevők magatartása és harmadik felek magatartása. Az ítélkezési gyakorlat elis-

meri, hogy nincsenek rögzített (határidők), de minden eljárást külön kell meg-

vizsgálni; az egyes eljárások azonban ésszerűtlen időtartamot vesznek igénybe, 

ha a bíróság tizenkét hónapon át passzív marad. A konkrét értékelés során sze-

repet játszik ha szakértői véleményt kellett beszerezni, vagy más módon, kiter-

jedt bizonyítást kellett felvenni. A törvény hatálybalépését követően megjelent 

kritikák kiemelik, hogy az ítélkezési gyakorlat továbbra sem következetes. 296F

11 

A kötelezés, a jogorvoslat benyújtásának a lehetősége minden eljárásban adott. 

Legyen szó akár polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi kérdésről, minden esetben 

élhet a sérelmet szenvedett fél ezen jogorvoslati lehetőség előterjesztésével.297F

12 A 

benyújtás előfeltétele, hogy az alapügyben a sérelmet szenvedő fél jelezze az 

eljárás elhúzódását, mintegy eljárás elhúzódása iránti kifogásként. Kizárólag ezen 

jelzést követően van helye a speciális, külön eljárásban érvényesíthető jogorvos-

latnak. A kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja, a fent említett kifogást 

követő 6 hónapon belül van, míg a legkésőbbi időpontra az eljárás jogerős befeje-

zését követő 6 hónapon belül kell, hogy sor kerüljön. A megítélhető kártérítési 

összeg, az ésszerű idő túllépése esetén évenként 1200 euró. 

5. Összegzés 

A nemzetközi példa tehát adott. Nemcsak a Bíróság esetjoga nyújt támpontot, 

hanem számos ország szabályozása is mintául szolgálhat. Nem elhanyagolható, 

hogy ilyen esetekben a jogalkotás utáni időben az adott ország már levonja a 

konzekvenciákat, tapasztalatokat. Már ezeket is beépítve lenne megalkotható a 

magyar szabályrendszer. Hogy szükséges e? Mindenképp! Az egyes eljárási 

 
11 ANNETTE GUCKELBERGER: Der neue staatshaftungsrechtliche Entschädigungsanspruch bei 

überlangen Gerichtsverfahren, 2012, In: Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), HEFT 8, 289–

298 
12 MANFRED HEINE: Überlange Gerichtsverfahren – Die Entschädigungsklage nach § 198 

GVG., 2012, In: Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), HEFT 6, 328. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Annette_Guckelberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_%C3%96ffentliche_Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Monatsschrift_f%C3%BCr_Deutsches_Recht


133 

kódexek elvi szinten teremtették meg az eljárások gyorsításának a lehetőségét, 

de nyilván nem nyújtanak minden egyes esetre megoldást. Nem kizárólag a 

jogszabályi környezet lehet felelős egy eljárás elhúzódásáért. Ha pedig marad 

olyan eset, ahol túllépik az ésszerű időn belüli eljárás, alapelvi szintű követel-

ményét, akkor kell olyan hatékony lehetőség, ahol orvosolni lehet a jogsértést. 

Örvendetes lenne ha egy későbbiekben létrejövő, utólagos kártérítési lehetőség 

minél kevesebb alkalommal lenne érvényesítve, de az elvi lehetőségtől nem 

szabad elzárni a jogalanyokat. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Die_%C3%96ffentliche_Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_%C3%96ffentliche_Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Monatsschrift_f%C3%BCr_Deutsches_Recht
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GONDOLATOK AZ EU-TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI 

BIZONYÍTÉKBESZERZÉS LEGÚJABB  

JOGINTÉZMÉNYÉRŐL, AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI 

HATÁROZATRÓL 

Borbély Veronika 298F

1

Széchenyi István Egyetem  

Deák Ferenc Állam – és Jogtudományi Kar 

Bűnügyi Tudományok Tanszék 

e-mail: veronika.borbely83@gmail.com

Absztrakt 

A határokon átnyúló bűnözés felderítésének hatékonysága függ az egyes tagál-

lamok közötti bizonyítékok beszerzésének gyorsaságától amellett, hogy ezek a 

bizonyítékok törvényesek legyenek és a törvényességük ellenőrizhető lehessen. 

Témám az Európai Parlament és az Európa Tanács által 2014. április 3. napján 

elfogadott a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 

2014/41/EU irányelvnek (továbbiakban ENYH) és azoknak az európai uniós 

jogszabályoknak az összehasonlító elemzése, amelyek segítségével az Európai 

Unió tagállamaiban az irányelv megalkotását megelőzően történt a bizonyítékok 

beszerzése, annak megállapítása végett, hogy az ENYH megalkotása hozzásegí-

tette-e a hatóságokat a megfelelő nemzetközi bűnüldözéshez. 

Kulcsszavak: ENY, jogsegély kérelem kölcsönös, elismerés elve, uniós bűn-

ügyi együttműködés  

1. Bevezetés

A tagállamok közötti bűnügyi együttműködés többoldalú, elsősorban a bírósági 

ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, azonban vannak 

olyan területek, ahol olyan intézkedéseket vezettek be, amik elősegítették a 

tagállamok jogszabályainak közelítését, vagy éppen minden tagállamra nézve 

egységesen kötelező elveket fogalmaznak meg. Ilyen az európai nyomozási 

határozatról szóló 2014/41/EU irányelv – továbbiakban ENYH -  is, amely 

2017. május 22. napján lépett hatályba, és jelenleg ez a legújabb jogintézmény 

melynek segítségével a tagállamok között a bizonyítékok beszerzése történik.  

Az ENYH fogalmát 299F

2 létrehozásának célja adja, Magyarország Kormánya ál-

tal benyújtott, az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabá-

1 kirendelt főügyészségi ügyész, Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség, LLM, PhD hall-

gató, Széchenyi István Egyetem Doktori Iskola 
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lyozó törvények módosításáról szóló T/14683. számú törvényjavaslathoz kap-

csolódó „Infojegyzetben” foglaltak szerint az ENYH célja az, hogy gyorsítsa és 

egyszerűsítse a határokon átnyúló nyomozásokat 300F

3. Határon átnyúló nyomozáson 

nemcsak azt az esetet kell érteni, amikor több tagállam érdekelt egy bűncselek-

mény felderítésében, hanem azt is, amikor akár egy adott tagállamban folyó 

nyomozásban egy másik tagállam területén tartózkodó személyt szükséges ta-

núként vagy gyanúsítottként kihallgatni, illetve vele szemben házkutatást lefoly-

tatni, foglalást foganatosítani, okirati bizonyítékokat beszerezni. A határokon 

átnyúló bűnözés felderítésének hatékonysága attól is függ, hogy az egyes tagál-

lamok milyen határidővel tudják teljesíteni az ENYH-t oly módon, hogy bizto-

sítva legyen a bizonyíték és annak törvényessége is. A büntetőeljárások gyorsí-

tása azonban nemcsak államérdek, hanem kapcsolódik a személyi szabadság 

eljárási garanciái és a tisztességes eljáráshoz való jog, mint a terheltet és az 

áldozatokat érintő emberi joghoz is.  

Az ENYH előzményeinek, szabályozásának, céljának, előnyeinek bemutatá-

sa mellett szükséges az alkalmazásának egyes problémáit is felvetni, valamint 

azt is megvizsgálni, hogy milyen eszközei vannak az Európai Unió szerveinek 

arra az esetre, ha egy tagállam nem teljesíti az ENYH-ban foglaltakat, vagy nem 

határidőre teljesíti azt.  

2. Az Európai Nyomozási Határozat előtt alkalmazandó 

jogszabályok  

Az uniós bűnügyi együttműködés terén a kölcsönös elismerés elvének első tény-

leges megvalósulása az ún. európai elfogatóparancs (2002/584/IB számú Taná-

csi kerethatározat) volt.301F

4 Az ENYH-t megelőzően a büntetőeljárások során fel-

használandó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges eu-

rópai bizonyításfelvételi parancsról szóló 2008/978/IB kerethatározat tartalma-

zott szabályokat a bizonyítékok beszerzésére vonatkozóan, melynek hatálya 

kiterjedt a büntetőeljárás során felhasználandó tárgyakra, dokumentumtokra, 

illetve adatokra, amelyek a végrehajtó államban közvetlenül elérhetőek, illetve 

 
2 az ENYH az arra jogosult hatóság által büntetőeljárásban kibocsátott, bizonyíték megszerzése 

céljából egy vagy több eljárási cselekmény végrehajtására, illetve a végrehajtó tagállam illetékes 

hatósága számára már rendelkezésre álló bizonyítási eszköz átadására irányuló jogsegélykére-

lem. Törő Andrea: Gondolatok az Európai Nyomozási Határozat szabályozásáról és gyakorlati 

alkalmazásáról. In: Budapest, Ügyészségi szemle, 2017/04. II. évfolyam 4. szám, 10. 
3CSÁKÓ BEÁTA: Európai Nyomozási Határozat, In Budapest, Országgyűlés Hivatala Közgyűj-

teményi és Közművelődési Igazgatóság Képviselői Információs Szolgálat, Infojegyzet, 

2017/17. 2017. március 31. szám 

http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_17_Europai_Nyomoz

asi_Hatarozat.pdf/47653ebc-c532-4d75-8b7c-fc8a23c2e00d, letöltés ideje: 2020. 03.05.  
4 NAGY ANITA: Európai Nyomozási Határozat a kölcsönös elismerés elve tükrében. In Buda-

pest, Kúria Döntések, Bírósági Határozatok, Kúria Lapja 2017/6. 2., 

http://real.mtak.hu/86782/1/NagyanitaEur%C3%B3painyomoz%C3%A1si.pdf, letöltés ideje: 

2019. január 2.  

http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_17_Europai_Nyomozasi_Hatarozat.pdf/47653ebc-c532-4d75-8b7c-fc8a23c2e00d
http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_17_Europai_Nyomozasi_Hatarozat.pdf/47653ebc-c532-4d75-8b7c-fc8a23c2e00d
http://real.mtak.hu/86782/1/NagyanitaEur%C3%B3painyomoz%C3%A1si.pdf
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azokra is, amelyeket a végrehajtó hatóság magának a parancsnak a teljesítése 

során fedez fel, valamint azt feltételezi, hogy azok kiemelt szereppel bírhatnak 

az eljárásban. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a házkutatás, lefoglalás 

útján beszerezhető – azaz gyakorlatilag tárgyi és okirati – bizonyítási eszközök 

birtokának megszerzésén túl, ezen jogintézmény alapján további - nem csupán a 

birtokba jutással, de – konkrétan a bizonyítással, az információk elemzésével, 

feldolgozásával, vizsgálatával kapcsolatos cselekmények nem voltak végezhe-

tők, ugyanakkor a kibocsátást megelőzően beszerzett ilyen tárgyak, dokumen-

tumok, adatok továbbíthatók voltak a kibocsátó állam felé. 302F

5 

Az elismerés vagy végrehajtás megtagadására vonatkozó döntés meghozata-

lára maximum 30 nap állt rendelkezésre, míg a parancs végrehajtása esetén 60 

nappal a parancs kézhezvételét követően kellett a végrehajtó hatóságnak bir-

tokba venni az érintett tárgyakat, dokumentumokat, illetve adatokat, majd a 

végrehajtónak indokolatlan késedelem nélkül – kivéve, ha valamilyen halasz-

tási indok áll fenn vagy jogorvoslat van folyamatban – kellett átadnia azokat a 

kibocsátó állam részére303F

6  

A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény 304F

7 alapján volt 

lehetőség a tagállamok között a gyanúsítottak és tanúk vallomásának felvételé-

re, videokonferencia használatára, a házkutatás vagy lefoglalás alkalmazására, a 

távközlésre, valamint a bankszámlákkal és a banki ügyletekkel kapcsolatos in-

formációszerzésre. Ez az egyezmény volt a bizonyítékok beszerzésének a legál-

talánosabban használt eszköze. Amennyiben a végrehajtó hatóságnak nem volt 

jogalapja a megtagadásra, a megkeresésnek a lehető leghamarabb és lehetőleg 

a kibocsátó hatóság által megszabott határidőn belül kellett eleget tenni.305F

8 

Emellett szabályokat tartalmazott a büntetőügyekben felvett bizonyítékoknak a 

tagállamok által másik tagállamtól történő megszerzéséről és elfogadhatóságuk 

biztosításáról szóló a 2009-es Zöld Könyv is. Közvetlen előzményként pedig a 

2010-ben hét uniós tagállam európai nyomozási határozatról szóló javaslatára 

vonatkozó véleménye306F

9 tekinthető, ugyanis ez képezte az ENYH alapját.307F

10 

5 KIS LÁSZLÓ: A határon átnyúló bizonyítás eszközei és kérdései az Európai Unióban 

http://www.uni-

miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Kis%20L%E1szl%F3.pdf, 

letöltés ideje: 2020. 01. 02. 
6 JÁNOSI ANDREA: Az európai nyomozási határozat előzményei és vívmányai. In Miskolc, Publi-

cationes Universitatis Miskolcinensi. Sectio Juridica et politica 2015. Tomus 33 213-223. 
7 az Európai Unió lapjának 197. számában jelent meg, 2000. december 7. napján 
8 https://e-justice.europa.eu/content_evidence-92-hu.do, letöltés ideje: 2020. január 2. 
9 A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, az 

Osztrák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése az Európai 

Parlament és a Tanács irányelvére vonatkozóan (…) a büntetőügyekben kibocsátott európai 

nyomozási határozatról. Brüsszel, 2010. április 29. 2010/0817 (COD). HL C 165., 2010. VI. 

24., 22–39   
10 CSÁKÓ i. m. 18-19. 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Kis%20L%E1szl%F3.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Kis%20L%E1szl%F3.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_evidence-92-hu.do
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Látható, hogy az európai bizonyításfelvételi parancs és a kölcsönös bűnügyi 

jogsegélyről szóló egyezmény is meglehetősen tág teret engedett a végrehajtó 

tagállamoknak midőn határidőnek „indokolatlan késedelem nélküliséget” és „a 

lehető leghamarabb” történő végrehajtást tartalmazta.  

Bár az ENYH-t megelőzően a Tanács a büntetőeljárások során felhasználan-

dó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizo-

nyításfelvételi parancsról szóló 2008/978/IB kerethatározatával 308F

11 már megkísé-

relte a bizonyítékok beszerzésére vonatkozó szabályok egységesítését, azonban 

a szabályozás fragmentáltságát nem sikerült megszüntetnie, nem tudta felválta-

ni, illetve nem tudta átvenni a szerepét a meglévő, kölcsönös jogsegélyen nyug-

vó eszközöknek. A szerepük továbbra is megmaradt, különösen azon bizonyíté-

kok vonatkozásában, amelyek nem tartoztak a kerethatározat hatálya alá. 309F

12 

Ennek hatására, funkcióját érintően leginkább a gyakorlati oldal képviselői ré-

széről érték támadások ezt a jogintézményt, hiszen úgy ítélték meg, hogy ren-

delkezései nem terjednek ki valamennyi bizonyítási eszközre, így inkább to-

vábbra is azon kölcsönös jogsegélyen alapuló intézmények alkalmazását prefe-

rálták, amelyek alkalmazási köre szélesebb volt. 310F

13 

A hét uniós tagállam európai nyomozási határozatról szóló javaslatára vo-

natkozó, 2010. április 29. napján kelt véleményét követően majdnem pontosan 

hét esztendőt kellett várni az ENYH megalkotására.  

3. Az európai nyomozási határozat létrejötte

A hatékony bűnügyi együttműködés igénye már a 70-es években megjelent, a 

büntető igazságügyi együttműködés kialakulásának és a hatékonyságának is a 

legfontosabb okai a bűnözés nemzetközivé válása, a hagyományos együttműkö-

dés nem megfelelő mértékű hatékonysága, valamint az EU saját jogainak véd-

elme311F

14. Kötelesség szintjén pedig a fogvatartottak és a gyanúsítottak jogai, va-

lamint az áldozatok védelme érdekében jelent meg, az emberi jogok érvényesü-

lésének garanciái miatt.  

11 A Tanács 2008/978/IB kerethatározata (2008. 12. 18.) a büntetőeljárások során felhasználandó 

tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi pa-

rancsról. HL L 350., 2008. XII. 30., 72–92. (A továbbiakban: 2008/978/IB kerethatározat.)   
12 DE HERT, PAUL–WEIS, KAREN–CLOOSEN, NATHALIE: The framework decision of 18 Dec-

ember 2008 on the European Evidence Warrant for the purpose of obtaining objects, docu-

ments and data for use in proceedings in criminal matters – a critical assessment, In New 

Journal of European Criminal Law, Special Edition. 2009, 59., 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/ 203228440901a00109, letöltés ideje: 2019. 12. 28.  
13 RACKOW, PETER – BIRR, CORNELIUS: Recent Developments in Legal Assistance in Criminal 

Matters. In Göttingen Journal of International Law. Vol. 2, Issue 3, 2010. 1087-1128. o. 

1106. o. Arcadiusz LACH: Transnational Gathering of Evidence in Criminal Cases in the EU 

de lege lata and de lege ferenda, In EUCRIM, The European Criminal Law Associations’ Fo-

rum 3 2009. 
14 CSÁKÓ i. m. 18. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/%20203228440901a00109
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A cél az volt, hogy a büntető ügyekben történő bizonyításfelvételre vonatko-

zó jelenlegi jogi szabályozást egyetlen jogszabály váltsa fel uniós szinten, 

amely a kölcsönös elismerés elvére épülve és a tradicionális bűnügyi jogsegély-

ügyintézési rendszer flexibilitását is figyelembe veszi, valamint a bizonyítékok 

minden típusára kiterjed.312F

15  

Az Európai Parlament és a Tanács az irányelvet abból a célból fogadta el, 

hogy a tagállamok közötti bizonyíték beszerzésre vonatkozó szabályokat egysé-

gesítse és hatálya kiterjedjen valamennyi nyomozási cselekményre, továbbá 

lerövidítse a megkeresett tagállamoknak a végrehajtást kérő kérelmének teljesí-

tésére vonatkozó határidőt. Az új irányelv kölcsönös elismerésre alapul és a fent 

említett egyezmények vonatkozó rendelkezéseit váltja fel. 313F

16  

Az irányelv 34. cikk (4) bekezdése314F

17 értelmében a tagállamok 2017. május 22. 

napja után más tagállamokkal csak akkor köthetnek vagy alkalmazhatnak tovább 

két- vagy többoldalú egyezményeket és megállapodásokat, ha azok lehetővé te-

szik az irányelv céljainak további megerősítését, és hozzájárulnak a bizonyíték-

gyűjtési eljárások egyszerűsítéséhez vagy további megkönnyítéséhez, feltéve, 

hogy tiszteletben tartják az ezen irányelvben foglalt biztosítékok szintjét. 

A Visegrádi Négyek legfőbb ügyészei 2017. május 26. napján a csehországi 

Kromĕříž településen tartották éves találkozójukat, ahol többek között megvitat-

ták az ENYH nemzeti jogba történő átültetésének kérdését, amelyre a találkozó 

időpontjáig csak Magyarországon került sor. Megállapították azonban, hogy az 

ezzel kapcsolatos uniós irányelv implementálásáig az akkori nemzetközi és 

belső jogi szabályozással is megfelelően biztosítható az igazságügyi együttmű-

ködés a Visegrádi Csoport tagjai között.315F

18 

Magyarország 2017. május 22. napján implementálta az irányelvet és azt az 

európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, 

és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló 2017. évi XXXIX. törvény ültette át a magyar jogba, módosítva ezzel az 

 
15 Zöld Könyv a büntetőügyekben felvett bizonyítékoknak a tagállamok által másik tagállam-

tól történő megszerzéséről és elfogadhatóságuk biztosításáról, COM (2009) 624 végleges.  
16 https://e-justice.europa.eu/content_evidence-92-hu.do, letöltés ideje: 2018. 12. 22. 
17 Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve 34. cikk (4) bekezdés 
18 A nyilatkozat a következőket tartalmazza: A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei kellő fi-

gyelmet fordítanak a nemzetközi bűnügyi együttműködés minőségére, mely közvetlenül hat a 

büntetőeljárások hatékonyságára. A Legfőbb Ügyészek megvitatták a 2014. április 3-án kelt 

Európai Parlament és a Tanács a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról 

szóló 2014/41/EU irányelve átültetésének helyzetét. Megjegyezték, hogy 2017. május 23-tól 

csupán Magyarország ültette át az irányelvet. Megállapodtak abban, hogy az irányelv imple-

mentálásáig az igazságügyi bűnügyi együttműködés megfelelően biztosítható az e területet 

szabályozó, jelenleg hatályos jogszabályok, vagyis a nemzetközi szerződések és belső jogi 

szabályozás alapján. A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei támogatják az európai nyomozá-

si határozat végrehajtására és gyakorlati alkalmazására vonatkozó tapasztalatok cseréjét. Üd-

vözlik az Európai Igazságügyi Hálózat 2017. október 5-6-i regionális ülésének Lengyel Köz-

társaság általi előkészületeit, mely tárgyalni fogja a kérdést. http://ugyeszseg.hu/a-visegradi-

csoport-legfobb-ugyeszeinek-csehorszagi-kozos-nyilatkozata/, letöltés ideje: 2018. 12. 30. 

https://e-justice.europa.eu/content_evidence-92-hu.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32014L0041
http://ugyeszseg.hu/a-visegradi-csoport-legfobb-ugyeszeinek-csehorszagi-kozos-nyilatkozata/
http://ugyeszseg.hu/a-visegradi-csoport-legfobb-ugyeszeinek-csehorszagi-kozos-nyilatkozata/
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Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. 

évi CLXXX. törvény vonatkozó rendelkezéseit. 

Szlovákia 2017. október 15. napján a Szlovák Köztársaság 41/2017. számú 

közleményével, Lengyelország 2018. február 8. napján, Csehország pedig 2018. 

augusztus 16. napján a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi 

együttműködésről szóló 104/2013. számú törvénnyel ültette nemzeti jogába az 

irányelvet.316F

19 

4. Az európai nyomozási határozat

Az irányelv szerint az ENYH olyan bírósági határozat, amelyet valamely tagál-

lam (ún. kibocsátó állam) igazságügyi hatósága ad ki abból a célból, hogy egy 

másik tagállamban (ún. végrehajtó állam) bizonyítékszerzés céljából nyomozási 

cselekményt végezzenek el.  

A Kormány által benyújtott, az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi 

együttműködést szabályozó törvények módosításáról szóló T/14683. számú 

törvényjavaslathoz kapcsolódó „Infojegyzetben” 317F

20 foglaltak szerint az ENYH 

harmonizál az európai elfogatóparanccsal, azaz az abban meghatározott 32 féle 

bűncselekmény körében, a meghatározott küszöbök esetén lehet kibocsátani.  

Az ENYH rövidebb határidőket határoz meg és szigorúan szabályozza a ké-

rések megtagadásának lehetséges indokait, elutasítására csak meghatározott 

esetekben van lehetőség, például ha a kérés ellentétes a végrehajtó állam jogá-

nak alapvető elveivel vagy nemzetbiztonsági érdekeket sért.  

Hatálya kiterjed valamennyi nyomozási cselekményre (lehetőséget ad pl. a 

gyanúsítottak bankszámláinak/pénzügyeinek ellenőrzésére, fedett nyomozásokra 

és titkos távközlési információgyűjtésre is), kizárólag a közös nyomozócsoport 

létrehozása, illetve a bizonyítékok közös nyomozócsoporton belüli összegyűjtésé-

re nem vonatkozik. A végrehajtási határidők rövidebbek és egzaktabbak, így a 12. 

cikk (1)-(5) bekezdései szerint az elismeréssel vagy végrehajtással kapcsolatos 

határozatot ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell meghozni, illet-

ve a nyomozási cselekményt ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel 

kell elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben, és mindenképpen az ebben a 

cikkben meghatározott határidőkön belül. Amennyiben a kibocsátó hatóság az 

ENYH-ban – az eljárási határidők, a bűncselekmény súlyossága vagy egyéb, kü-

lönösen sürgető körülmények miatt – az e cikkben meghatározottnál rövidebb 

határidő szükségességét jelezte, vagy ha a kibocsátó hatóság az ENYH-ban meg-

jelölte, hogy a nyomozási cselekményt egy adott napon kell elvégezni, a végre-

hajtó hatóságnak ezt a kérést a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell 

vennie. A végrehajtó hatóság az ENYH elismerésére vagy a végrehajtására vo-

natkozó döntést a lehető legrövidebb időn belül, az e cikkben meghatározott ha-

19 https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=120, 

letöltés ideje: 2018. 12. 30. 
20 CSÁKÓ i. m. 18. 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=120
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táridők sérelme nélkül, és legkésőbb 30 nappal az ENYH-nak az illetékes végre-

hajtó hatóság általi átvételét követően meghozza. A végrehajtó hatóság késedelem 

nélkül az e cikkben meghatározott határidők sérelme nélkül, de legkésőbb 90 

nappal az elismerés és végrehajtás kérdésében való döntés meghozatalát követően 

végrehajtja a nyomozási cselekményt, kivéve, ha a halasztás valamely indoka áll 

fenn a 15. cikk alapján, vagy ha az ENYH-ban említett bizonyíték már a végre-

hajtó állam birtokában van. Amennyiben az illetékes végrehajtó hatóság számára 

egy konkrét ügyben gyakorlati szempontból nem kivitelezhető az előzetes döntés-

re megállapított határidő betartása, illetve a végrehajtásnak a meghatározott napon 

történő teljesítése, erről bármely rendelkezésre álló módon, késedelem nélkül 

értesítenie kell a kibocsátó állam illetékes hatóságát, közölve a késedelem okát és 

a döntés meghozatalához előreláthatólag szükséges időt. Ilyen esetben a határidő 

legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.  

Az irányelv szerint az ENYH-t akkor lehet igénybe venni, ha a nyomozási 

cselekmény végrehajtása "az adott ügy szempontjából arányosnak, megfelelő-

nek és alkalmazhatónak tűnik", azaz a kibocsátó állam hatóságának meg kell 

győződnie arról, hogy a kért bizonyíték és a kapcsolódó nyomozási cselekmény 

az eljárás szempontjából szükséges és arányos, hasonló ügyekben megengedett, 

valamint hogy e bizonyíték megszerzéséhez valóban szükséges-e egy másik 

tagállam bevonása. Az ENYH kibocsátását kérheti a gyanúsított vagy a vádlott 

illetve a nevében eljáró ügyvéd is. A kérés végrehajtásának minden költségét a 

végrehajtó állam fedezi.  

Az ENYH csökkenti az adminisztárciós terheket és jelentősen meggyorsítja 

a folyamatot azzal, hogy egységes nyomtatványt vezet be. Az irányelv az összes 

uniós országra vonatkozik, kivéve az önként kimaradó Dániát és Írországot. Az 

eljárás gyorsítását célozza, hogy a határozat továbbítása, valamint a kommuni-

káció a kibocsátó és a végrehajtó hatóság között közvetlenül, további központi 

hatóság közbeiktatása nélkül zajlik. A végrehajtás során a forum regit actum 

elve érvényesül. A végrehajtás során be kell tartania a kibocsátó hatóság által 

megjelölt alaki követelményeket és eljárásokat, feltéve, ha az irányelv másként 

nem rendelkezéseivel vagy az a végrehajtó állam alapvető jogelveivel nem el-

lentétes. Lehetőség van – meghatározott feltételek mellett – eltérő típusú nyo-

mozási cselekmények igénybevételére. A kibocsátó állam hatóságai segítséget 

nyújthatnak a végrehajtó hatóságnak. Szükség esetén konzultációt folytathatnak. 

Az ENYH kibocsátásakor figyelemmel kell lenni az EU Alapjogi Chartájá-

nak 48. cikkében megállapított jogok tiszteletben tartására (ártatlanság vélelme 

és a védelemhez való jog) valamint a 2008/977/IB kerethatározatra (a büntető-

ügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldol-

gozott személyes adatok védelméről).  

Ezen kívül az ENYH kapcsolódik a személyi szabadság eljárási garanciáihoz 

és a tisztességes eljáráshoz való joghoz tekintettel az alábbiakra.  

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 5. cikk (3) bekezdése szerint a letar-

tóztatott vagy őrizetbe vett minden személyt haladéktalanul bíró, vagy a törvény 
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által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, és a letar-

tóztatott vagy őrizetbe vett személynek joga van arra, hogy ésszerű időhatáron 

belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék. 318F

21  

Az egyezmény 6. cikke tartalmazza a tisztességes eljáráshoz, vagy másként a 

fair eljáráshoz való jogot. A cikk (1) bekezdése általános éllel rögzíti az alapjog 

négy legfontosabb tartalmi elemét: (1) tisztességes és nyilvános tárgyalás tartá-

sa; (2) ésszerű határidőn belül; (3) amelyet független és pártatlan bíró vezet, aki 

törvényes bírónak minősül; (4) az eljárás végén meghozott ítéletet pedig nyilvá-

nosan kihirdeti.319F

22 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája is tartalmaz rendelkezést a tisztességes 

eljárás követelményére vonatkozóan, a 41. cikk (1) bekezdése szerint minden-

kinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai 

részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.  

Magyarország Alaptörvénye szintén tartalmaz a fair eljáráshoz való jogról 

rendelkezést, a XXIV. cikkének (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ah-

hoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű 

határidőn belül intézzék. A IV. cikk (1) – (3) bekezdései szerint mindenkinek joga 

van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit nem lehet szabadságától 

másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott 

eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak 

szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. A bűncselek-

mény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb 

időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. 320F

23 

Az Európai Unió valamennyi tagállama csatlakozott az Emberi Jogok Euró-

pai Egyezményéhez, így valamennyi tagállam hatóságainak is kötelező az 

egyezményben, ezen túlmenően az Alapjogi Chartában is rögzített tisztességes 

eljáráshoz való jog figyelembe vételével, ésszerű határidőn belül lefolytatni a 

büntetőeljárásokat. 

Azáltal, hogy az ENYH szigorú, egzakt határidőket tartalmaz biztosíthatóvá 

válik a büntetőeljárások felgyorsítása és a tisztességes eljáráshoz való alkotmá-

nyos alapjog biztosítása. 

 
21 BARTKÓ RÓBERT: The principle of fair trial írj special reference to the temporal scope of the 

Hungarian Act on Criminal Procedure. In Daniela, Cickánová; Ivana, Hapcová; Vladislav, 

Micátek (szerk): Bratislava Legal Forum 2015. Collection of Papers front the International 

Academic Conference Bratislava Legal Forum 2015. Comenius University in Bratislava, Fa-

culty of Law, 2015.  573. 
22 RÓNAI ORSOLYA: A tisztességes eljáráshoz való jog az EU-ban https://jogaszvilag.hu/ rova-

tok/szakma/a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-az-eu-ban, letöltés ideje: 2019. 12.30. 
23 Bartkó Róbert - Jungi Eszter: A terhelt eljárásjogi helyzete az új szabályozás tükrében, kü-

lönös tekintettel a hallgatáshoz való jogra. In Budapest, Büntetőjogi Tanulmányok XVIII., 

2018, 40. 

https://jogaszvilag.hu/%20rovatok/szakma/a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-az-eu-ban
https://jogaszvilag.hu/%20rovatok/szakma/a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-az-eu-ban
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5. Az európai nyomozási határozatban foglalt szabályok

hatékonysága a gyakorlatban

Az ENYH megalkotása tagadhatatlanul előrelépést jelent az Európai Unió tagál-

lamai közötti bizonyíték beszerzésre vonatkozóan hiszen strict határidőket tar-

talmaz, egyéges szabályozásnak tekinthető, egyszerű, egyértelmű formában, 

közvetlenül alkalmazható a tagállamok között.  

Az EU-ban a bűnügyi együttműködés alapja a kölcsönös elismerés elvének 

elismerése, amely a Lisszaboni Szerződés aláírásával kodifikált elvként van 

jelen az együttműködésben illetve az EUMSZ 82. cikke szerződéses szinten is 

kimondja a kölcsönös elismerés elvét. Kérdés az, hogy a kölcsönös elismerés a 

bizonyíték beszerzésére, törvényességére és ezáltal az értékére is vonatkozik-e. 

Vannak olyan nézetek mely szerint a bizonyítékok kölcsönös elfogadhatóságá-

nak legfontosabb dokumentuma az ENYH. 321F

24 

A kölcsönös bizalom esszenciája az, hogy jogsegély esetén a végrehajtó tag-

állam megbízik a kibocsátó tagállam igazságügyi hatóságában atekintetben, 

hogy az megvizsgálta az általa kibocsátott eszköz jogszerűségét, szükségességét 

és arányosságát. Ezáltal elvben nem is lehet problémás a bizonyítékok nemzeti 

jogban történő felhasználhatóságának kérdése, még akkor sem, ha a végrehajtó 

hatóság más eljárásjogi szabályok szerint járt el, mint a kibocsátó állam. 322F

25 

A bizonyítékok kölcsönös elfogadhatóságának meglétét fenntartásokkal kell 

fogadni. Ugyanis amennyiben tanú, gyanúsított kihallgatására kéri fel a kibocsá-

tó tagállam a végrehajtó tagállamot, akkor nem csupán a végrehajtó tagállam 

büntetőeljárási törvényének figyelmeztetéseit, hanem a kibocsátó tagállam bün-

tetőeljárásjogi jogszabályában kötelezően alkalmazni szükséges figyelmezteté-

seket is tartalmaznia kell a kihallgatási jegyzőkönyvnek, ugyanez vonatkozik a 

kihallgatás során jelenlévő tolmácsra is. Azaz hiába történik meg pl. egy tagál-

lam területén, a tagállam hivatalos nyelvét nem értő személy kihallgatása mind-

két tagállam (kibocsátó-, és végrehajtó tagállam) büntetőeljárásjogi szabályai 

szerint, ha a kibocsátó tagállam szabályai alapján a tolmács nem került figyel-

meztetésre, nem minősül törvényesen beszerzett bizonyítéknak a személy val-

lomása és így az a kibocsátó állam előtt folyamatban lévő büntetőeljárásban 

nem lesz felhasználható.  

Nem értek egyet azzal a megállapítással, hogy az ENYH-t csupán az irány-

elv D mellékletében meghatározott bűncselekményekben lehet kibocsátani, 

ugyanis az irányelv 11. cikk (1) bekezdés e) és g) pontja a következőket tartal-

mazzák. Az ENYH elismerése vagy végrehajtása a végrehajtó államban megta-

gadható, ha az ENYH olyan bűncselekménnyel kapcsolatos, amelyet feltételez-

hetően a kibocsátó állam területén kívül és részben vagy teljes egészében a vég-

rehajtó állam területén követtek el, és az a cselekmény, amely miatt az ENYH-t 

kibocsátották, a végrehajtó államban nem minősül bűncselekménynek. Ameny-

24 CSÁKÓ i. m. 18. 
25 TÖRŐ i. m. 25. 
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nyiben az a cselekmény, amely miatt az ENYH-t kibocsátották, a végrehajtó 

állam joga szerint nem minősül bűncselekménynek, kivéve, ha a D. melléklet-

ben323F

26 foglalt bűncselekmény-típusok egyikébe tartozó, a kibocsátó hatóság által 

az ENYH-ban megjelölt bűncselekményről van szó, feltéve, hogy e bűncselek-

mény a kibocsátó állam joga szerint szabadságvesztéssel vagy szabadságelvo-

nással járó intézkedéssel büntethető, amelynek felső határa legalább három év.  

Ebből az következik, hogy minden olyan bűncselekmény vonatkozásában ki 

lehet bocsátani az ENYH-t, ami a végrehajtó tagállamban is bűncselekménynek 

számít, a D mellékletben felsorolt bűncselekmények vonatkozásában még ez 

sem feltétel. A bizonyíték beszerzési rendszer flexibilitásának annulálását jelen-

tené az, ha meghatározott bűncselekmény kategóriákban lehetne csak alkalmaz-

ni az ENYH-t. 

Problematikus azonban az irányelv D mellékletében megjelölt egyes bűncse-

lekmények tág megfogalmazása, vitára adhat alapot, hogy melyik tagállamban 

milyen bűncselekmények feleltethetők meg például korrupciós vagy számítás 

technikai bűncselekménynek. 

Az ENYH előnyeinek sorolása mellett nem szabad eltekinteni annak vizsgá-

latától, hogy milyen eszközei vannak az Európai Unió szerveinek amennyiben 

egy tagállam indokolatlanul nem teljesíti az ENYH-ban foglaltakat, megszegi a 

határidőket, vagy joghatósági ütközés problémája merül fel.  

A tagállamok közötti bűnügyi igazságügyi együttműködés támogatása, a 

tagállamok illetékes hatóságai munkájának koordinációja érdekében 2002-ben 

alapított, hágai székhelyű Eurojust 324F

27 nem kötelező erejű véleményeket fejt ki 

azokban az esetekben, amikor két vagy több tagállam nem tudja megoldani a 

joghatósági összeütközéseket, vagy ha az illetékes hatóságok az igazságügyi 

együttműködéssel kapcsolatos nehézségekről számolnak be. 325F

28 

Amennyiben egy tagállam megsérti az irányelvben foglaltakat az Európai 

Bizottság a fokozatosság elvét követő, úgynevezett kötelezettségszegési eljárást 

indít a tagállam ellen.  

Elsősorban megpróbálja strukturált párbeszéd keretében (az ún. EU Pilot 

rendszeren keresztül 326F

29) gyorsan rendezni a problémát az érintett tagállammal. 

26 az irányelv D mellékletében felsorolt bűncselekmény pl. bűnszervezetben való részvétel, 

terrorizmus, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme, korrupció, számítás 

technikai bűnözés, segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz 
27 2002/187/IB és a 2009/426/IB számú tanácsi határozat 
28 CSÁKÓ i. m. 19. 
29 „Az eredmények Európája” című bizottsági közlemény (COM(2007) 502) indította útjára. 

A közlemény szerint az EU Pilot a polgároktól és vállalkozásoktól a közösségi jogszabályok 

helyes alkalmazásával kapcsolatban érkező kérdések és panaszok kezelésére irányul. Az EU 

Pilot alkalmazására akkor kerül sor, ha a tényszerű vagy jogi helyzetre vonatkozóan tagállami 

magyarázatra van szükség. A tagállamoknak rövid határidővel magyarázatot vagy megoldást 

kell biztosítaniuk, ideértve az uniós jogsértés megszüntetésére irányuló korrekciós intézkedé-

seket is. A bizottsági szolgálatok minden tagállami választ megvizsgálnak, és az uniós jog ér-

vényesítése érdekében szükség esetén további lépések tehetők. http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-10-226_hu.htm, letöltés dátuma: 2019. 01. 05. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-226_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-226_hu.htm
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Ezen a fórumon a tagállam további tényszerű vagy jogi tájékoztatást adhat az 

esetről, amelyben felmerült az uniós jog megsértésének gyanúja, mégpedig 

anélkül, hogy hivatalos kötelezettségszegési eljárás indulna. 

Ha a tagállam nem ért egyet a Bizottsággal, vagy nem léptetett életbe megoldást 

az uniós jogot vélhetően sértő helyzet rendezésére, a Bizottság hivatalos kötelezett-

ségszegési eljárást indíthat. Az eljárás több, a Szerződésekben előírt szakaszból áll, 

melyek mindegyikét hivatalos határozat rögzíti. A Bizottság felkéri a tagállami 

kormányt, hogy két hónapon belül tegye meg a meg nem feleléssel kapcsolatos 

észrevételeit. Ha nincs válasz, vagy a válasz nem megfelelő, a Bizottság kifejti, 

miért gondolja úgy, hogy a tagállam megsérti az uniós jogot. A tagállam kormá-

nyának két hónapon belül rendeznie kell a helyzetet, hogy nemzeti joga megfeleljen 

az uniós jognak. Ha nincs válasz, vagy a válasz nem megfelelő, a Bizottság peres 

eljárás indítására kéri a Bíróságot. A Bíróság átlagosan két év után döntést hoz ar-

ról, hogy az adott tagállam megsértette-e az uniós jogot. A tagállam kormánya köte-

les jogszabályait és gyakorlatát az ítéletben foglaltak szerint kiigazítani, és a kezdeti 

vitát a lehető leghamarabb rendezni. Ha a tagállam továbbra sem rendezi a problé-

mát, a Bizottság ismét felszólító levelet küld. Ha nincs válasz, vagy a válasz nem 

megfelelő, a Bizottság az üggyel ismét a Bírósághoz fordulhat, és átalányösszeg 

vagy kényszerítő bírság kiszabását javasolhatja.327F

30 

6. Összegzés 

Az ENYH fiatal jogintézmény és ahhoz, hogy hatékonyságáról, valamint arról, 

hogy a határokon átnyúló nyomozások egyszerűbbek és gyorsabbak lettek-e, 

pontosabb megállapításokat lehessen tenni egyrészt hosszabb időnek kell eltel-

nie, másrészt pedig több ügyben kibocsátott ENYH és azok elismerésének 

eredményeit szükséges majd vizsgálni. Az azonban már most megállapítható, 

hogy ezzel a jogintézménnyel megszűnt a vonatkozó uniós szabályozás frag-

mentáltsága, és a tradicionális bűnügyi jogsegély-ügyintézési rendszer flexibili-

tását is figyelembe veszi, valamint a bizonyítékok minden típusára kiterjed. A 

ENYH alkalmazása a nyomozások egyszerűsítése és gyorsabbá tételével a sze-

mélyi szabadság eljárási garanciáinak sorába kerülhet és a tisztességes eljárás-

hoz való alapvető jogot is elősegítheti. 

Ez azonban nem minden, hiszen látható, hogy amennyiben egy tagállam nem 

teljesíti az ENYH-t határidőre, vagy megtagadja annak teljesítését, csupán évek 

múlva születhet marasztaló ítélet a tagállammal szemben és a Bizottságnak csak a 

végrehajtás ellenőrzésére van jogköre. Ennyi idő alatt nemhogy a beszerezni kívánt 

bizonyíték veszik el, hanem amennyiben a büntetőeljárás már vizsgálati szakaszban 

van, a nyomozás maximum két és feléves határideje is lejár. Erre a problémára a 

jelenlegi uniós szabályrendszerben nem találunk megoldást, ebből következően az 

ENYH addig működik, míg a tagállamok az abban foglaltakat betartják.  

 
30 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_hu.htm, letöl-

tési ideje: 2019. 01. 05. 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_hu.htm
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SEGÍTS, NE BÜNTESS! A GYERMEK ÉS FIATALKO-
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Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Tanszék 

e-mail: haromszeki.bence1995@gmail.com

Absztrakt 

Kutatómunkám témájaként a gyermek- és fiatalkorú bűnözés elemzését és érté-

kelését, valamint e két korosztály büntetőjogi felelősségre vonásának bemutatá-

sát választottam. A vizsgálódás során alapvetően két kérdésre kerestem a vá-

laszt. Elsősorban arra, hogy a büntethetőségi korhatár leszállítása mennyiben 

befolyásolta a vizsgált korcsoportra nyerhető bűnügyi statisztikai adatokat, 

másrészt pedig, hogy a vizsgálat centrumában álló korosztály milyen mélység-

ben ismeri a Btk. – elsősorban korcsoportjukra vonatkozó - rendelkezéseit, illet-

ve általánosan a büntethetőség, a bűncselekmény és a büntetés alapfogalmait. A 

szakirodalom tanulmányozását követően bemutattam a gyermekek fejlődésére 

irányuló tudományos megközelítéseket, az interjúk alapján elemeztem és érté-

keltem a gyermek és fiatalkorú bűnözés struktúráját és dinamikáját, valamint a 

gyermekbűnözés motívumait, illetve értékeltem több mint ötszáz kérdőívet. A 

jogtudat vizsgálat során - egyebek mellett - egy 30 kérdésből álló kérdéssor 

segítségével elemeztem és értékeltem az általános és középiskolai korosztályok 

büntetőjogi ismereteit annak érdekében, hogy tájékozottságukról és általános 

jogtudatukról képet kapjak. A vizsgálat az érintett korosztály jogtudatának fel-

mérése mellett az általános erkölcsi meglátásaik megismerésére irányult. 

Kulcsszavak: büntetőjogi felelősség, gyermek- és fiatalkorúak, jogtudatvizsgálat 

1. Bevezetés

A különböző tudományágak, pl. a pszichológia, a kriminológia vagy a szocioló-

gia régóta kutatják a szabálykövetővé, vagy bűnelkövetővé válás körülményeit. 

Mik az okai annak, hogy egy gyermek fiatalkorára kriminalizálódik és bűnözői 

karrier építésébe kezd, vagy éppen - ellenállva környezete negatív hatásainak - 

kiemelkedik a mérgező közegből, és a társadalom hasznos tagjává válik? Valaki 

„eleve elrendelten” bűnözőnek születik, vagy abban környezetben válik azzá, 

ahol él? Eysenck, Carver és Scheier vizsgálatai megállították Lombroso szüle-
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tett bűnöző elméletét.328F

1 Teljes bizonyossággal egyikük sem tudott szolgálni, 

azonban megállapították, hogy a bűnözői életforma nem öröklődik. Ugyanakkor 

egyes lelki sajátosságok, vagy viselkedési elemek az öröklés részét képezhetik, 

amelyek egy bűnös társadalmi közegben a bűnre való hajlandóságot erősíthetik 

az emberben.
329F

2 

Megnehezíti a helyzet megítélését az a tény, mely szerint, „ugyanazon sze-

mélyiségvonás az egyik embernél öröklöttnek, a másiknál szerzettnek bizo-

nyul”.330F

3 Azt a kérdést, hogy a bűnözés öröklődik-e vagy környezeti hatásra ala-

kul ki, nehéz lenne megválaszolni. 

Egyes kutatók szerint a társas viselkedés szempontjából az első életév, má-

sok szerint az első három év a legmeghatározóbb. A gyermek normál fejlődési 

ütemében ekkor történik a társas viselkedés alapjainak kialakulása, amely lehe-

tőséget képez a társadalomban való későbbi beilleszkedésre. Az anyai szeretet 

és gondoskodás, a biztonság megélésének hiánya a csecsemőknél későbbi éle-

tükben is hátrányokat okoz, mivel ennek következtében akár szellemi képessé-

geik a kezdetlegesség szintjén ragadhatnak meg331F

4, és csökkenhet annak esélye, 

hogy más emberekkel kapcsolatokat alakítsanak ki, sőt a törvényellenes életmód 

irányába is sodorhatja az ember életét.332F

5 

A szociológiai megközelítés tehát a környezet hatásának nagyobb erejét tá-

masztja alá az örökléssel szemben. Ezt tükrözi John Locke „tiszta lap” elmélete 

is, amely szerint mindenki „tiszta lappal” születik a világra, és a környezetből 

szerzett tudás, valamint a tapasztalat az, ami teleírja ezt a lapot, és öröklött is-

meretek nélkül határozza meg az ember lényét.333F

6 Locke álláspontját képviselte 

John B. Watson és B. F. Skinner is, akik szinte elutasították az öröklés hatásá-

nak legkisebb lehetőségét is, és csupán a környezet alakító hatásának primátusát 

fogadták el. Ugyanakkor hiba lenne Locke, Watson vagy Skinner álláspontját 

maradéktalanul elfogadni, és figyelmen kívül hagyni a környezeti tényezők 

mellett meglevő öröklött jegyeket. A mai modern pszichológusok elfogadják 

mind a nevelést, mint környezeti tényezőt, mind az öröklést, mint természetet, 

és a kettő dualizmusából eredeztetik a személyiséget. Az öröklés és a természet 

hat egymásra, amelyet a személyiségvonások és az egyes mentális betegségek 

vizsgálatával kívánnak alátámasztani.334F

7 

A gyermekfejlődéssel foglalkozó kutatások a kettőtől hétéves korig tartó idő-

szakot a műveletek előtti szakasznak nevezik. A műveletek előtti szakaszban a 

1 GÖNCZÖL KATALIN – KEREZSI KLÁRA – KORINEK LÁSZLÓ – LÉVAY MIKLÓS: Kriminológia – 

Szakkriminológia, 2006, Complex Kiadó, Budapest, 57. 
2 Uo. 88. 
3 ALLPORT, GORDON W.: A SZEMÉLYISÉG ALAKULÁSA, 1997, KAIROSZ, BUDAPEST, 83. 
4 ALLPORT, GORDON W.: i.m. 92. 
5 HELLBRÜGGE, THEODOR – VON WIMPFFEN, J. HERMANN: Az első 365 nap a gyermek életé-

ben, 1999, Alexandra Kiadó, Budapest, 33-35. 
6 ATKINSON, RITA L. – ATKINSON, RICHARD C. ATKINSON – SMITH, EDWARD E.  – BEM, DARYL

J. – NOLEN-HOEKSEMA, SUSAN: Pszichológia, 2001, Osiris Kiadó, Budapest, 71.
7 Uo. 71.
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gyerekek már ismernek egyes szabályokat, műveleteket, de azok értelmét még 

nem látják.335F

8 Jellemzően erősebben hatnak rájuk a vizuális benyomások, de még 

nem képesek egy adott helyzetnek egy időben több mozzanatát is értékelni.336F

9

Még inkább mélyíti a helyzet megítélését az, hogy a fenti kutatások a gyer-

mek fejlődésének normál menetét írják le, kiindulva egy optimális állapotból. A 

leggyakoribb esetben azonban a bűnelkövetővé váló személyek családi helyzet-

ének, múltjának vizsgálata azt mutatja, hogy abban valamilyen korábbi problé-

ma, trauma volt, a gyermeki fejlődés üteme megakadt, rossz irányt vett, esetleg 

visszaesett. 

A fentiek alapján választottam a tanulmány témájaként a gyermek és fiatal-

korú bűnözés elemzését és értékelését, valamint e két korosztály büntetőjogi 

felelősségre vonásának bemutatását. 

Ennek megfelelően alapvetően két kérdésre kerestem választ: 

1./ A büntethetőségi korhatár leszállítása mennyiben befolyásolta a vizsgált 

korcsoportra nyerhető bűnügyi statisztikai adatokat? 

2./ A gyermek és fiatalkorúak jogtudat vizsgálata. Milyen mélységben isme-

rik a Btk. – elsősorban korcsoportukra vonatkozó - rendelkezéseit, illetve általá-

nosan a büntethetőség, a bűncselekmény és a büntetés alapfogalmait. 

A tanulmány elkészítésénél – a vizsgálat céljaihoz igazodva - négy mód-

szert alkalmaztam: 

1. szakirodalom elemzést és feldolgozást

2. statisztikai adatelemzést

3. interjú felvételét

4. önálló kérdőíves feldolgozást

A területet érintő szakirodalom feldolgozást követően a vizsgált korcsoportra 

vonatkozó bűnügyi statisztikai adatokat az ENyÜBS adatsorainak vizsgálatán 

keresztül elemeztem, mely adatokat a Belügyminisztérium Statisztikai Főosztá-

lyától szereztem be. Tekintve, hogy a kutatómunkám gerincét képező kérdőíves 

vizsgálatot saját lakókörnyezetemben kívántam elvégezni, így e földrajzi terü-

lethez köthető fiatalkorú bűnözést a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai-

val végzett interjúkutatással igyekeztem megismerni, hogy a kérdőívben feltett 

kérdések minél inkább valós adatokon és felmérésen alapuljanak. Hasonló cél-

ból és módszerrel vettem fel interjút a téma elismert szakértőjével, Herczog 

Mária szociológussal. Az interjúkutatás részletes bemutatása azonban jelen 

tanulmány terjedelmi követelményeinek szűkössége miatt részletesen nem kerül 

bemutatásra.  

Az adatgyűjtést, statisztikai adatelemzést és az elvégzett interjúkutatást kö-

vetően több mint ötszáz fő bevonásával kérdőíves felmérést végeztem, hogy az 

általános és középiskolás korosztály büntetőjoggal kapcsolatos jogi ismereteit, 

8 Uo. 79. 
9 Uo. 80. 
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büntető-jogtudatát felmérjem. A kutatás előkészítése során, az elméleti alapok 

tanulmányozásakor azt tapasztaltam, hogy hazánkban és külföldön is a hasonló 

területet érintő kutatásokban alapvetően a kérdőíves módszert használják, így én 

is a kvantitatív felmérést tartottam a legmegfelelőbbnek. A kérdések összeállítá-

sához, a kérdéssor felépítéséhez pszichológus és pedagógus szakemberek segít-

ségét is igénybe vettem.  

2. A fiatalkorú bűnözés, mint önálló jogi kategória kialaku-

lása – történelmi és társadalomtudományi előzményei,

életkor és beszámítási feltételek hazánk jogtörténetében

„Az ember társas lény.”337F

10 Az egyének fejlődésük folyamán közösségekbe tömö-

rültek, kezdetben törzsekben, városállamokban, birodalmakban, majd országok-

ban élnek. Minden egyes közösség szabályok mentén létezett, a felállított szabá-

lyok betartását elvárta a tagjaitól. A szabályok megszegése bűnnek számított, a 

legsúlyosabb esetben a közösségből való kizárást vonta maga után. „Az emberek 

közösségi együttélésének a védelme a büntetőjog elsőrendű feladata.”338F

11

 A római jogban a büntethetőségi korhatár a kánonjoghoz hasonlóan, a 7. 

életév volt. Ezt követően a serdültség eléréséig esetenként vizsgálták a belátási 

képesség fennállását. Azon serdületlenek esetében, akik a serdült korhoz köze-

lebb álltak, vélelmezték a belátási képesség létét. 339F

12 

A középkorban a büntetőjogi felelősség intézménye már megjelenik, de nem 

határolódnak el egyértelműen az enyhítő és a súlyosító körülmények. Így a szo-

kásjogtól függően eltérően ítélték meg a téboly vagy a gyermekkor kérdését, 

azaz hol súlyosító, hol enyhítő körülményként vették figyelembe. A gyermek-

kor megítélését az is nehezítette, hogy nyilvántartás hiányában nem lehetet pon-

tosan meghatározni valaki korát.340F

13 

Magyarországon hosszú ideig a büntetőjog különbséget tett a férfiak és a nők 

között koruk alapján. Eszerint a „tizenkettedik életévét betöltött nő, és a tizen-

negyedik évét elért férfi volt tekinthető vétőképesnek.”341F

14 A nemek közti megkü-

lönböztetés 1505 tájékán szűnt meg, amelytől fogva a büntetőjog a tizenkettedik 

életév betöltését vette figyelembe.342F

15 

10 GÖNCZI KATALIN – HORVÁTH PÁL – STIPTA ISTVÁN – ZLINSZKY JÁNOS: Egyetemes Jogtörté-

net 1., 1997, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 25.  
11 BELOVICS ERVIN – BUSCH BÉLA – GELLÉR BALÁZS – NAGY FERENC – TÓTH MIHÁLY: Bünte-

tőjog 1., 2012, HVG-ORAC, Budapest, 18.  
12 FÖLDI ANDRÁS – HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 2008, Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 227.  
13 MEZEY BARNA: Magyar Jogtörténet. 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 282-288.  
14 KŐHALMI LÁSZLÓ: A büntethetőségi korhatár kérdése, Jogelméleti Szemle, 2013/1. szám 82. 
15 BALOGH ÁGNES – GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ – HORNYÁK SZABOLCS – KŐHALMI LÁSZLÓ – NAGY ZOL-

TÁN – TÓTH MIHÁLY: Magyar Büntetőjog – Általános Rész, 2010, Osiris Kiadó, Budapest, 135. 
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Hazánkban a büntethetőségi korhatár szabályozása az 1800-as években fon-

tos kérdéssé vált, mikor „a levegő büntetőjogi reformeszmékkel volt telítve”. 343F

16 

Először a Csemegi Kódex, vagyis az 1878. évi V. törvény rendelkezett a bünte-

tőjogi felelősségrevonás korhatár szerinti meghatározásáról. 344F

17 „A ki a bűntett 

vagy vétség elkövetésekor életkorának tizenkettedik évét meg nem haladta: 

bűnvád alá nem vonható.”345F

18A Csemegi Kódex a gyermekkort büntethetőséget 

kizáró okként jelölte meg. A büntetőjogi nagykorúságot a 16. életév betöltésével 

érte el egy gyermek. Ám a Csemegi Kódex szerint büntetőjogi felelősségrevo-

nás hatálya alá vonható volt a 12. életévét meghaladott, belátással rendelkező 

személy is. Azonban, ha „aki akkor, midőn a bűntettet vagy vétséget elkövette, 

életkorának 12-ik évét már túlhaladta, de tizenhatodik évét még be nem töltötte, 

ha cselekménye bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bírt, azon 

cselekményekért büntetés alá nem vehető.” 346F

19 A Kódexben megjelent a különb-

ség is a felnőtt- és a fiatalkorú elkövetők között a büntetés kiszabása során, 

utóbbiak esetében sokkal enyhébb büntetések alkalmazását írta elő.347F

20 

A Csemegi Kódex első módosítását az 1908. évi XXXVI. tc. jelentette. Az 

első büntetőnovella megjelölte a fiatalkorúság felső határát, amelyet a 16. élet-

évről a 18. életévre emelt fel. 348F

21 Az európai színvonalú novella különbséget tett a 

beszámíthatóság és a belátási képesség fogalma között, amelynek alapján ez 

utóbbi alatt az értelmi és erkölcsi fejlettséget értette. Bár a jogszabály a korábbi 

alsó korhatárt megtartotta, a fiatalkorúak bírái számára intézkedések igénybevé-

telét tette lehetővé, a 12. életévét még be nem töltött, de bűncselekményt már 

megvalósított gyermek érdekében.349F

22 

A büntethetőségi korhatárt az 1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv 

általános részéről (Btá.) továbbra is a 12. életévhez kötötte. 350F

23 A Btá. már nem 

tartalmazott rendelkezést az értelmi és erkölcsi fejlettség tekintetében, de ez 

nem jelentette azt, hogy a gyakorlat ezek hiányát vagy fennállását nem vette 

figyelembe az ítélet meghozatala során. 351F

24 

A büntethetőségi korhatár rendszerét az 1961. évi V. törvény változtatta 

meg, felemelve az alsó korhatárt a 14. életévre. A jogalkotók döntésüket azzal 

indokolták, hogy egyrészt ehhez az évhez köthető az általános iskolai tanulmá-

nyok befejezése, másrészt a biológiai, a szellemi és a társadalmi fejlettség eléré-

 
16 DOMOKOS ANDREA: A büntetőpolitika változásai Magyarországon, 2008, Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 11.  
17 DUDAY GÁBOR: A büntethetőségi korhatár alapkérdései. Acta Iuvenum Caroliensia, 2012. 

3. kötet 159-160.  
18 A magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvény 83.§. 
19 A magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvény 84.§. 
20 KŐHALMI: i. m. 84. o. 
21 A büntetőtörvénykönyvek és a bünvádi perrendtartás kiegészitéséről és módositásáról szóló 

1908. évi XXXVI törvénycikk 16.§. 
22 A fiatalkorúak biróságáról szóló 1913. évi VII. törvénycikk 3.§. 
23 A büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvény 9.§. 
24 SZENTMIKLÓSSY-SZABÓ BOGLÁRKA: A fiatalkorúakkal kapcsolatos életkori szabályozás alaku-

lása a Csemegi-kódextől napjainkig (történeti áttekintés). Debreceni Jogi Műhely, 2012. 1. sz. 
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se.352F

25 A törvény szerint ettől az időponttól rendelkezett valaki beszámítási képes-

séggel. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve a 14. életév alatti 

személlyel szemben a beszámítási képesség hiányának megdönthetetlen vélel-

mét állítja fel.353F

26 Az 1961. évi törvénnyel a jogirodalomban kialakul a 

presumptio intézménye.354F

27

Az 1978. évi IV. törvény megtartotta a büntetőjogi felelősségre vonás ko-

rábbi szerkezetét, és továbbra is a 14. életévét betöltött személyt tekintette úgy, 

mint aki beszámítási képességgel rendelkezik355F

28 

Vaskuti András véleménye szerint a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatá-

sában kiemelkedő fontosságú a felelőssé válás kérdése. Hangsúlyozza, hogy 

büntetőjogászok generációi nőttek fel azon az alaptételen, hogy a büntethetőség 

az elkövető 14. életévének betöltésével kezdődik és a fiatalkorúak büntető 

anyagi joga az elkövető 18. életévének betöltéséig alkalmazandó. Ez az 1961. 

évi Büntetőtörvénykönyvvel bevezetett szabály, amely mára jelentős mértékben 

önkényesnek és mechanikusnak tetszik, azon az elvi alapon állott, hogy a gyer-

mekek tizennégy éves korukra érnek el olyan testi és szellemi érettségi szintre, 

hogy tetteikért felelősségre vonhatóak.356F

29 

Napjaink információs forradalma ezt a tételt kikezdi, hiszen a kiskorúakat 

már tizennegyedik életévüket megelőző életszakaszukban is elérik a társadalom 

olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. 

A Csemegi-kódex a tizenkettedik és tizenhatodik életévük között lévő elkö-

vetőket tekintette fiatalkorúaknak, akiknek a büntethetősége kizárólag abban az 

esetben állott fenn, amennyiben a bűnösségük felismeréséhez a szükséges belá-

tással bírtak. A fiatalkorúak büntetőjogát újra kodifikáló 1908-as novella a fia-

talkor életkori kategóriáját az elkövető tizennyolcadik életévéig bővítette. A 

novella a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre vonásához megkövetelte, hogy a 

cselekmény elkövetésekor a "szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséggel" ren-

delkezzenek, amelynek meglétét a bíróság a tárgyalás során "külön kérdés" 

feltevése útján ellenőrizte.  

Vaskuti András véleménye az, hogy sem a büntetőjogi fiatalkorúság életkori 

alsó határának módosítása, sem pedig a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének 

a belátási képességhez kötése nem idegen a magyar jogrendszerben. Ugyanak-

kor hangsúlyozza azt is, hogy a fiatalkorúak büntetőjogának pusztán egyik ele-

me nem változtatható meg a rendszer további összetevőinek érintetlenül hagyá-

sa mellett, ezért az alsó korhatár módosítása kizárólag a belátási képesség anya-

gi jogi kategóriájának visszaállítása és a fiatalkorúak büntető-

25 KŐHALMI: i. m. 85. o. 
26 BOGÁR PÉTER – MARGITÁN ÉVA – VASKUTI ANDRÁS: Kiskorúak a büntető igazságszolgálta-

tásban, 2005, Complex Kiadó, Budapest, 26-28. 
27 DUDAY: i. m. 162. 
28 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 23.§. 
29 LIGETI MIKLÓS: Életkor és belátási képesség - összefoglaló a Magyar Kriminológiai Társa-

ság tudományos üléséről, 

http://www.vaskuti.hu/mozaik/Eletkor%20%E9s%20belatasi%20kepesseg.doc, 2020. 09. 01. 

http://www.vaskuti.hu/mozaik/Eletkor%20%E9s%20belatasi%20kepesseg.doc
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igazságszolgáltatási szervezetrendszerének átalakítása mellett képzelhető el. A 

komplex megközelítés azért is különösen indokolt, mert olyan büntethetőségi 

korhatár nem létezik, amely ellen ne lehetne érveket felsorakoztatni. 357F

30

Kertész Bence358F

31, 2006-ban végzett joghallgató szakdolgozatában önkitöltő 

kérdőív segítségével mérte fel a 14-16 éves korosztály büntetőjog-tudatát. A 

kérdőíves vizsgálat megmutatta, hogy a megkérdezettek jelentős része, azon 

túlmenően, hogy tisztában van a hagyományos jogtárgyak - például az élet, a 

testi épség, a nemi erkölcsök, vagy a vagyoni viszonyok - ellen elkövetett cse-

lekmények büntetendőségével, ismeri az internetes bűnözés fogalmát is. Ezzel 

szemben a korosztály közel fele nem tudja, hogy hány éves koruktól számítanak 

büntető jogilag felelősnek. Az empirikus vizsgálat rámutatott arra is, mennyire 

önkényes a tizennegyedik életév büntethetőségi alsó korhatárnak választása, 

hiszen a mai hasonló korú gyerekek között elképesztő mértékű személyiség 

fejlődésbéli különbségek fordulhatnak elő.  

Jelen fejezet nélkülözhetetlen része a ma hatályos szabályozás rövid áttekinté-

se. Ahogy arra Bicskey Eszter is rávilágít, a Btk. 16. §-a ugyan a 14. életévben 

határozta meg a büntethetőség korhatárát359F

32, azonban egyes súlyosabb bűncselek-

mények elkövetésekor a büntethetőségi korhatárt 12 évre leszállította, feltéve, ha 

a gyermekkorú elkövető rendelkezett a bűncselekmény felismeréséhez szükséges 

belátással. A Btk. három bűncselekmény alap- és minősített esetére (emberölés, 

erős felindulásában elkövetett emberölés, rablás), illetve további két erőszakos 

bűncselekmény súlyosabban minősülő eseteire terjeszti ki (testi sértés és kifosz-

tás) a büntethetőségi korhatárt, azonban a büntethetőséget minden egyes esetben a 

belátási képesség vizsgálatához és megállapíthatóságához köti. Fontos megje-

gyezni, hogy büntethetőség esetén is csak intézkedés (elsősorban javító-intézeti 

nevelés) alkalmazását teszi lehetővé. A büntetőjogi felelősségre vonás feltételei 

tehát a beszámíthatóság, a felróhatóság és a bűnösség, továbbá az új rendelkezé-

sek alapján 12-14 év közötti elkövetőknél a belátási képesség.360F

33 

3. A gyermek- és fiatalkori bűnözés statisztikai áttekintése

2009-2019 közötti időszakban

A BM Koordinációs és Statisztikai Osztályától kértem és kaptam segítséget 

tanulmányom jelen fejezetének elkészítéséhez. A vonatkozó grafikonokból lát-

ható, hogy jelenleg már rendelkezésre állnak adatok a 2019-es évből is, ennek 

köszönhetően tízéves trendek vizsgálatára nyílt lehetőség.  

30 VASKUTI ANDRÁS: Életkor és belátási képesség a magyar büntetőjogban – jogalkotási és 

jogalkalmazási kérdések. Kriminológiai Közlemények 65. Magyar Kriminológiai Társaság, 

Budapest, 2008. 
31 KERTÉSZ BENCE: A felelőssé válás – Kutatás egy elit gimnáziumban (szakdolgozat) 
32 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 16.§ 
33 BICSKEY ESZTER: Mikor büntethető a gyermek?, https://jogaszvilag.hu/szakma/mikor-

buntetheto-a-gyermek/, 2020. 09. 01. 

https://jogaszvilag.hu/szakma/mikor-buntetheto-a-gyermek/
https://jogaszvilag.hu/szakma/mikor-buntetheto-a-gyermek/
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Az ENyÜBS (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statiszti-

ka) elmúlt tíz évre vonatkozó adatait vizsgálva azt látjuk, hogy Magyarországon 

a regisztrált bűncselekmények száma 2012-ig emelkedett, azt követően azonban 

folyamatosan mérséklődött. A bázisnak tekintett 2009. évi 408.407 deliktumhoz 

képest 2019-ben 165.648 bűncselekmény vált ismertté (1.számú ábra). Fontos 

megjegyezni, hogy az ENyÜBS egy úgynevezett követő jellegű statisztika, 

amelybe az adatok akkor kerülnek regisztrálásra, ha a büntetőeljárást a nyomo-

zóhatóságok, illetve az ügyészség befejezte. Ennek okán a diagrammokon fel-

tüntetett adatok változhatnak. 

1. számú ábra 

 

Itt kell megjegyeznem, hogy a regisztrált bűncselekmények halmaza nyil-

vánvalóan nem fedi le teljességgel az összes elkövetett bűncselekmények hal-

mazát, hiszen ezek az adatok nem tartalmazzák a látens bűncselekményeket, 

amelyek száma bűncselekmény típusonként eltérő lehet, illetőleg a puszta sta-

tisztikai adatok még a látencia mértékét sem engedik láttatni. 

A statisztikai adatok értékelésekor a látencia mellett arra is figyelnünk kell, 

hogy a hivatalos adatok a mindenkori jogi és politikai környezet függvényei. 

Legjobb példa erre, hogy 2013-ban a szabálysértési értékhatár ötvenezer forintra 

történő emelésével jelentős számú deliktum kikerült a bűncselekményi körből 

(2. számú ábra). 
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2.számú ábra

A regisztrált természetes elkövetők számának és trendjének alakulása a bűncse-

lekményekhez hasonló képet mutat 2017-ig. 2009-ben 117.338 természetes elköve-

tő vált ismertté, ezzel szemben 2017-ben 92.896, a csökkenés mértéke tehát jelen-

tősnek tekinthető (3. számú ábra). Ezzel szemben 2019-ben 137.005 természetes 

elkövetőt regisztráltak, ez az elmúlt tíz évet vizsgálva a legmagasabb szám.  

3. számú ábra

A büntetőjogilag felelősségre nem vonható, ismertté vált gyermekkorú (01-13 

év) elkövetők száma és tízéves trendje országosan a bázisévnek választott 2009-

hez képest erőteljesebb csökkenést mutat 2.588-ról 1.826-ra (4. számú ábra). 
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4. számú ábra

A vizsgált időszakban a gyermekkorúak által elkövetett deliktumok jelentős 

százaléka a vagyon elleni kategóriába tartozott, ezeknek több, mint a fele lopás 

volt. Az elkövetés módjában gyakori volt a csoportos jelleg. Nemek szerint a fiúk 

aránya 80% körül mozgott minden évben, életkor szerint pedig a tizenhárom éve-

sek, tehát a „legidősebb” gyermekkorúak alkották az elkövetői kor 37-51%-át. 

Csökkenést mutat a regisztrált fiatalkorú (14-17 év) elkövetők száma is, 

amely a vizsgált időszakban 10.179-ről 7863-ra esett vissza (5. számú ábra). 

5. számú ábra

Megyénkben e korosztálynál az országos adatokhoz viszonyítva hasonló 

visszaesés figyelhető meg, 509-ről 266-ra (6. számú ábra). 
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6. számú ábra 

 

Az összes bűnelkövető 10-12%-a volt fiatalkorú, ők a vizsgált időszakban a 

legnagyobb mértékben vagyon elleni bűncselekményt követtek el. A tízéves 

trendet vizsgálva megállapítható, hogy a fiatalkorúak bűnözésén belül, ugyan-

úgy, ahogy az egész magyar kriminalitásban a vagyon elleni deliktumok vannak 

túlsúlyban. Megfigyelhető az is, hogy a személy elleni bűncselekmények aránya 

10% körül mozog, lassan emelkedik, s a fiatalkorúaknál is jellemző a csoportos 

és egyre erőszakosabb, gyakran brutális elkövetés. 

A tanulmány szempontjából releváns azoknak a bűncselekményfajtáknak a 

vizsgálata, amelyek elkövetésekor - az új Btk. alapján - már a 12 éves elkövető 

is büntethető. Kezdjük az emberöléssel. Az ENyÜBS szerint gyermekkorúak 

által elkövetett emberölés egyszer fordult elő az utóbbi hát évben (2019-ben), a 

vizsgált tízéves időszakot tekintve 2010-ben 1, 2012-ben 3, 2019-ben pedig 1 

alkalommal fordult elő (7.számú ábra). 

7. számú ábra 

 

A fiatalkorúak által elkövetett emberölések száma a 2009-es 23-ról 2019-ben 

5-re esett vissza, a csökkenés mértéke jelentősnek tekinthető (8. számú ábra). 
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8. számú ábra

2012-től hazánkban csupán egy alkalommal fordult elő gyermekkorú által 

elkövetett halált okozó testi sértés (9. számú ábra). 

9. számú ábra

E kategóriában a fiatalkorúaknál szintén csökkenés figyelhető meg, azonban 

volt olyan év, amikor 5 esetben volt 18 év alatti elkövetője halált okozó testi 

sértésnek. Az új Btk. hatályba lépését követő években e deliktumok száma ala-

csony és ingadozó (10. számú ábra). 
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10. számú ábra

Sajnálatos módon a gyermekkorúak által elkövetett életveszélyt okozó testi 

sértések száma 2017-ben kiugró értéket mutat (4), 2019-ben azonban csupán 

egy alkalommal fordult elő ilyen jellegű deliktum hazánkban (11. számú ábra). 

11. számú ábra

Fiatalkorúaknál e deliktum száma 2017-ben ugrásszerűen nőtt 11-ről 35-re, 

több mint a háromszorosára. Ez az érték volt az elmúlt tizenkét évben a második 

legnagyobb (12. számú ábra). 2017 óta a csökkenés jelentősnek tekinthető. 
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12. számú ábra

A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett rablások száma és trendje csök-

kent, előbbieké 141-ről 22-re, utóbbiaké 548-ról 150-re (13-14.számú ábra. 

számú ábra).   

13. számú ábra
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14. számú ábra

A gyermekkorúak által elkövetett kifosztások száma és trendje azonban je-

lentősen emelkedett 2017-ig. 2009-ben 3, 2013-ban 13, míg 2017-ben 11 alka-

lommal követtek el ilyen bűncselekményt 14 év alattiak. 2017 és 2019 között 

ezen deliktum száma ingadozó, 2019-ben összesen 7 alkalommal fordult elő 

(15. számú ábra). 

15. számú ábra

E bűncselekmény kategóriánál kiugró emelkedés figyelhető meg a fiatalko-

rúaknál. Míg 2009-ben 2, addig 2019-ben 81 esetben követtek el kifosztást 14-

17 év közötti elkövetők. Az emelkedés mértéke több, mint negyvenszeres (16. 

számú ábra)! 
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16. számú ábra

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság által rendelkezésemre 

bocsátott adatok szerint megyénkben a gyermekkorú elkövetők számában - az 

országos helyzethez hasonlóan - az előző évekhez képest csökkenés tapasztalható. 

Bűncselekmény kategóriák szempontjából gyermekkorúaknál vezető helyen 

a testi sértés áll, ezt követi a lopás, rongálás, a jármű önkényes elvétele, a ga-

rázdaság, valamint a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Gyermekko-

rúaknál a kábítószer fogyasztás és antiszociális csoportosulás megyénkben rele-

váns módon nem mutatható ki. 

Áldozattá válás tekintetében az eseteket vizsgálva megállapítható, hogy a 

gyermekkorúak sérelmére a legtöbb esetben testi sértést, alkalmi lopást és zakla-

tás bűncselekményét követték el, az esetek jelentős részében saját kortársaik. A 

gyermekkorúak a bűncselekményeknek legtöbbször a családban (kiskorú veszé-

lyeztetése), az iskolai környezetben, vagy a közterületen váltak áldozatává. 

Megyénkben a fiatalkorú bűnelkövetők száma is folyamatos csökkenést mu-

tat. Az elkövetés szempontjából első helyen itt is a vagyon elleni kategória, ezen 

belül a lopás bűncselekménye áll, majd ezt követi a testi-sértés, a garázdaság, a 

kábítószer birtoklás, rongálás, jármű önkényes elvétele és a rablás.  

Összehasonlítva a kapitánysági adatokat, egyértelműen megállapítható, hogy 

a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők száma évről-évre csökken a Győri és a 

Kapuvári Rendőrkapitányság illetékességi területén, a többi helyi szervnél stag-

nálás, ill. kismértékű emelkedés figyelhető meg. 

A fiatalkorúak sérelmére a könnyű és súlyos testi sértés, lopás, garázdaság, 

zseblopás, alkalmi lopás bűncselekmények valósultak meg a leggyakrabban. E 

korosztály tagjai inkább a közterületen, az iskolai közösségekben és a szórako-

zóhelyeken váltak sértetté. A fiatalok körében napjainkban tapasztalható „erő-

szakos” kommunikáció sok esetben kiváltó oka a megvalósult jogsértésnek. 

Legtöbb esetben kortársak az elkövetők és a sértettek is. 

A fiatal és gyermekkorú elkövetőknél megfigyelhető, hogy a fizikai erőfölé-

nyüket és agressziójukat használják fel társaikkal szemben céljuk eléréséhez. Új 

tendenciaként pár éve megfigyelhető, hogy az online jogsértések száma emelke-
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dett. E bűncselekményeknél sok esetben a sértett nincs tisztában a lehetőségeivel, 

hogy miként léphet fel az ellene jogsértő magatartást végrehajtóval szemben. 

4. Kérdőíves büntető jogtudat vizsgálat a 13-19 éves tanu-

lók körében

A büntethetőségi korhatárt több tudományág kutatási eredményeinek figyelem-

bevételével határozzák meg a jogalkotók.   

Mindezek mellett az egyik legfontosabb vélemény, amelyet figyelembe kel-

lene venni, az maguknak az érintetteknek, a gyermekeknek a véleménye, hiszen 

minden büntethetőségi korhatár azon alapul, hogy ők is tudják, hogy mikor érik 

el a büntetőjogi felelősségre vonás tekintetében az érettséget. 

A tanulmány alapjául szolgáló kérdőíves felmérésben a gyermekek jogtudata 

és a jogi kultúra közötti kapcsolatrendszer egy vékony, azonban annál fontosabb 

szeletét vizsgáltam. A gyermekek és a jogilag „laikus” felnőttek jogi kultúrája 

meghatározza a társadalmi szintű jogtudatot, épp ezért nagy a jogalkotók és 

jogalkalmazók felelőssége. A kérdés az, hogy a számok, a statisztika, vagy a 

gyermekek jogrendszerrel kapcsolatos saját tapasztalatai, élményei alapján lehet 

hitelesebb következtetéseket levonni a jogtudat és normakövetés alakulásával 

kapcsolatban?  

Úgy gondolom, hogy a kérdőívet kitöltők véleménye figyelemreméltó, vagy 

leginkább „figyelmeztető” eredményeket hozott. Itt jegyzem meg, hogy a jogtu-

dat véleményem szerint összefügg – többek között - a politikai kultúrával, a 

munkakultúrával, a jogintézmények iránti bizalom kérdésével, ugyanakkor ezek 

vizsgálatát a gyerekeknél még nem tartottam célszerűnek.  

A kérdőíves kutatás során egy komplex, 30 kérdésből álló kérdéssorral vizs-

gáltam az érintett korosztályt, hogy büntetőjogi ismereteikről, általános jogtuda-

tukról teljes képet kaphassak. A következőkben néhány kérdést sorolok fel, 

amelyek a kérdőíves kutatás részét képezték, és a válaszok vonatkozásában 

talán a legfigyelemfelkeltőbb eredményeket hozták. 

• Mit gondolsz, mennyire ismered a rád vonatkozó büntetőjogi szabályozást?

• Mit takar a Btk. rövidítés?

• Hány éves kortól válik valaki büntethetővé?

• Melyek azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén valaki már 14 éves

kor alatt is büntethető?

• Hány éves kortól ítélhető valaki életfogytig tartó szabadságvesztésre?

• Sorold fel az általad ismert büntetéseket!

• Ha tehetnéd, visszaállítanád a halálbüntetés intézményét?

Kérdőívemet az első kutatási évben győri iskolákban, 7 - 13. osztályos tanu-

lókkal – összesen 216 fővel - töltettem ki, ők a 13 és a 19 év közötti korosztály-

ba tartoztak. A kérdések egyrészt a kitöltőknek a bűn fogalmával, a büntetőjog-

gal, büntetéssel, büntető-jogtudattal kapcsolatos felmérésére, másrészt a véle-
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ményük és az erkölcsi meglátásaik megismerésére irányult. Összegezve a 7. és 

8. osztályos tanulók válaszait és véleményeit azt tapasztaltam, hogy büntetőjogi 

tudásuk rendkívül hiányos, felületes.  

Az ismereteik hiánya azonban nem akadályozza őket erkölcsi értékrendjük 

kialakításában, amelynek segítségével képesek már megítélni helyzeteket, azo-

kat minősíteni a „jó” és a „rossz” oldaláról, illetve következményeket megfo-

galmazni a bűn választásának esetére. A gyermekek véleményem szerint tehát 

rendelkeznek egyfajta ítélőképességgel, természetesen a korosztályukra jellem-

ző eltérésekkel és fejlettséggel, s az a fajta ítélőképesség, amelyet a büntethető-

ség feltételeként elvárhatunk, igazából már megvan a 12 éves gyermekben is. 

2018-ban folytattam a kérdőívek kitöltetését annak érdekében, hogy minél 

nagyobb számú tanuló véleménye alapján tudjam levonni a következtetéseimet. 

A kitöltött kérdőívek száma immár meghaladta az ötszázat, s ezzel a mintavétel 

megyei szinten reprezentatívnak tekinthető, hiszen meghaladta a vizsgált popu-

láció 1%-át. Mivel az előző mintavétel különböző iskolatípusokban (elsősorban 

szakközépiskolákban és gimnáziumokban) történt úgy döntöttem, hogy most 

egy „elit” iskolában folytatom a kérdőívek kitöltetését. Ez az intézmény az idei 

országos gimnáziumi toplistán bekerült az első 10 intézmény közé.  A kiosztott 

450 db kérdőívből határidőre 326 db érkezett vissza.   

Az „elit” iskola összes kérdőíveinek elemzése és értékelése után az alábbiak-

ra jutottam: 

• a tanulóknak sem a büntetőjogi, sem az „általános” műveltséghez tartozó 

ismeretei semmivel nem jobbak a „normál” középiskolások ismereteinél,  

• itt is előfordulnak kirívó tévedések ugyanúgy, mint más iskolákban (pl. a 

közmunka, közösségi munka, szociális munka büntetések közé sorolása),  

• saját bevallása szerint legtöbb bűncselekményt elkövetett tanuló (13 fő) a 

végzős osztályban volt,  

• a gyermekek jelentős részénél az „elit” iskolában is megjelenik halálbün-

tetés visszaállítása iránti igény, továbbá a gyermek és fiatalkorúak bünte-

téseinek szigorítása iránti óhaj, itt is megfigyelhető a rendkívül magas fo-

kú előítéletesség a bűnelkövetők tekintetében (megbocsátás, alkalmazás),  

• figyelemre méltó hozzáállás a legidősebbeknél is, hogy nem bíznak egy-

értelműen a jogrendszer intézményeiben, ugyanakkor, ha problémájuk 

van, a megoldást ezektől az intézményektől várják,  

• ambivalens attitűdre utal az is, hogy a gyerekek általában a törvények 

megszegését szigorúan büntetnék, saját személyükkel kapcsolatban meg-

engedőbb elbánást várnak el. 

 

Az alábbi grafikonok segítségével bemutatom a kérdőíves kutatás néhány 

kérdését és a rájuk adott válaszokat. 
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A kérdőívek értékelésekor világossá vált számomra, hogy a gyermekek nor-

maszegéshez való viszonya ellentmondásos, a kisebb bűncselekményekkel 

szemben elnézőbbek, a nagyobbakat súlyosabban ítélik meg. A halálbüntetéssel 

kapcsolatos kérdésnél egyértelművé vált az is, hogy a fiatalokra hatással vannak 

a régi minták, azaz a hosszútávú társadalmi folyamatok a gyermekek mai felfo-

gására is hatnak. A válaszokból az is kitűnt, hogy a gyermekek intézményekbe 

és a másik emberbe vetett bizalma általában alacsony. 

Kiderült az is, hogy a gyermekek a jogkövetést nem tartják természetesnek, 

hanem szervezett kényszerintézkedésként értelmezik. Ugyancsak jellemző vé-

lemény volt, hogy a büntetés növelése a jogsértések számát csökkenti.  A kérdő-

ívekből megtudtam azt is, hogy a gyermekek középiskolás korban minimális 

mértékben rendelkeznek az állami intézmények (pl. rendőrség, ügyészség, bíró-
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ság) működésére vonatkozó tapasztalatokkal. Ezzel szemben a szocializáció 

során a család, az iskola és a médiumok szerepe meghatározó e tekintetben is, 

hiszen ezek azok a tényezők, amelyek a gyermekek jogról alkotott véleményét 

formálják, alakítják.  

Úgy gondolom, hogy ha a gyermekekkel jobban megismertetjük a társadalmi 

folyamatokat, akkor jogtudatuk fejlődéséhez is hozzájárulunk. Alapvetőnek 

tartom, hogy fejleszteni kell a következő generációk bizalmát a jog intézményei 

iránt, és mindenképpen csökkenteni kell a bűnözéstől való félelmet, ezzel pár-

huzamosan pedig növelni kell a gyermekek szubjektív biztonságérzetét. 

5. Befejezés

A 2012-es Btk indokolása szerint a 12-14 év közötti gyerekek körében egyre 

nagyobb mértékben elterjedt az erőszakos érdekérvényesítés, ezért volt szüksé-

ges a büntethetőségi korhatár módosítása, a kirívóan agresszív, élet ellen irányu-

ló bűncselekményt megvalósító gyerekkorúak büntetőjogi felelősségre vonása, 

és egyes súlyos bűncselekményeknél a büntethetőségi korhatár leszállítása 12 

évre. Mivel az ilyen jellegű deliktumok száma korábban is alacsony volt, a je-

lenlegi bűnügyi statisztikai adatok elemzése sem tette számomra egyértelművé, 

hogy a büntethetőségi korhatár leszállításának eredményeként csökkent volna a 

gyermek és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma. 361F

34 

Egyes bűncselekmények esetében csökkenés, mások esetében emelkedés lát-

szik. Kiugróan magas az életveszélyt okozó testi sértések és kifosztások száma, 

ami továbbra is azt mutatja, hogy az erőszakos érdekérvényesítés markánsan 

jelen van az érintett korosztály mindennapjaiban. Ez az eredmény megegyezik 

azzal a véleményemmel, hogy a gyerekek bűncselekménytől való visszatartása 

elsősorban nevelési, szocializációs, nem pedig büntetőjogi kérdés. Véleményem 

az, hogy ezt a kérdést csak holisztikus szemléletmóddal lehet megközelíteni, az 

oktatás, egészségügy és a szociális ellátások, valamint az igazságszolgáltatás 

együttes, komplex módon történő kezelésével. Legyen szó bármelyik szegmens-

ről, az egyik legnagyobb érték az emberi erőforrás.  

Szarkáné Németh Ágnes tapasztalata és a témával kapcsolatos gondolatai 

engem is meggyőztek arról, hogy kulcsfontosságú a gyermek- és fiatalkorúakkal 

foglalkozó szakemberek hozzáállása, hiszen, ha ők elbírálható esetszámok mel-

lett, megfelelő létszámban, közvetlen kapcsolatot kialakítva tudnak együtt dol-

gozni a fiatalokkal, akkor az általuk közvetített erkölcsi értékek, a jogok és kö-

telezettségek közötti harmónia, segítene a felnövekvő generációknak a világban 

való helyes eligazodásban.  

Herczog Mária véleményével azonosulva – melyet a vele készített interjúból 

ismerhettem meg - a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben a legmegfelelőbbnek 

a mediációt, a resztoratív igazságszolgáltatást, és a magyar rendszertől idegen, 

azonban külföldön kiváló eredményeket felmutató családi csoportkonferenciát

34 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény indokolása, a 16.§-hoz 
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tartom. Ezen technikák is bebizonyítják, hogy nem a büntetőjogi szankcionálás 

a leghatékonyabb módja a gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos ügyek ren-

dezésének.   

A szülőket, az óvodai és iskolai pedagógusokat kell megerősíteni abban, hogy 

ismerjék a gyermek fejlődésének törvényszerűségeit. Úgy gondolom, hogy az 

egyik legjobb megelőzési módja a fiatalkori bűnelkövetésnek az, ha megfelelő 

szülői felügyelet mellett a gyermekek eleget tesznek iskolai kötelezettségeiknek, 

továbbá, ha szabad idejük értelmesen és életkori sajátosságaiknak megfelelően be 

van osztva, hiszen, ha ez nem így van, megjelenik az értkékek, a családi élet de-

valválódása, az erkölcsi tartás hiánya, ami pedig egyenes út a bűnelkövetéshez.  

Véleményem az, hogy a kérdőíves vizsgálat választ adott a bevezetésben is-

mertetett kérdésre. Az érintett korosztály mélységében nem ismeri, vagy nagyon 

hiányos ismeretekkel rendelkezik a Btk. – elsősorban korcsoportjukra vonatko-

zó - rendelkezéseiről, illetve általánosan a büntethetőség, a bűncselekmény és a 

büntetés alapfogalmairól. Mindezek alapján megállapítható, hogy ha a jogalkotó 

szándéka az volt, hogy a büntethetőségi korhatár leszállításával egyfajta preven-

tív hatást érjen el a leendő, e korosztály béli és egyébként is csekély számú el-

követők csoportjánál, akkor ezt nem érte el, hiszen a kérdőívet kitöltő diákok 

jelentős részénél komoly tudásbéli hiányosságok figyelhetők meg. Ebben a te-

kintetben is a szülőknek, az oktatási intézményeknek van pótolhatatlan szerepe, 

ahogy azt a kérdőívet kitöltő gyerekek is „elvárják”. 

Azt gondolom, hogy a kérdőíves jogtudatvizsgálat vonatkozásában feldolgo-

zott adatok rámutatnak arra, hogy a jelenlegi rendszer működése nem megfele-

lő, az abban érzékelhető anomáliák kézzel foghatókká váltak. Véleményem az, 

hogy az iskolai oktatásban markánsabban teret kell kapnia a gyermekek „jogi 

felvilágosításának”, a bűnmegelőzési és gyermekvédelmi szakemberek szerepé-

nek. Már a pedagógusképzés során be kellene építeni a jövőbeli oktatók kötele-

zően elsajátítandó tananyagába a gyermekek jogi és erkölcsi fejlesztésére irá-

nyuló tárgyakat. A probléma megoldása komoly anyagi- és humán erőforrás 

előhívását teszi szükségessé, akár a jelenlegi ellátórendszer fejlesztése kapcsán, 

akár az oktatás vonatkozásában, hiszen ezek a hiányosságok társadalmunkban 

egyre aktívabban jelen vannak, ezt a felmérés is bizonyítja. 
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„A büntető ügynek a sorsától emberek sorsa függ.”362F

1

1. Bevezetés

A büntetőjog szabályainak átalakítása keretében az utóbbi néhány esztendőben 

az előző évtizedek szabályozását mind a büntető anyagi jog, mind a büntetőeljá-

rási jog, mind a büntetés-végrehajtási jog, mind a szabálysértési jog területén új 

törvény váltotta fel, vagyis a változatlanság bélyegét a hazai – akár szűkebb, 

akár tágabb értelemben vett – büntetőjogra nem lehet rásütni. 

Tudjuk persze, hogy a változtatások időnként elkerülhetetlenek, amit köz-

vetve a permanens visszafogottsággal jellemezhető ecclesia semper reformanda 

est,363F

2 illetőleg az esetenként rapid beavatkozási igényt is magában foglaló ecc-

lesia semper reformai debet 364F

3 kívánalma is tükröz. 

A megújítás sorát 2012. április 15-től a szabálysértési jogot rendező, a sza-

bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) nyitotta meg, ezt követte 2013. július 1-

től a büntető anyagi jogot szabályozó, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 

évi C. törvény (Btk.) és 2015. január 1-től a büntetés-végrehajtási jogot megha-

tározó, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabály-

sértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.). 

A büntetőeljárás revíziója váratott magára, holott azzal, hogy a büntetőeljá-

rás szabályozása ugyancsak reformra szorul, a jogalkotó, a jogalkalmazó és a 

jogtudomány egyaránt és mondhatni aggálytalanul egyetértett, hiszen a büntető-

eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.) egyfelől eleve két terje-

delmes és közel sem azonos jogpolitikai elveken és célokon alapuló novellával 

1 KIRÁLY TIBOR: A védelem és a védő a büntető ügyekben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1962, 121.: „A büntetőügynek a sorsától emberek sorsa függ. Nemcsak a terheltté, 

hanem másoké is. A büntető eljárás az osztálytársadalmakban sokszor különböző társadalmi 

érdekek és nézetek ütközőtere. A büntető eljárás olyan hatalom, amely embereket törölhet ki 

az élők sorából, megfoszthatja őket  szabadságuktól, vagyonuktól, becsületüktől. A büntető 

eljárás útján békeidőben is háborút lehet folytatni.” 
2Az egyház mindig megújításra (reformra) szorul. 
3Az egyházat mindig meg kell újítani (reformálni). 
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átformálva365F

4 lépett hatályba 2003. július 1-jén, másfelől aztán közel kétezer (!) 

ponton módosult, majdnem száz törvény és tucatnál is több alkotmánybírósági 

határozat által érintve elvesztette belső koherenciáját. 

Ily módon közel sem véletlen, hogy a megjelölt törvények életre hívásával 

párhuzamosan hosszabb ideig zajlott a büntetőeljárás nyilvánvalóan szükségsze-

rű kodifikációs folyamata (is), amely a 2018. július 1-jén hatályba lépett, a bün-

tetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) megalkotását eredményezte. 

Az Alaptörvény rendelkezése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit 

törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános 

tárgyaláson, észszerű határidőn belül bírálja el. 366F

5 

Ez megfelelésben áll a nemzetközi jogi dokumentumokban foglaltakkal. 367F

6 

Az Alaptörvénynek, valamint Magyarország nemzetközi jogi és európai uni-

ós tagságából eredő kötelezettségeinek való megfelelés nyilvánvalóan garanciá-

lis minimumot jelent, ugyanakkor – változatlanul – jelentős a társadalmi igény a 

büntetőeljárások mielőbbi befejezése, az igazságszolgáltatás és azon belül a 

büntető bíróságok hatékony működése iránt. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha 

a bűncselekmények elkövetőit – de hangsúlyosan csak őket – kivétel nélkül és 

tisztességes (fair) eljárás keretében vonják, vonjuk felelősségre. 

A büntetőeljárás és az annak szabályait meghatározó jogi norma egy ország 

jogrendszerében soha nem áll önmagában, ahhoz szükségszerűen kapcsolódik 

az anyagi büntetőjog, a büntetés-végrehajtási jog és a kihágási/szabálysértési 

jog. A büntetőeljárás ugyanakkor a büntetőhatalom gyakorlásának manifesztált 

megjelenítődése is, ebből fakadóan megalkotásakor a jogalkotónak kiemelt 

figyelmet kell fordítania a garanciális szabályokra, a vonatkozó nemzetközi és 

európai uniós rendelkezésekre egyaránt. Egyet lehet érteni a törvény – még 

javaslati formájához íródott – miniszteri indokolásával, amely szerint fontos, 

hogy megőrzi a kontinentális jogrendszeren alapuló magyar eljárásjogi hagyo-

mányokat, ám elismerve a bűnözés elleni hatékony fellépés igényeit, az eljárás-

4A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény. A 

büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. 

évi II. törvény Második Rész. 
5Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) bekezdés. 
6Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. 

ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya 14. Cikk 1. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely 

vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és 

pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. Az 1993. évi XXXI. 

törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény6. Cikk - Tisztességes tárgyaláshoz való jog 

1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan

bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot

polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak

megalapozottságát illetően.
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jogi hagyományoktól el nem távolodó, de a jogi evolúció vívmányait megterem-

tő korszerűsítést céloz.368F

7 

Az alábbiakban, a nóvumok érintése mellett igyekszem röviden áttekinteni 

és bemutatni, hogy hogyan változott, mi maradt a régi Be. néhány működőké-

pesnek bizonyult, mondjuk úgy „bevált” jogintézményéből, azokat mennyiben 

gondolta újra a jogalkotó, illetve hogy ezek kapcsán mi a joggyakorlat eddigi 

tapasztalata, hol látszik esetleg már most felmerülni a módosítás igénye. 

2. Az egyes módosult jogintézmények

2.1. Az Alapvető rendelkezések

A jogalkotó a törvény a szerkezeti felépítése kapcsán nem látott okot érdemi 

változtatásra és a jogszabály ennek megfelelően elsőként a büntetőeljárás egé-

sze folyamán átívelő alapvető rendelkezéseket - mint például az ártatlanság 

vélelme, a védelemhez való jog elve, a funkciómegosztás elve, a vádelv, vagy 

az in dubio pro reo elve, stb. - tartalmazza, ugyanakkor immár nem találjuk meg 

benne az olyan, az Alaptörvény és/vagy jogállási törvények által is deklarált, 

nem büntetőeljárás-specifikus rendelkezéseket tartalmazó szervezeti jellegű 

alapelveket, mint a bírói függetlenség elve, a társas bíráskodás elve, a törvény 

előtti egyenlőség elve, a büntetőeljárások törvényességének elve, a bíróság eljá-

rásához való jog, a tárgyalás közvetlenségének, nyilvánosságának és szóbelisé-

gének elve, vagy például a tájékoztatáshoz való jog. És bár hasonló logika men-

tén a Be. nem szól a jogorvoslathoz való jogról sem, a vonatkozó nemzetközi 

szabályozás369F

8 igénye mellett az egyértelműség kedvéért is mindenképpen szük-

séges rögzíteni, hogy a Kúria határozataival szemben rendes jogorvoslatnak 

nincs helye. 

2.2. A bíróság összetétele 

A bíróság törvény által előírt összetétele a bíróság törvényes megalakításának 

kérdése. Amennyiben a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, az meg-

semmisítéshez (hatályon kívül helyezéshez és új eljárásra utasításhoz) vezető 

ún. abszolút (feltétlen) eljárási szabálysértés [Be. 608. § (1) bekezdés a) pont 

első fordulat], amely megalapozza – legalább – a bíróság jogerős ügydöntő ha-

tározatával szembeni felülvizsgálatot is [Be. 649. § (2) bekezdés d) pont].370F

9 

A bíróság nem ügydöntő határozata ilyen okból nem eshet felülvizsgálat alá, 

egyedül a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat (Be. XCII. Fejezet) 

7T/13972 számú törvényjavaslat a büntetőeljárásról Általános indokolás I. pont. 
81993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény Hetedik Kiegészítő 

jegyzőkönyv 2. cikk 
9 Például: BH 2017.393. (nem az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bíró járt el), 

BH 2004.316. (ua.), BH 1996.354. (elmemegfigyelést egyesbíró rendelt el), BH 1992.627. 

(fiatalkorú ügyében egyesbíró járt el). 
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kerülhet szóba, azonban kérdéses, hogy a törvénysértés megállapításán [Be. 

669. § (3) bekezdés] túl más határozat [Be. 669. § (2) bekezdés] hozható-e.

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosí-

tásáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 23. §-ával módosítva, 2011. július 13-

tól hatályosan a korábbi Be. 554/A. §-ában felsorolt kiemelt jelentőségű ügyek 

intézésére az általánostól eltérő rendelkezéseket határozott meg. Ezen a hatályos 

Be. annyiban változtatott, hogy a bűncselekmények körét a gazdálkodással ösz-

szefüggő kiemelt bűncselekményekre szűkítette [Be. 10. § (1) bekezdés 3. 

pont], az általánostól eltérő rendelkezéseket pedig a bíróság összetételére [Be. 

13. § (3) és (5) bekezdés] és hatáskörére (Be. 20. §  19. pont) redukálta.

A kiemelt ügyek az eljáró bíráktól a kiemelkedő színvonalú szakmai felké-

szültségen és rutinon túl némely esetben kifejezetten speciális jellegű ismerete-

ket is feltételez, áttételesen ez jelenik meg abban, hogy elbírálásuk egészében 

törvényszéki hatáskörbe került. 

Jelentős változás érhető tetten a bíróságok összetételére vonatkozó rendelke-

zések körében azért is, mert – két, kifejezetten sajátos külön eljárást, mégpedig 

a fiatalkorúak elleni [Be. XCV. Fejezet], valamint a katonai [Be. XCVI. Feje-

zet] büntetőeljárást kivéve – a bíróság első fokon, hatáskörre tekintet nélkül, 

általában, azaz fő szabály gyanánt egyesbíróként jár el. 371F

10 

Az átmenti rendelkezés a még a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárá-

sokra is előírta az egyesbírókénti folytatás kötelezettségét 372F

11, ennélfogva – mivel 

az elsőfokú bíróságok intézik a büntetőügyek nagyobb hányadát – ténylegesen 

megfordult az Alaptörvény 27. cikk (1) bekezdésének azon rendelkezése, hogy 

a bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. 

Míg a tanács elé utalás lehetősége a törvényben meghatározott esetekben 

változatlanul lehetséges [Be. 13. § (2) bekezdés], az öt- vagy többtagú tanács 

alakítása immár csak kivételes esetben jöhet szóba. 

A bíróság tanácsa általában három hivatásos bíróból áll azzal, hogy az első-

fokú bíróság gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt három 

hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, a tanács egy tagja a törvényszék gazda-

sági ügyszakának, ennek hiányában a törvényszék polgári ügyszakának bírája 373F

12. 

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján e szabályozás finomítása is a meg-

fontolásra érdemes kérdés lehet, merthogy első fokon ab ovo a büntető ügy-

szakba beosztott és ilyetén ügyeket tárgyaló bíró hiányzó szaktudásával számol, 

holott helyesebb volna a „szaktanács” elé utalás lehetőségének a biztosítása, 

figyelemmel arra is, hogy a másodfokú és harmadfokú bíróság ugyan öttagú 

tanács elé utalhatja az ügyet, de nem állíthat fel „szaktanácsot” [Be. 13. § (5) 

bekezdés]. A büntetőeljárási törvény átmenti rendelkezés hiányában a hatályba-

lépéskor folyamatban lévő eljárásokban sem engedte a „szaktanács” elé utalás 

10 Be. 13. § (1) bekezdés 
11 Be. 868. § (3) bekezdés 
12 Be. 13. § (3) bekezdés 
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lehetőségét, mert e vonatkozásban azt írta elő, hogy a korábbi jogszabályban 

meghatározott összetételű bíróság folytatja le az eljárást [Be. 868. § (2) bekez-

dés]. A fentieken túl e szabályozás amiatt is átgondolásra szorul, mert a külön 

ügyszakba beosztott bírák működésének kellő összehangolását igénylő „szakta-

nácsok” megalakítása a gyakorlatban nehézségeket okoz. 

2.3. A bíró kizárása 

Jelentős változás a büntetőeljárások kifejezetten rosszhiszemű célzattal történő 

elhúzására irányuló esetleges törekvést ellehetetleníteni igyekvő és érdemi jellegű 

nóvumot tartalmazó rendelkezés, amely szerint a Be. 14. § (1) bekezdésében 

meghatározott ok esetén kizárási indítványt előterjeszteni csak az eljáró bíróval 

szemben lehetséges [Be. 14. § (2) bekezdés], a bírósággal szemben már nem. A 

gyakorlatban a kizárás indítványozására jogosultak közül főként a terheltek jelen-

tenek be az adott bíróság, sőt addig el sem járt más bíróságok ellen kizárási okot, 

s ekkor beszerzésre kerülnek az érintett bíróság/bíróságok más bíráinak nyilatko-

zatát is, és ekkor – a törvényi cél dacára – mégis szóba jöhet a bíróság kizárásáról 

vagy ki nem zárásáról hozandó döntés, különösen akkor, ha egy bíróság valam-

ennyi bírája elismeri vagy nem ismeri el a kizárási ok fennálltát.     

2.4. A bizonyítás 

Noha a bizonyítással összefüggő egyes rendelkezések a törvény különböző 

pontjain itt-ott felbukkannak, a Be. Ötödik Részében található – a bizonyítás 

általános szabályait, az egyes bizonyítási eszközöket, illetve cselekményeket 

tartalmazó – XXVIII. Fejezet a szabályozás egyik legfontosabb eleme. E körben 

az alapvetés annyiban nem változott, hogy továbbra is – immár a valósághű374F

13 

jelzővel ellátott – tényállás feltárása, másként fogalmazva az anyagi igazságra 

való törekvés375F

14 a bizonyítás veleje, és abban sincs szemléletbeli módosulás, 

hogy a Be. 4. § (2) bekezdésében 376F

15, illetve a Be. 164. § (2) bekezdésében 377F

16 ír-

 
13Ez alapvetően nem írta felül a korábbi Be. 75. § (1) bekezdés második mondatából azt, hogy 

a bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell 

törekedni. 
14A Be. miniszteri Általános indokolás I. pontjából: „A magyar igazságszerető és 

igazságkereső nép, az anyagi igazságon alapuló büntetőjogi felelősségre vonás pedig 

alapértéke a jelenleg hatályos eljárási törvényünknek.” A XXVIII. Fejezethez fűzve: „a 

törvény rendezi a Be. bizonyítási rendszerének anomáliáit, következetesebbé téve a bíróság és 

a vádló bizonyítás során betöltött szerepét. A törvény elképzelései szerint a büntetőeljárásnak 

több eljárási szereplő tevékenységén keresztül biztosított célja az igazság kiderítése. A 

bizonyítás, mint szabályozott megismerési folyamat a törvény vegyes eljárási rendszerében 

továbbra is és szükségszerűen az anyagi igazságra irányul, azonban az anyagi igazság 

megállapítása a jogállami büntetőeljárás garanciális szabályainak elvárásai miatt sem lehet a 

törvény bizonyítási rendszerének kizárólagos és egyedüli értéke. Az Alaptörvény az anyagi 

igazság érvényesülésére nem biztosít alanyi jogot, ugyanakkor a büntetőeljárás és az igazság 

Alaptörvénynek megfelelő kapcsolatát illetően csak olyan bizonyítási és eljárási rendszer 

elfogadható, amely nem lehetetleníti el az anyagi igazság kiderítését.” 
15Be. 4. § (2) A bíróság – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – indítványra jár el. 
16Be. 164. § (2) A bíróság a tényállás tisztázása során bizonyítékot indítvány alapján szerez be. 
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takkal összhangot mutató Be. 164. § (3) bekezdése szerint indítvány hiányában 

a bíróság bizonyíték beszerzésére és megvizsgálására nem köteles.378F

17 E rendel-

kezések megfelelő értelmezése a jogalkalmazó számára nyilvánvalóan okozott 

némi dilemmát, különös figyelemmel arra, hogy a valósághű tényállás tisztázá-

sának és megállapításának kötelezettsége végső soron és változatlanul a bí-

ró/bíróság dolga és felelőssége. 

Az alapkérdést a Kúria már eldöntötte, midőn elvi határozatában kimondta, 

hogy a bíróság hivatalból is elrendelhet bizonyítást, s „a bíróság által hivatalból 

elrendelt bizonyítás a bizonyítás eredményének a terhelt terhére vagy javára 

esésétől függetlenül is törvényes. Ilyetén megkötést nem tartalmaz a büntetőel-

járási törvény, ami egyébiránt ellent is mondana annak a törvényi parancsnak, 

hogy a bíróságnak (is) valósághű tényállásra kell alapoznia a döntését. Továbbá 

a bíróság által hivatalból elrendelt bizonyítás osztja az indítványra elrendelt 

bizonyítás sorsát, hiszen abban teljességgel megegyeznek, hogy a bizonyításnak 

általában nincs előre kiszámítható eredménye.” 379F

18 

Az Alkotmánybíróság a 20/2020. (VIII. 4.) AB határozatában elutasította a 

Be. 164. § (3) bekezdése alaptörvényellenességének megállapítására és meg-

semmisítésére irányuló (bírói) indítványt. Az Alkotmánybíróság körültekintő 

indokolásának lényege: „sem a hatályos szabályozás, sem annak előzményei 

nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy a büntetőeljárásban a bíróság hivatalból 

végezzen bizonyítást” [50]; a jogalkotó „a Be. 164. § (3) bekezdésével lehető-

séget teremtett arra, hogy a bíróság bizonyítási tevékenységét az indítvány hiá-

nya ne akadályozza. Nem fosztja meg ettől a lehetőségtől a bíróságot a Be. 164. 

§ (2) bekezdés kategorikus megfogalmazása sem, csupán fő szabályt állít,

amelytől az eltérés a bíróság mérlegelésének lehet az eredménye. A bíróság

mérlegelési tevékenysége ugyanakkor nem korlátlan, hiszen annak célja – figye-

lemmel a Be. 163. § (2) bekezdésére – a valósághű tényállás megállapítása.”

[85]; „a norma tartalma egyértelműen és ellentmondásoktól mentesen meghatá-

rozható” [92]. Az Alkotmánybíróság tehát osztotta a Kúria álláspontját. Ily mó-

don a bizonyítás bíróságot érintő alapkérdése tisztázásra került, s ezáltal vilá-

gossá vált, hogy nem csupán a nyomozó hatóság és az ügyészség, hanem a bíró-

ság is alakító szerepet játszhat a bizonyítás érdemi alakításában.

2.5. A védő 

A védőkre vonatkozó szabályozás több újdonságot is tartalmaz, ilyen a tárgya-

láson történő jelenlét jogáról lemondó terhelt vonatozásában beillesztésre került 

kézbesítési megbízotti jogintézmény, a védő kizárására vonatkozó szabályok 

17Az 1998. évi Be. 75. § (1) bekezdés második mondatában is szerepel, hogy ha az ügyész 

nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök 

beszerzésére, és megvizsgálására. 
18A Kúria EBH 2019.B.23. számú döntése részben a Bfv.I.1323/2018/20. számú határozatot 

erősítette meg, amihez hozzáfűzte az idézett megállapításait is. Ennek kapcsán nyilvánvalóan 

figyelemmel volt arra is, hogy a Be. a 164. § (3) bekezdésében – szemben a korábbi Be. 75. § 

(1) bekezdés második mondatával – elhagyta „a vádat alátámasztó” kitételt.
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kiszélesítése, vagy a védő kirendelés-kijelölés szabályainak megreformálása, 

mégis „első ránézésre” hiányosnak tűnik a szabályozás, mert abban a tekintet-

ben, hogy ki lehet védő, nincs összhangban az ügyvédi tevékenységről szóló 

2017. évi LXXVIII. törvénnyel (Ügyvédi tv.) rendelkezéseivel. 

Jelenleg védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd járhat el 

[Be. 40. § (1) bekezdés], míg az Ügyvédi törvény 40. § (1) bekezdése szerint 

nemcsak az ügyvéd, hanem európai közösségi jogász is eljárhat büntetőeljárás-

ban a terhelt védőjeként, illetőleg ügyvédi tevékenységet rendszeresen és ellen-

érték fejében az Ügyvédi tv. 4. § (1) bekezdés alapján [a) pont] ügyvéd, [b) 

pont] európai közösségi jogász, továbbá [e) pont] alkalmazott ügyvéd, [f) pont] 

alkalmazott európai közösségi jogász és [g) pont] ügyvédjelölt is folytathat.   

A feltehetően a párhuzamos kodifikálásra visszavezethető ellentmondás 

formálisan, az Ügyvédi törvény tágító rendelkezése felől közelítve értelmezés-

sel feloldhatónak mutatkozik, ugyanakkor a kérdést 2021. január 1-jei hatállyal 

megoldja a büntetőeljárási törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2020. évi XLIII. törvény 145. § (1) bekezdése azzal, hogy a Be. 40. § (1) 

bekezdés második mondataként beiktatja: Ahol e törvény védőként eljáró ügy-

védről rendelkezik, ezen az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatá-

rozott feltételek fennállása esetén az ügyvédjelöltet, az európai közösségi jo-

gászt, az alkalmazott ügyvédetés az alkalmazott európai közösségi jogászt is 

érteni kell. 

2.6. Sértett 

A vonatkozó nemzetközi szabályozással 380F

19 is szinkronban, a Be. a lehetőségek 

körét tovább bővítve helyez jelentős hangsúlyt a sértetti jogokra. Azon túl, hogy 

a sértett fogalmát a természetes személyeken kívül a jogi személyekre vonatko-

zóan is kiterjeszti, az áldozatvédelemre vonatkozó szabályozás megteremti an-

nak a lehetőségét, hogy a sértett már az eljárás kezdetén nyilatkozhasson az 

elkövető megbüntetésének kérdésében, illetve részletesen szabályozza a külön-

leges bánásmódot igénylő sértettekre vonatkozó szabályokat, valamint a polgári 

jogi igény felmerülése esetén irányadó adhéziós eljárás szabályrendszerét is. 

E körben érdemel említést még a segítők jogintézménye, továbbá ehhez kap-

csolódóan azon személyi kör definiálása, akik a büntetőeljárásban az érintettek 

helyett – vagy akár mellett – eljárhatnak. 

2.7. Bizonyítási eszközök 

A gyakorlati tapasztalatokra és az „idők szavára” egyaránt reagálva – a törvény 

betűje szerint – újdonságként jelent meg az elektronikus adat 381F

20 és a pártfogó 

felügyelői vélemény382F

21, mint bizonyítási eszköz. E deklaratív beillesztés a bizo-

19Az ENSZ a bűncselekmények és a hatalommal való visszaélés áldozatainak nyújtandó 

igazságszolgáltatás alapelveiről szóló1985. évi deklarációja. 
20Be. 165. § f) pont, Be. 205. § 
21Be. 165. § d) pont, Be. 202-203. § 
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nyítási eljárások érdemi változását nem eredményezi, ugyanakkor komoly mó-

dosulás érhető tetten a szakértőkre vonatkozó szabályozás kapcsán. Alapvetően 

nem azért, mert a Be. – terminológiáját tekintve – végre összhangba került a 

szakértőkre vonatkozó törvény383F

22 szóhasználatával és felkért személy helyett 

immár magánszakértőről rendelkezik, hanem többek között azért, mert a meg-

előző szabályozáshoz képest alapvetően eltérő, objektív alapokra helyezi a ma-

gánszakértői vélemény mikénti felhasználhatóságának kérdését. 

A szabályozás határozottan száműzte a szakértőkre vonatkozó, nem Be-

specifikus, de a szakértőkre vonatkozó törvényben tételesen szabályozott ren-

delkezéseket, mint például a kirendelő határozat/végzés, vagy a szakértői véle-

mény tartalmi kellékei, stb, dilemmát okozott viszont az érintett kompetenciájú 

szakértők körében az igazságügyi szakértők addig kötelező kirendelésére, de 

még inkább a régi Be. szerint a kötelezően két szakértő kirendelésére vonatkozó 

rendelkezések mellőzése. Utóbbi a halál okának és körülményének vizsgálata 

kapcsán különösen azért is, mert az egyébként még mindig hatályos rendeleti 

szintű szabályozás384F

23 nem mutat összhangot a büntetőeljárás szabályaival – en-

nek rendezése még várat magára. Pusztán érdekességként jegyzem meg, hogy a 

főszabály ellenére egy esetben mégis kötelező egyesített szakvélemény beszer-

zése, azaz szükségszerűen két szakértő kirendelése, mégpedig a fiatalkorú ter-

helt belátási és beszámítási képességének vizsgálata385F

24 esetén. 

Szintén fontos rendelkezés, hogy a büntetőeljárások indokolatlan elhúzódá-

sának megelőzése okán a jogalkotó tételesen meghatározta a szakértői vélemény 

elkészítésére rendelkezésre álló határidőt. 

2.8. Leplezett eszközök 

Új alapokra helyezte a jogalkotó a titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés 

szabályozását is azzal, hogy életre hívta az ún. leplezett eszközök jogintézmé-

nyét. Ezen rendelkezéseket a Be. hatodik része tartalmazza, lényege szerint a 

titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés addigi duplikálásának megszün-

tetésével, illetve az egyes kérdések ágazati rendelkezések helyett Be.-ben törté-

nő szabályozásával az addigihoz képest jóval egyértelműbbé vált a jogalkalma-

zás gyakorlata. Tekintve, hogy e témakör – mind terjedelme, mind súlya okán – 

külön kutatás tárgyát képezi, e körben a téma további, részletes bemutatását e 

helyütt mellőzőm. 

2.9. A kényszerintézkedések 

A büntetőeljárásban érintettek jogait leginkább befolyásoló kényszerintézkedé-

sek kapcsán is történt néhány fontos változás, a törvény a személyi szabadság, 

illetve a vagyont érintő kényszerintézkedéseket különböztet meg. Az őrizet 

22Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 
23A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 35/2013. (X.4.) Korm. 

rendelt  27. § (1a) a) pont 
24Be. 686. § 
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szabályai kapcsán nóvum, hogy az tettenérés esetén alkalmazható, ha az elköve-

tő személyazonossága nem állapítható meg, illetve hogy nem kizárólag letartóz-

tatás valószínűsítése esetén, hanem más, személyi szabadság korlátozásával járó 

kényszerintézkedés esetén is szóba jöhet az őrizet. 

Mondhatni terminológiai változás a letartoztatás korábban „előzetes” jelző-

jének elhagyása, az elrendelés okaira, illetve tartamára vonatkozó szabályozás 

egyértelműbbé vált ugyan, de tartalmilag kevéssé változott. 

Szintén régi-új jogintézmény a házi őrizet és a lakhelyelhagyási tilalom „öt-

vözete”-ként új néven, de gyakorlatilag hasonló tartalommal életre hívott bűn-

ügyi felügyelet, amely kapcsán az irányadó  részletszabályok 386F

25 is megnyugtató 

módon rendezésre kerültek. 

Jelentős változást élt meg ugyanakkor a már szintén jól ismert óvadék, ami a 

régi Be. szerinti szabályozással szemben immár az előbbi személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés, a bűnügyi felügyelet, valamint a 

távoltartás magatartási szabályainak megtartását biztosító eszközzé formálódott. 

A joggyakorlat eddigi tapasztalatai alapján megfontolás tárgyát képezheti, hogy 

az óvadék ne csak az előbb említett esetekben, hanem akár valamennyi, a sze-

mélyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés esetén alkalmaz-

ható lehessen. 

A kényszerintézkedések másik csoportja, a vagyont érintő kényszerintézke-

dések kapcsán talán az egyik legjelentősebb változás, hogy a bűncselekménnyel 

összefüggésbe hozható, abból származó vagyon visszaszerzéséért tenni hivatot-

tak a büntetőeljárás keretében, a nyomozati cselekményeket végző hatósággal 

együttműködve végzik munkájukat, a vagyon-visszaszerzés immár a büntetőel-

járás részévé vált. 

Feltétlenül említést érdemlő újdonság még a lefoglalt dolog és a zár alá vett 

vagyon megváltásának a lehetősége, illetve azon rendelkezés, amely szerint ún. 

virtuális fizetőeszközök és az elektronikus pénz vonatkozásában is lehetséges 

lefoglalás. A jogintézmény minél teljesebb körű gyakorlati alkalmazhatósága 

érdekében indokoltnak tűnik azonban mind a lefoglalt dolog, mind a zár alá vett 

vagyon megváltására vonatkozó – kissé nagyvonalúan megfogalmazott – szabá-

lyainak cizellálása. 

A vagyont érintő kényszerintézkedések körében ugyanakkor garanciális 

szempontból aggályokat felvető rendelkezés, hogy a vagyonelkobzás érdekében 

a százmillió forintot nem meghaladó vagyonra az ügyészség vagy a nyomozó 

hatóság is elrendelheti a zár alá vételt. Kétségtelen, hogy az esetleges jogorvos-

lat tárgyában már a bíróság dönt, e jogalkalmazókat megosztó rendelkezés át-

gondolása mindenképpen indokolt lehet. 

2.10. Előkészítő eljárás 

Ugyancsak – változatlanul – nem egységes a Be. kilencedik részében újonnan 

életre hívott jogintézményként szabályozott, az egyszerű gyanú szintjét el nem 

25A bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról szóló 15/2018. (VI. 15.) IM. rendelet 
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érő adatok alapján a nyomozást megelőzően elrendelhető előkészítő eljárás 

megítélése. A jogalkotó szándéka szerint leginkább a korrupció és a terrorizmus 

visszaszorítása érdekében létrejött, részletszabályait érintően rendeleti szinten387F

26, 

valamint legfőbb ügyészi utasítással388F

27 is szabályozott jogintézmény az eljárási 

törvény újdonsága, e helyütt a téma eltérő volta, illetve a terjedelmi korlátok 

okán pusztán létére utalni van módom. 

2.11. Nyomozás 

A nyomozó hatóság és az ügyészség közötti felelősség kérdésének egyértelmű-

sítése okán a Be. felderítési és vizsgálati szakaszt különböztet meg, ezzel pedig 

megszűnt az önálló ügyészi szak addigi – formális – elkülönülése. Az ismeret-

len bűncselekmény feltárására hivatott, a nyomozó hatóság által ügyészi fel-

ügyelet mellett végzett felderítés jellemzően adatgyűjtésre, míg a vádemelés 

eldöntéséhez szükséges bizonyítási eszközök beszerzésére irányuló, ügyészi 

irányítás mellett zajló vizsgálat a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható konkrét személy büntetőjogi felelősségének kérdésére fókuszál. E 

körben álláspontom szerint mind az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorla-

ta389F

28,390F

29 mind az irányadó uniós gyakorlat 391F

30,392F

31 alapján az eljárás ügyészség, illetve 

nyomozó hatóság általi megszüntetésére, illetve a megszüntetett eljárás folytatá-

sára vonatkozó rendelkezések kapcsán merül fel garanciális jellegű probléma, 

ami e határozatok érdemi kötőerővel történő felruházásával, annak esetleges 

áttörése tekintetében bíróság által – konkrétan meghatározott esetekben – lenne 

megnyugtatóan kontrollálható. 

2.12. Opportunus eljárások 

A Be. szabályozásában hangsúlyosabb szerepet töltenek be a már előzőleg is 

ismert, a vádemelések számát csökkenteni hivatott, immár a nyomozási szakasz 

részét képező lehetőségek, mint például az egyezség, a közvetítői eljárás, vagy a 

régi Be.-ben vádemelés elhalasztásaként szabályozott, jelenleg feltételes ügyé-

szi felfüggesztés. Utóbbi két jogintézmény a nyomozás során szóba jöhető fel-

függesztési okokkal, míg a vádemelés részbeni mellőzése a nyomozás részbeni 

mellőzésének megfelelő megszüntetési okként került szabályozásra. 

A közbeszédben vádalkuként elhíresült egyezség a bűnösség beismeréséről 

jogintézményének régi Be. szerinti „jogelődje” a lemondás a tárgyalásról volt. 

A lényeges különbség, hogy az új szabályozás a vádemelésig gyakorlatilag 

 
26A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI.8.) Korm. 

rendelet 
27A legfőbb ügyész az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, 

valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) 

LÜ utasítása 
28 9/1992. (I. 30.) AB határozat 
29 14/2004. (V. 7.) AB határozat 
30Kossowski ügy (C486/14) 
31Gözütok ügy (C-187/01) 
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bármely bűncselekmény esetén lehetővé teszi a terhelt, a védő és az ügyész a 

nyomozás folyamán történő egyezségkötését azzal a korlátozással, hogy az a 

bűncselekmény jogi minősítésére, valamint a tényállás megállapítására nem 

terjedhet ki. E jogintézmény esetén a terhelt a tárgyaláshoz való jogáról mond 

le, ebből fakadóan – és ebben egyöntetű jogalkalmazói egyetértés 393F

32,394F

33 alakult ki 

– a garanciális szabályok érvényesülése e helyütt hatványozottan szükséges.

A közvetítői eljárás esetén az – a nemzetközi dokumentumokban 395F

34,396F

35 is rög-

zített – alapvetés, hogy arra jóvátétel valószínűsítése esetén sértetti és terhelti 

részről egyaránt kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor, nem változott, ugyan-

akkor a tevékeny megbánás anyagi jogi büntethetőséget megszüntető ok feltét-

eleitől elválva az addigiakon túl más, súlyosabb bűncselekmények elkövetése 

esetén is lehetővé teszi a közvetítői eljárást, ha a megegyezés, a jóvátétel, a 

terhelti magatartásának kedvező változása elérhetők. A szabályozás összhangot 

mutat a Kúria vonatkozó véleményével 397F

36,398F

37 is. 

A jogalkalmazó által anno vádemelés elhalasztásaként megismert, immár 

feltételes ügyészi felfüggesztésként megnevezett jogintézmény jelentősége 

alapvetően abban áll, hogy arra már a nyomozás során, akár közvetlenül a gya-

núsítotti kihallgatást követően is lehetőség van. A régi Be. szabályozásához 

képest az  „általános eseten” irányadó feltételek nem változtak, ugyanakkor 

immár nem kizárólag a kábítószer birtoklása és tartási kötelezettség elmulasztá-

sa miatt indult büntetőügyben, hanem azon bűncselekmények esetén szóba jö-

het, ahol az anyagi jogszabály a büntethetőség megszűnését a terhelt eljárás 

megindulását követő magatartásától teszi függővé. Amennyiben a terhelt nem-

csak képes, de hajlandó is ennek teljesítésére, abban az esetben sor kerül az 

eljárás felfüggesztése. A jogalkotó a sértetti reparálást sem hagyta figyelmen 

kívül, mert a jogintézmény alkalmazása esetén a kár megtérítése, illetve az ere-

deti állapot helyreállítása – fő szabályként – előírandó magatartási szabály. 

2.13. Vádirati kellékek 

Változást hozott az új jogszabály a vádirattal kapcsolatos előírások körében is, 

jelesül a vádirat kellékei vonatkozásában irányadó szabályok – mind tartalmi, 

32GELLÉR BALÁZS: Vádalku magyar módra? – Egyezségkötés a büntetőeljárásban 

https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_

buntetoeljarasban  [letöltve: 2020. március 25.] 
33KISS ANNA: Egyezség a bűnösség beismeréséről az új Be.-ben 

https://jogaszvilag.hu/egyezseg-a-bunosseg-beismereserol-az-uj-be-ben/  [letöltve: 2020. 

március 25.] 
34Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (99) 19. számú ajánlása a büntetőügyekben 

történő  mediációról 
35Az Európai Unió tanácsának 2001/220/IB számú kerethatározata a sértett büntetőeljárási 

jogállásáról 
363. BK. vélemény a 2012. évi C. törvény és az 1998. évi XIX. törvény közvetítői eljárásra

vonatkozó egyes rendelkezései értelmezéséről
37BK 67. vélemény a közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült egyes

jogértelmezést igénylő kérdésekről

https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra
https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra
https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban
https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban
https://hvg.hu/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban
https://jogaszvilag.hu/egyezseg-a-bunosseg-beismereserol-az-uj-be-ben/
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mind formai szempontból – egyszerűbbé váltak. A Be. már nem a törvényes vád 

fogalmával operál, helyette a vádirat a „törvényes elemeit” tartalmazza. E 

felsorolás azonban hiányos, mert az az alaki feltétel, hogy a vádat az arra 

jogosult emelje, a taxációból kimaradt. És bár az eljárás bíróság általi 

megszüntetésének okai között 399F

38 megjelölésre került a nem a jogosult által emelt 

vád esetköre, a szabályozás pontosításért kiált. De annak okán is, hogy a vádirat 

kötelező, illetve további kellékei, illetve azok esetleges hiányosságainak 

konzekvenciái vonatkozásában a szabályozás nem egyértelmű.400F

39 A korrekció 

kapcsán a jogalkotónak figyelemmel kell lennie a Kúria e körben kifejtett 

álláspontjára is.401F

40,402F

41, 403F

42 

2.14. Vádlotti jelenlét 

A bírósági eljárás általános szabályai körében kétségtelenül az egyik 

legfontosabb – ha úgy tetszik, paradigmaváltást jelentő – módosulása, hogy a 

terhelt tárgyaláson való jelenléte kötelezettségből joggá vált, ez praktikusan 

annyit jelent, hogy a terhelt az elsőfokú bírósági tárgyaláson bármikor 

bejelentheti, hogy a továbbiakban azon jelen lenni nem kíván. Igaz, a bíróság – 

meghatározott esetekben – kötelezheti a vádlottat a tárgyaláson történő 

jelenlétre, az eddigi tapasztalatok szerint erre kiviteles esetben kerül csak sor. 

2.15. Előkészítő ülés 

A tárgyalásra vonatkozó szabályok citálása előtt ne mulasszuk el áttekintetni a 

bírósági eljárás súlyponti részévé avanzsált előkészítő ülés jogintézményét. 

A régi Be. is ismerte és szabályozta, ám az új jogszabály az addiginál jóval 

erőteljesebb hangsúlyt helyez a bírósági tárgyalás érdemi előkészítésére. Ennek 

keretében a vádirat benyújtását követő feladatok változatlanul irányadóak, az 

előkészítő ülés – szemben addigi, mondhatni formális – szerepével a tárgyalás 

minél teljesebb körű előkészítését szolgálja, ugyanakkor azon akár érdemi dön-

téshozatal is megtörténhet. 

Az előkészítő ülés tárgyában a kérdés súlya okán a Kúria tanácselnöki értekez-

lete is állást foglalt404F

43,  kategorikusan meghatározva, hogy az előkészítő ülés nem 

tárgyalás. A legfőbb bírói fórum kifejtette, hogy a Be. 425. § (1) bekezdése alap-

ján a bíróság tárgyalást tart, ha a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítá-

sára bizonyítást vesznek fel, ezzel rendezve azt a kérdést, hogy bizonyítás felvéte-

 
38Be. 492. § (2) bekezdés c) pont 
39KISS ANNA: Az ügyészség szerepe az új bírósági eljárásban https://jogaszvilag.hu/az-

ugyeszseg-szerepe-az-uj-birosagi-eljarasban/ [letöltve: 2020. március 25.] 
401. BK vélemény 
411/2018. BJE határozat a törvényes vádról 
42 A vád törvényességének vizsgálata – a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának 

összefoglaló  véleménye, 2013 https://kuria-

birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_vad_torvenyessegenek_vizsgalata.pdf [letöltve: 

2020. március 25.] 
43A Kúria Büntető Kollégiuma 2019. február 11. napján tartott tanácselnöki értekezletének 

állásfoglalása 

https://jogaszvilag.hu/az-ugyeszseg-szerepe-az-uj-
https://jogaszvilag.hu/az-ugyeszseg-szerepe-az-uj-
https://jogaszvilag.hu/az-ugyeszseg-szerepe-az-uj-birosagi-eljarasban/
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_vad_torvenyessegenek_vizsgalata.pdf
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_vad_torvenyessegenek_vizsgalata.pdf
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lére csak tárgyaláson kerülhet sor. A Be. 502. § (3) bekezdése szerint az előkészí-

tő ülésen a bíróság a vádlottat a XXX. Fejezet szerint kihallgatja. A bíróság a 

kihallgatás megkezdésekor a terhelti figyelmeztetésen kívül figyelmezteti a vád-

lottat az 500. § (2) bekezdésében foglaltakra, majd a bíróság kérdést intéz a vád-

lotthoz, hogy beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekményben. Ezt 

követően a bíróság tagjai, az ügyész, a védő, és a polgári jogi igény tekintetében a 

magánfél is intézhet kérdést a vádlotthoz. Többvádlottas ügyekre a Be. 499. § (6) 

bekezdése kimondja, hogy ha az ügyben több vádlott van, az előkészítő ülés vád-

lottanként külön-külön, az ügyek elkülönítése nélkül is megtartható. Az 503. § (2) 

bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy ha az elkülönítés egyéb feltételei fennáll-

nak, a bíróság az ítélet kihirdetése érdekében azon ügyet elkülönítheti, amelyben a 

vádlott a bűnösségét beismerte. Mindezen rendelkezéseket egybevetve, mivel 

előkészítő ülésen az ügy csak bűnösségét beismerő és tárgyalásról lemondó vád-

lott tekintetében fejezhető be, ezért az ügyét a bűnösségét be nem ismerő, a tár-

gyalásról le nem mondó vádlott-társ ügyétől el kell különíteni, így az előkészítő 

ülésen a tárgyalásról le nem mondó vádlott-társ és a védője nem lehet jelen, erre 

tekintettel kérdezési joguk sem merülhet fel. Mivel az előkészítő ülésre vonatkozó 

hatályos szabályozás számos részletkérdés tekintetében változatlanul hiányos, 

annak mielőbbi pontosítása szükséges. 

2.16. A bírósági eljárás szabályai 

Az elsőfokú bírósági tárgyalás szabályai néhány, az eljárás gyorsítását szolgáló 

módosítástól eltekintve alapvetően nem változtak, ennek okán álljon itt pusztán 

néhány példa: az egyszerűsítés jegyében immár elegendő a vádirat lényegének 

ismertetése, sőt az a vádlott vagy védő indítványára akár mellőzhető is; ameny-

nyiben az előző tárgyalás óta hat hónapnál több idő telt el, a tárgyalást csak 

indítványra kell a korábbi tárgyalás anyaga lényegének ismertetésével megismé-

telni; lehetőség nyílt a perbeszéd írásban történő előterjesztésére, ez esetben 

annak szóbeli előadásakor a perbeszéd lényegének ismertetése is elegendő. Kor-

látozott fellebbezés esetén a bíróságnak csak döntése fellebbezéssel támadott 

rendelkezéseit szükséges megindokolnia. 

A másodfokú bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések lényegi szabályo-

zása ugyancsak minimális mértékben változott, az elsőfokú ítéletben megállapí-

tott tényállás változatlanul irányadó, döntően a teljes körű felülbírálat érvénye-

sül. A fellebbezésben új bizonyítékra azon esetben lehetséges hivatkozni, ha a 

fellebbező legalábbis valószínűsíti, hogy arról az elsőfokú határozat kihirdetését 

követően szerzett tudomást, ám az első fokon előterjesztett, de elutasított bizo-

nyítási indítványra is lehetséges a hivatkozás. Korlátozott felülbírálatra kizáró-

lag abban az esetben nyílik mód, ha a fellebbezés az alkalmazott szankció ne-

mét, mértékét vagy tartamát, az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás 

tárgyát képező rendelkezését, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indít-

ványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezését, avagy a 

felmentő ítélet vagy az eljárást megszüntető határozat indokolását sérelmezi, 
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ugyanakkor a másodfokú bíróság e korlátozott felülbírálat keretei között to-

vábbra is hivatalból vizsgálja az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését ered-

ményező esetleges abszolút/relatív eljárási szabálysértéseket. 

Megalapozatlanság esetén az lehet részleges vagy teljes. Utóbbi – szükség-

szerűen – az ítélet hatályon kívül helyezést eredményezi, míg részleges megala-

pozatlanság esetén a másodfokú bíróság azt a tényállás kiegészítésével, helyes-

bítésével, az ügyiratok tartalma, ténybeli következtetés vagy felvett bizonyítás 

alapján a kiküszöbölni köteles. A jogalkotó konzekvensnek mutatkozik a Be. 5. 

§-ában meghatározott, az eljárási feladatok megoszlásaként rögzített alapvető

rendelkezéshez, amikor azt mondja ki, hogy amennyiben a vádat alátámasztó

bizonyíték beszerzését a vádló nem indítványozta és az ítélet megalapozatlansá-

ga nyilvánvalóan erre vezethető vissza, a megalapozatlanság következményei

nem alkalmazhatóak, azaz nem kerülhet sor az ítélet hatályon kívül helyezésére.

A harmadfokú eljárás keretében kizárólag eltérő döntés vonatkozásában érvé-

nyesül a teljes körű felülbírálat, ami a felülbírálat terjedelmének határozott szűkü-

lését eredményezi. Az új Be. nóvuma az indokolatlan hatályon kívül helyezések 

megelőzése érdekében az egyes ügydöntő, érdemi határozatokat hatályon kívül 

helyező, másod- és harmadfokú végzések elleni fellebbezés lehetősége. 

2.17. Rendkívüli jogorvoslatok 

A rendkívüli jogorvoslatok körében kardinális változás szintén nem érhető 

tetten. A Kúria egy eseti döntésében e tárgyban akként foglalt állást, hogy az 

összbüntetési ítélet a Be. 449. § (2) bekezdésében megfogalmazottak ellenére – 

nem ügydöntő határozat, a Be. 648. § (1) bekezdés egyértelmű rendelkezése 

szerint felülvizsgálatnak kizárólag a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen 

van helye. A Be. 456. § (1) bekezdés első mondata szerint a bíróság jogerős 

ügydöntő határozata végleges, mindenkire kötelező döntést tartalmaz a vádról, 

illetve a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a büntetőjogi következményekről 

vagy ezek hiányáról. Ilyen a bűnösséget megállapító és a felmentő ítélet, 

valamint az eljárást megszüntető végzés (Be. 564-569. §). Az összbüntetési 

ítélet ilyen döntést nem tartalmaz, ezért az nem ügydöntő, és így ellene 

felülvizsgálatnak helye nincs.”405F

44 
A Be. a rendkívüli jogorvoslatokról szóló tizenkilencedik részének hatodik, 

egyben utolsó fejezete az egyszerűsített felülvizsgálat szabályait rögzítő, 

lényegét tekintve a régi Be. különleges eljárásokra vonatkozó előírásait 

tartalmazó rész, amelyek alkalmazása révén a jogerős ügydöntő határozat 

járulékos kérdésekben felmerülő hiányosságai, vagy hibái korrigálhatóak. 

2.18. Külön eljárások 

Az egyes külön eljárások esetén irányadó változásokat – terjedelmi korlátok 

okán – pusztán érintőlegesen van módom említeni, az alábbiak szerint. 

44Kúria Bfv. III. 981/2018/2. számú határozatának indokolása 
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A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban a tanács elnöke mellett a bírói tanács 

tagjai – a főszabállyal szemben – változatlanul az ülnökök azzal, hogy e körben 

a megelőző szabályozás keretében meghatározott pedagógusok mellett más, a 

fiatalkorú terheltek szempontjából figyelembe vehető speciális szaktudással 

rendelkező ülnökök is közreműködhetnek. 

A katonai büntetőeljárás keretében a jogalkotó a katonai eljárásra vonatkozó 

speciális szabályok mellett – az előzőekben írtakhoz hasonlóan – ülnökök rész-

vételéről szóló rendelkezéseket változatlanul megtartotta. 

A mentességet élvező személyek elleni büntetőeljárás kapcsán a Be. a köz-

jogi tisztség betöltésén alapuló megjelölést a mentelmi jog kifejezésre módosí-

totta, a diplomáciai mentesség fogalmát elhagyva immár a nemzetközi jogon 

alapuló mentesség gyűjtőfogalmát alkalmazza. Tette mindezt a vonatkozó, e 

körben irányadó háttérnormákkal létrehozandó összhang érdekében. 

Az eljárást gyorsítani hivatott külön eljárások egyik legfontosabbika válto-

zatlanul a bíróság elé állítás, melynek kapcsán azért volt szükség módosításra, 

mert a jogalkotó a jogintézmény alkalmazhatóságát 2011. évtől a bűncselek-

mény elkövetésének időpontja helyett a gyanúsítás időpontjához igazította. A 

jelenleg hatályos szabályozás a bíróág elé állítás két formáját vezette be. 

Az első, amikor tettenérés esetén a bűncselekmény elkövetésétől számított 

tizenöt napon belül, míg a második szerint beismerés esetén a gyanúsítotti ki-

hallgatástól számított egy hónapon belül lehetséges a külön eljárás lefolytatása 

abban az esetben, ha a bűncselekmény 10 évi szabadságvesztésnél nem súlyo-

sabban büntetendő. A jogintézmény eljárást gyorsító voltához igazodva az eljá-

rás törvény – a régi Be. szabályozásától eltérő módon – igen szigorú határidőket 

határoz meg, jelesül a másodfokú eljárást az elsőfokú ügy másodfokú bíróságra 

érkezésétől számított két hónapon belül kell befejezni. 

A Be. hatálybalépése óta eltelt időszak jogalkalmazói tapasztalata alapján 

megfontolásra érdemes annak felvetése, hogy a jogalkotó újfent ne tegyen kü-

lönbséget a tetten ért, illetve a beismerő terhelt között, és a jelenleg irányadó, 

meglehetősen rövid tizenöt napos és egy hónapos határidőket egységesen két 

hónapban határozza meg. 

A büntetővégzés meghozatalára irányuló büntetőeljárás „jogelődje” a tárgya-

lás mellőzésével lefolytatott eljárás, az átnevezés döntően jogtörténeti okokra 

vezethető vissza. Az írásban zajló külön eljárás lényege mit sem változott, 

amelynek keretében tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában úgy a tár-

gyalás előkészítése, mint a tárgyalási szak is elmarad. A külön eljárás jelentősé-

ge abban áll, hogy a tárgyalás mellőzésével meghozott ügydöntő határozat, a 

büntetővégzés – jogerőre emelkedése esetén – az ítélettel egyenértékű. 

A biztosíték letételére vonatkozó eljárás már több, mint 30 éve része büntető 

eljárásjogunknak, ugyanakkor a jogintézmény régi Be. szerint a különleges 

eljárások között szabályozott rendelkezései az időközben bekövetkezett társa-

dalmi és abból fakadó jogszabályi változásoknak köszönhetően elavultak. A 

hatályos Be. a külön eljárásokat tartalmazó huszadik részének CIII. fejezetében 
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szabályozott, a biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás rendelkezései szerint 

a jogintézmény célja, hogy az életvitelszerűen külföldön élő terhelt egy bizo-

nyos összeg letétbe helyezése mellett az eljárási cselekményektől az eljárás 

teljes folyamatában távol maradhasson. 

A Be. a pótmagánvádas eljárást is immár külön eljárásként, a vonatkozó sza-

bályokat – az addigiaktól eltérően – egy helyen, áttekinthető, világos módon sza-

bályozza, míg a magánvádas eljárás rendelkezései lényegében nem változtak. 

Az utólagos vagyon-visszaszerzési eljárás és a tárgyi eljárás szabályainak új-

ragondolása – az előbbikben már érintett – új szabályozást vezetett be a külön 

eljárások rendszerébe. 

A Be. a határzárral kapcsolatos bűncselekmények eljárását szabályozó feje-

zetben – fő szabály szerint – nem zárta ki a fiatalkorúakra vonatkozó külön 

eljárás szabályait, a kényszerintézkedések végrehajtása során a család együttes 

elhelyezésére – mind az őrizet, mind a letartóztatás, mind a bűnügyi felügyelet 

esetén – lehetőséget biztosít azzal, hogy a különféle kényszerintézkedések me-

nekültügyi, idegenrendészeti intézményben való végrehajtásának helyét egyér-

telműen határozza meg. A garanciális szabályok teljesebb körű érvényesítése 

érdekében az ezen külön eljárásban érintett, határzárral kapcsolatos bűncselek-

mények vonatkozásában a bíróság elé állítások esetében a bűncselekmény bün-

tetési tételéhez igazodó felső korlátot rögzít, illetve a vonatkozó paraméterek 

esetén a büntetővégzés meghozatalára is lehetőséget biztosít. 

Az új Be. a külön eljárások körében már nem tartalmazza az elmúlt évek 

büntetőjogi gyakorlatában magának komoly jelentőséget kivívott kiemelt jelen-

tőségű ügyek szabályait. Ennek oka alapvetően abban rejlik, hogy – amint arról 

már szó is volt – a hatályos eljárási törvény életre hívta a gazdálkodással össze-

függő kiemelt bűncselekmények körét, amely kapcsán irányadó eljárási szabá-

lyok – mint például, hogy a bíróság első fokon három hivatásos bíróból álló 

tanácsban jár el, ahol a tanács egy tagja a törvényszék gazdasági (annak hiánya 

esetén polgári) kollégiumának kijelölt bírája – az általános rendelkezések köré-

ben kerültek szabályozásra. Emellett a kiemelt jelentőségű ügyek e körből tör-

ténő „kiesését” eredményezte, hogy az egykori külön eljárás kapcsán megfo-

galmazott koncepció lényegében immár az új Be. részévé vált. 

2.19. Különleges eljárások 

A hatályos Be. különleges eljárásokról szóló fejezete ugyancsak jelentősen kü-

lönbözik a régi Be. hasonló címet tartalmazó fejezetének tartalmától. Amint 

arról fentebb már volt szó, a jogerős ügydöntő határozat járulékos kérdésekben 

felmerülő hibái vagy hiányosságai az egyszerűsített felülvizsgálati eljárások 

keretében orvosolhatók, a jogalkotó a huszonegyedik részben egy átláthatóbb és 

könnyebben alkalmazható rendszert hozott létre akként, hogy e helyütt mind-

össze olyan intézmények maradtak, amelyek a jogerős ügydöntő határozatot 

követően felmerült új körülményre tekintettel végzik el a döntés korrekcióját, 

egyúttal egyes anyagi jogi intézmények szükségszerű eljárási megfelelői. 
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Végül, de nem utolsósorban, néhány szó a szintén új alapokra helyezett kár-

talanításról: a Be. az ún. osztott szerkezetű kártalanítást vezette be, amely egy 

tarifarendszeren alapuló kártalanítási eljárást – amelynek lényege, hogy jogalap 

fennállása esetén a magyar állam és a kártalanítást igénylő között fix összeget 

rögzítő tarifarendszer alapján egy bírósági eljárás nélküli megállapodás jön létre 

azzal, hogy azt követően további igényérvényesítésnek nincs helye  – illetve 

kártalanítási pert foglal magában. 

3. Összefoglalás

A Be. szélesebb körű áttekintése nem volt, de a tartalmi korlátozottsághoz kö-

töttség folytán nem is lehetett a célom. Egy rövidre fogott gondolatsor felvázo-

lására törekedtem, arra hívtam fel a figyelmet, ami a saját tapasztalataim alapján 

a jogalkalmazói gyakorlatban elsődleges érdeklődésre tarthat számot. Az egyes 

nóvumok érintése mentén igyekeztem röviden áttekinteni és bemutatni, hogy 

mennyiben maradt meg vagy miként változott a korábbi Be. néhány működőké-

pesnek bizonyult, mondjuk úgy „bevált” jogintézménye, azokat mennyiben 

gondolta újra a jogalkotó, illetőleg ezek kapcsán mi a joggyakorlat eddigi ta-

pasztalata, hol látszik – esetleg már most – felmerülni a módosítás igénye. 
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Absztrakt 

A büntetés-végrehajtás kódexében (Bv.tvr.) hosszú ideig nem került külön sza-

bályozásra az, hogy az alapügytől függetlenül, a büntetés-végrehajtási ügyben a 

terhelt érdekében eljáró ügyvédet kicsoda, és milyen jogosítványokkal rendelke-

zik. Ennek büntetés-végrehajtási kódex-szintű kifejtésére az első kísérlet az új 

Bv. tv. tette meg, ami őt szintén védőnek jelölte meg. Előadásomban és tanul-

mányomban ezen fejlődést, és annak mértékét kívánom áttekinteni, egyes (kivá-

lasztott) szempontok szerinti értékeléssel összefűzve. 

Kulcsszavak: anomáliák, büntetés-végrehajtás, kontrollrendszer, védelmi jo-

gok, védő 

1. Bevezetés

A büntetőeljárás halmozottan hátrányos helyzetű 407F1 szereplője a terhelt, akit a 

büntetőeljárás minden szakaszában védelem illet meg. Az Alkotmánybíróság 

szerint az elítélt nem a tárgya a büntetés-végrehajtásnak, hanem az alanya408F

2. A 

terhelt a büntetés-végrehajtással az eljárás minden szakaszában kapcsolatba 

kerülhet, nem csak az esetleges elítélését követően. A büntetőeljárási törvény 

(Be.) akként rendelkezik, hogy – többek között – kötelező a védelem azon eset-

ben, ha a terhelt „fogva van” 409F3. Ennek a számos oka közül a nyomósabb (és 

harsányabb) jogpolitikai indoka az, hogy ne szenvedjen hátrányt a terhelt véde-

kezése csak azért, mert fizikailag akadályozza őt a büntető-eljárás. Valójában 

azonban a jogainak gyakorlásában való korlátozása, és kiszolgáltatottsága okán 

van szükség a védelemre, és pontosan emiatt a személyi szabadságot korlátozó 

szankciók végrehajtásának mikéntje vonatkozásában is ugyanilyen természetes-

séggel meg kellene illetni őt a védelemnek. 

A 2015. január 1-én hatályba lépett új Bv.tv. ezen gondolati irányba indult el 

a hatályát veszett Bv.tvr-hez képest.  

1 TREMMEL FLÓRIÁN: A magyar büntetőeljárás Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2001., 153. 
2 13/2001 (V:14) ABH IV/1. 
3 Be. 44. § „A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha b) a terhelt személyi szabadsá-

got érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, más ügyben letartóztatás, előzetes kényszer-

gyógykezelés hatálya alatt áll, valamint ha szabadságvesztést, elzárást vagy javítóintézeti ne-

velést tölt” 
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2. Alapvetés 

2.1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

A büntetés-végrehajtási jogra kiható legalapvetőbb rendelkezések egy része már 

megjelent az ENSZ Közgyűlés határozata által elfogadott Emberi Jogok Egye-

temes Nyilatkozatában.410F

4 Habár a Nyilatkozat tartalmának kötelező ereje kap-

csán vita van, de mivel a szövege későbbi egyezményekbe (pl.: az Emberi Jo-

gok Európai Egyezményébe) beemelésre került, így a rendelkezései vitán felül 

kötelezőek.411F

5 

Az 1966. december16-i Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok-

mánya is rendelkezik arról, hogy minden részes ország arra kötelezi magát, 

hogy „minden olyan személy, akinek az Egyezségokmányban elismert jogai 

vagy szabadságai sérelmet szenvednek, hatékony jogorvoslattal élhessen akkor 

is, ha a jogok megsértését hivatalos minőségben eljáró személyek követték el” 412F

6. 

Ugyancsak kimondja azt is, hogy „senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, em-

bertelen megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni” 413F

7. Ezen elvek érvé-

nyesülésére az Egyezségokmány részes államai (közte Magyaroroszág is) köte-

lezték magukat arra, hogy az „alkotmányos eljárásukkal és az Egyezségokmány 

rendelkezéseivel összhangban gondoskodnak olyan törvényhozási vagy egyéb 

intézkedések meghozataláról, amelyek az Egyezségokmányban elismert jogok 

érvényesüléséhez szükségesek, amennyiben ilyenek még nem volnának hatály-

ban.”414F

8 Ezen nemzetközi egyezményben megjelenő szabályok tehát arra kötele-

zik a Magyar Államot, hogy a büntetés végrehajtása alatt is megfelelő jogi vé-

delmet biztosítson a terhelteknek mind a jogszabályok, mind a gyakorlat szint-

jén. Sőt, az Egyezségokmány még ezen is túlmutat, az Egyezségokmány a nul-

lum crimen sine lege elvet tartalmazó cikke szerint nemcsak a belső jogot, ha-

nem a nemzetközi jogot is figyelembe kell venni 415F

9, mely alapján az Egyezség-

okmány a jogalkotás kereteit is kijelölte. 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (87) 3. Ajánlása az Európai bün-

tetőszabályzatra szintén visszautal abban a körben, hogy az emberi jogokat 

 
4 NAGY ANITA: Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017., 21. 
5 AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATÁNAK BEMUTATÁSA ÉS 

ELEMZÉSE különös tekintettel az ötödik és tizennegyedik cikkekre vonatkozóan 8. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Haszonits+Andrea_Az+emberi+jogok+egyete

mes+nyilatkozat%C3%A1nak+bemutat%C3%A1sa.pdf/69b56103-fde9-2b72-cad2-

fd6598e63b6a letöltés időpontja: 2020.03.04. 
6 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. cikk. 3. a) alpontja 
7 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. cikk. Ez nem mellesleg az Em-

beri Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikkében is már megjelent. NAGY i.m. 21. 
8 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. cikk. 2. pontja 
9 LÉVAY MIKLÓS: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekin-

tettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre, in.: Pázmány Law Working Papers, 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2011/24, 4. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Haszonits+Andrea_Az+emberi+jogok+egyetemes+nyilatkozat%C3%A1nak+bemutat%C3%A1sa.pdf/69b56103-fde9-2b72-cad2-fd6598e63b6a
https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Haszonits+Andrea_Az+emberi+jogok+egyetemes+nyilatkozat%C3%A1nak+bemutat%C3%A1sa.pdf/69b56103-fde9-2b72-cad2-fd6598e63b6a
https://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Haszonits+Andrea_Az+emberi+jogok+egyetemes+nyilatkozat%C3%A1nak+bemutat%C3%A1sa.pdf/69b56103-fde9-2b72-cad2-fd6598e63b6a
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messzemenően tiszteletben kell tartani 416F

10, illetve hangsúlyozza azt, hogy a cél a 

fogvatartottak emberi méltóságának megóvása. 417F

11

2.2. Belső jogszabályi alapok - általában 

Alapvető kiindulási pont az, hogy a büntetés-végrehajtást a büntetőeljárás rész-

ének tekintjük-e avagy sem. Fenyvesi Csaba 2002-ben kifejtett véleménye sze-

rint a büntetés-végrehajtás a büntetőeljáráshoz képest külön szabályozott, de 

nem külön álló jogterület418F

12. A felvetés ma is megvizsgálandó, hiszen a büntető-

eljárás érdekében elrendelt személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések 

végrehajtásának módja ugyancsak a Bv.tv-ben szabályozottak, ahogyan a bünte-

tő bíró által kiszabott szankciók is. Ugyanakkor ezen esetben arról se feledkez-

zünk meg, hogy a Btk. is ugyanúgy a büntetés-végrehajtás forrásként, háttere-

ként szerepel. 

Az Alaptörvény kimondja, hogy „a büntetőeljárás alá vont személynek az 

eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez.”419F

13

A büntetés-végrehajtási ügyekben420F

14 a büntető ügyekben is eljáró bírók dön-

tenek. Büntetés-végrehajtási ügynek minősül: a bíróságnak, a végrehajtásért 

felelős szervnek és az adott ügyben döntési jogkörrel rendelkező személynek a 

büntetés, az intézkedés, a kényszerintézkedés, valamint a rendbírság helyébe 

lépő és a szabálysértési elzárás végrehajtásával kapcsolatos olyan eljárása - ide 

nem értve a Be. 128. § (2) és (5) bekezdése, XCIV. Fejezete és Huszonegyedik 

Része szerinti eljárásokat - amely érinti annak tartalmát, mértékét, a végrehaj-

tás helyét vagy módját, megkezdésének időpontját, a félbeszakítás, a feltételes 

szabadságra bocsátás, az ideiglenes elbocsátás, illetve a végrehajthatóság kér-

dését, vagy a végrehajtás rendjének fenntartására irányul, és lényeges kihatás-

sal van az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott jogaira és kötelezettségeire. 

A büntetésvégrehajtási ügyben eljáró bírók egyes eljárásának szabályai 

egészben, egyes szabályai részben (és ilyenkor a Bv.tv. is ír elő eljárási szabá-

lyokat), vagy egészben a Be-ben kerültek rögzítésre. 

A büntetésvégrehajtási ügyben a teljes egészében a Bv. tv. tartalmazza a 

szabályokat például a bírósági eljárások esetében a végrehajtásért felelős szerv 

határozata ellen (ha a Bv. törvény így rendelkezik) a büntetés-végrehajtási bíró-

hoz beterjesztett bírósági felülvizsgálat esetében.421F

15 

10 Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (87) 3. Ajánlása az Európai büntetőszabályzatra El-

ső rész 1. pontja. 
11 Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (87) 3. Ajánlása az Európai büntetőszabályzatra El-

ső rész 3. pontja. 
12 FENYVESI CSABA: A védő a büntetés-végrehajtásban, in Börtönügyi Szemle, Budapest, 

2002/1., 63. 
13 Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdése 
14 Bv. tv. 3. § 1. pontja 
15 Bv. tv. 24. § (1) bekezdése 
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A büntetésvégrehajtási ügyben az eljárási szabályok a Bv. tv-ben kerülnek 

„részbeni rögzítésre” például a (z utólagos) bírósági mentesítés esetében, ahol 

maga a Bv. tv utal vissza a Be. XCIV. fejezetének megfelelő alkalmazására 422F

16. 

Ha azonban a Be. rendelkezései alkalmazandóak, akkor sem mindegy, hogy 

e körben a Be. mely részei relevánsak, mert például a büntetésvégrehajtási ügy 

tárgyait tekintve a Be. huszonkettedik része a büntetőeljáráshoz kapcsolódó 

egyéb eljárásokon belül a XC. fejezet –mely az Alaptalanul alkalmazott szabad-

ságkorlátozásért járó kártalanítás –, illetve a CXI. fejezet – mely a bűnügyi költ-

ség és a rendbírság mérséklése vagy elengedésének rendjét szabályozza – kér-

désköreiben nincs rendelkezés a Be egyéb rendelkezéseinek alkalmazására. 

Lényeges az a tény is hogy a Bv. tv-ben a jogalkotó nem tett olyan rendelke-

zést, hogy a Bv. tv-nek a Be. általános háttérjogszabálya lenne. Ennek ellenére 

megállapítható az, hogy a bv bírók eljárására akkor is alkalmazásra kerülnek a 

Be. egyes szabályai, amikor a Bv-tv. Őt erre nem hatalmazza fel: pl.: az alapve-

tő jogokat sértő fogva tartás miatti kártalanítási eljárások esetében a Bv. tv. 

rendelkezései között sem a Be. eljárására vonatkozó utalás nincs,423F

17 sem az ügy 

elhúzódásának orvoslásának jogintézményét nem ismeri a Bv. bíró eljárásának 

elhúzódására, mégis alkalmazásra kerülnek a Be. XXIV. fejezetének rendelke-

zései, pedig a Be. sem utal a Bv. tv. rendelkezéseire, hiszen nyilvánvalóan a 

„...ha a) a törvény a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság részére az 

eljárás lefolytatására, az eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely hatá-

rozat meghozatalára határidőt állapított meg…” kitétel csakis a Be-re utalhat. 

Figyelembe véve a Jogalkotó sakktábla szerűen szórt szabályozási techniká-

ját a fenti contra legem gyakorlat ellenére nem lehet alappal és megnyugtatóan 

kijelenteni azt, hogy a Be. a Bv. tv. generális háttérjogszabálya lenne. 

2.3. Jogszabályi alapok a védelem szempontjából 

A fenti szabályozási anomáliák a védő fogalmi meghatározás körében is prob-

lémát jelentenek. A Bv. tv. 3. § 15. pontja szerint „védő: a Be. szerinti védő, 

valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtása alatt az elítélt vagy az 

egyéb jogcímen fogvatartott büntetés-végrehajtási ügyében eljáró ügyvéd”. A 

Be. szerint védőt a terhelt hatalmazhat meg424F

18, a terhelt pedig az elítéltet is ma-

gában foglalja425F

19. 

A Bv. tv. rendelkezése 426F

20 alapján a büntetés-végrehajtási ügyben eljáró védő 

hivatalos minőségében kapcsolattartó személynek számít – ez azonban nem 

számít új jogintézménynek: már korábban is ezzel egyező volt a szabályozás427F

21. 

16 Bv. tv. 44/A § (3) bekezdése 
17 Bv. tv. 10/A, 10/B. §, 70/A. § és 70/B §, 436. § (10)-(12) bekezdései 
18 Be. 39. § (1) c) pont 
19 Be. 38. § (2) bekezdés 
20 Bv. tv. 3. § 9. b) pontja 
21 6/1996 (VII.12.) IM rendelet 55. § (2) g) pontja. 
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A jogalkotó azonos fogalmi megnevezéshez kiterjesztő személyi kört rendel, 

hiszen eleve a Be. szerinti védővel nyitja a fogalmat, de egyből tovább is lép a 

büntetés-végrehajtási ügyben eljáró ügyvéd „bevonásával”. A Be. szerinti védő 

meghatalmazása időbeli korlátai kapcsán kiemeli:„…ha a meghatalmazásból 

más nem tűnik ki - a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, és kiterjed a per-

újításra, a felülvizsgálatra, az egyszerűsített felülvizsgálatra, a bűncselekmény-

nyel összefüggő vagyon vagy dolog elvonására, adat hozzáférhetetlenné tételére 

irányuló eljárásra, valamint a különleges eljárásokra is.” 428F

22 A kirendelt védőkre 

lényegében azonos meghatározás van.429F

23 

A kapcsolódási pont a Be. szerinti védő és a csak Bv. tv. szerinti védő között 

a különleges eljárásoknál lenne 430F

24, az azonban jogszabályi fogalmilag kívül esik 

a büntetésvégrehajtási ügy tárgykörén – még ha jogterületileg le is fedik (fed-

nék) egymást. 

Ennek következtében levonható az a következtetés, hogy az Új Be. és az Új 

Bv. kódex megalkotásakor a bv szerinti védői minőség fogalmi kiterjesztése 

ellenére sem az volt a cél, hogy szakítson a Bv. tvr. szabályozásával, miszerint a 

Be. szerinti jogokat ne gyakorolhasson a kizárólag büntetés-végrehajtási ügyben 

eljáró védő. 

Ehhez képest a fogva tartassál kapcsolatban, de nem büntetés-végrehajtási 

ügyben eljáró ügyvéd pusztán képviselőnek minősül, ráadásul a képviselői minő-

séghez ügyvédi minőség sem szükséges431F

25, legfeljebb annyi megkötés van, hogy 

„nem járhat el képviselőként, akit a rendelkezési jogkör gyakorlója vagy a végre-

hajtásért felelős szerv vezetője a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt” 
432F

26 

Kívánatos lenne a Bv. törvény szerinti védő jogosultságait expressis verbis 

egyenrangúsítani a Be szerinti védővel, mivel tartalmilag eltérő módon határoz-

za meg a jogalkotó a Be. szerinti védő jogosultságait: „…teljeskörűen gyako-

rolhatja a terhelt mindazon jogát, amely jellegénél fogva nem csak a terhelt 

személyéhez fűződik. A védő e jogokat önállóan, védői jogokként gyakorolhat-

ja.”433F

27 Ez a megfogalmazás vitán felüli, egyértelmű, és régóta meggyökeresedett, 

hiszen a régebbi Be. szabály is tartalmilag azonosan szabályozott 434F

28. Az, hogy a 

jogalkotó máshogy fogalmaz a két kódexben a teleológikus értelmezés alapján 

egyértelmű minőségi különbséget tesz, és eltérő tartalommal tölti fel a névileg 

azonos megnevezésű védő jogosultságait a két jogterületen. Az eltérő megfo-

 
22 Be. 45. § (5) bekezdés 
23 Be. 48. § (1) bekezdése 
24 Be. huszonegyedik rész 
25 KOÓSNÉ MOHÁCSI BARBARA: Büntetés-végrehajtási jog, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 

2017., 97. 
26 Bv. tv. 11. § (5) bekezdés 
27 Be. 42. § (1) bekezdés 
28 BARTKÓ RÓBERT – KOVÁCS GÁBOR – DÁVID LILLA – HORVÁTH PÉTER – JANCSÁK RAMÓNA – 

JUNGI ESZTER – NAGY KLÁRA – NÉMETH IMRE: Büntető Eljárásjog I., Universitas – Győr 

Nonprofit Kft., Győr, 2012., 151. 
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galmazás (illetve pontosabban a szűkszavú Bv. törvény szerinti meghatározása) 

miatt gyakorlati alkalmazási anomáliák merülnek fel. 

3. Anomáliák a fogalom és a jogosultságok körül

3.1. A panasz eljárás

Egyes kialakult gyakorlat szerint a Bv. tv szerinti védő még az általa indított 

panasz-eljárásban sem kell, hogy értesüljön egy, a Befogadási és Fogvatartási 

Bizottság (BFB) által a panasz miatt foganatosított és megtartott meghallgatás-

ról (bár a meghatalmazása kiterjedne erre), és az emiatt beadott ügyészi panasz 

eredménye az, hogy a BFB-nek nincs a védőt értesítési kötelezettsége, és azzal 

sincs semmi baj, ha a terhelt vonja vissza a védő által beadott panaszt.435F

29 Ezzel 

az eljárással a BV Intézet pontosan azon kötelezettségének nem tesz eleget, 

hogy a terheltnek minden ésszerű lehetőséget biztosítani kell a jogai érvényesí-

tésének segítésére, ennek részeként a jogi tanácsadás igénybe vételére 436F

30, hiszen 

a távollévő védő nem láthatja el a funkcióját. A BV Intézet ezen kötelezettsége 

garanciális jelentőségű (lenne, ha érvényesülne…) 437F

31. 

A problémakör kettéválasztható. Az első ilyen a meghallgatásról való értesí-

tési hiánya. Ez eklatáns példája a jogok vs. kötelezettségek kérdésének, azaz, 

hogy hiába van joga a terheltnek meghatalmazni egy eljárásra ügyvédet, ha aztán 

a meghatalmazottat nem kell legalább értesíteni a meghallgatásról, pusztán azért, 

mert a Bv. tv. 96/A § (2) bekezdése csak annyit ír, hogy a BFB a terheltet hallgat-

ja meg. (Ekkor még arról szó sem esett, hogy mennyivel hamarabb kellene, illene 

értesíteni a védőt. Gyakori, hogy büntetésvégrehajtási fegyelmi ügyben egy, leg-

feljebb két nappal a meghallgatást megelőzően értesíti a BV azt a védőt, aki a 

terhelt büntetésvégrehajtási védője, és aki a fegyelmi jogsértés gyanújáról addig 

az időpontig még csak nem is tudott.…) Megjegyzendő, hogy ezen értelmezés 

visszalépés a korábbaikhoz képest, mivel a korábban pl.: a kártérítési eljárások 

esetén a meghatalmazás becsatolását követően a meghatalmazottat legalább 5 

munkanappal korábban értesíteni kellett a fogvatartott meghallgatásának helyéről 

és időpontjáról, valamint minden egyéb eljárási cselekményről.438F

32 

A második problémakör az, hogy egy a védő által beterjesztett panaszt a ter-

helt visszavonhatja-e. A kérdés még súlyosabb akkor, ha figyelembe vesszük 

29 Az ügyészi álláspont azzal együtt került kialakításra, hogy az Ügyészség deklarálja azt, 

hogy a védő meghatalmazása kiterjed a BFB előtti eljárásra. Csongrád Megyei Főügyészség 

Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Csoport Bv.1966/2019/10. 
30 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2006. január 11-én elfogadott R/2006/2 ajánlá-

sa az Európai Börtönszabályokról 23.1 és 23.2. pontok.  
31 LAJTÁR ISTVÁN – SZŰCS ANDRÁS: Büntetés-végrehajtási jog Jogi szakvizsga felkészítő kötet, 

Patrocinium Kft, Budapest, 2017., 133. 
32 A büntetés-végrehajtás országos parancsnoknak 0164/1998 (IK Bv.Mell.8.) OP intézkedése 

A R 6. § (2) bekezdéséhez 12. pontja 
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azon szabályt, hogy az egyszer már visszavont panasz nem terjeszthető be újra, 

mert akkor azt indokolás nélkül el kell utasítani. 439F

33 

Mind a két esetben jól igazolt az állítás, hogy a terhelt „halmozottan hátrá-

nyos helyzetű”, hiszen egyrészt a jogot – általában – kevéssé ismeri, másrészt, 

ha már a végrehajtási szakaszban vagyunk, akkor egy fokozottan kiszolgáltatott, 

függelmi helyzetbe is került a BV intézményrendszere felé. Ezt lenne hivatott 

ellensúlyozni a védelemhez való alkotmányos alapjog. 

Tűrheti a vitát annak megvizsgálása is, hogy mennyire sérti a terhelt emberi 

méltóságát az, hogy meghatalmaz egy ügyvédet, és az államhatalom túllép ezen 

döntésén, és kirekeszti a védőt az ügyből (legalábbis annak egyik lényegi pont-

jából), avagy az a lelki kényszer, melyben a védő távollétében a panasz vissza-

vonásának alternatívájaként az ország másik felébe szállítás, vagy egy másik 

zárkába helyezés szerepel – utóbbi esetében a terhelt haragosaival együttes elhe-

lyezéssel… Ezek a jogsértések száma a régi Bv.tvr. időszakában tapasztalt 

csökkenéséhez képest440F

34 a kártalanítási eljárások bevezetésével ismét emelkedést 

mutatnak. A kérdéskör megfogható a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság jogeset-

jeinek szintjén is, ahol már a nem megfelelő panasz-kivizsgálás (mint pl.: a 

Kmetty ügy441F

35) is sértheti az Emberi Jogok Európai Egyezményét 442F

36, márpedig a 

védő kihagyása a panasz-eljárás lényeges szakaszából kimerítheti a nem megfe-

lelő panaszkezelést. 

A „jogfejlődés” ezen körben – megjegyzendő – igencsak vargabetűs, mivel a 

büntetés végrehajtás országos parancsnoka 1998-ban a terhelt kárigénye alapján 

indult eljárás kapcsán kifejezetten arról rendelkezett, hogy olyan tájékoztatót 

kell a terhelnek adni, melyben az szerepel, hogy „A bv. szerv saját költségén a 

meghatalmazottat értesíti minden fontosabb eljárási cselekményről.” 443F

37 Az igaz-

sághoz persze hozzá tartozik az, hogy a mondat szerint ez az értesítés egyszerre 

történhet előre is, és utólag is… 

A jogalkotó az alapjogokra visszavezetett ezen jogérvényesítést lerontani 

képes joggyakorlati anomálik lehetőségének ellensúlyozási kényszerét a Be. 

esetében jól látta, és ezért függetlenítette a védőt a terhelttől: a jogait nem a 

33 Bv.tv. 21. § (7) a) pont. A jogbizonytalanságra rámutat az, hogy ha a védő megmakacsolja 

magát, és minden jogorvoslati fórumon tiltakozik a védence visszavonó nyilatkozata ellen, 

akkor azt – főként Szegeden – a panasz újbóli beterjesztéseként értékelik, ismét megnyilat-

koztatják a védencet, és ha „kivételesen fenntartja” a védői panaszt, akkor azt érdemben befo-

gadják, foglalkoznak vele, és később sem utasítják el formai okokból – annak ellenére, hogy a 

már idézett Bv. tv. 21. § (7) a) pontja miatt erre már nem lenne mód. 
34 KURDI TÍMEA – VÓKÓ GYÖRGY: Fogvatartotti panaszok a bánásmód köréből, in Börtönügyi 

Szemle, Budapest, 2002/4., 69. 
35 1999. december 21-én benyújtott 57967/00. kérelem 
36 PALLÓ JÓZSEF – TÖRŐCSIK BALÁZS: A magyar büntetés-végrehajtás szabályozási környezete 

az európai elvárások tükrében (1. rész), in Börtönügyi Szemle, Budapest, 2011/2., 19. 
37 A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 0164/1998. (IK Bv. Mell.8) OP intézke-

dése a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII.23.) 

igazságügyi-miniszteri rendelet végrehajtásáról 8. számú melléklete. In Igazságügyi Közlöny 

Büntetésvégrehajtási Melléklete 1998/8 (augusztus) 169. 
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terhelt helyett, és nem a terhelt joggyakorlásának hiányában, hanem önállóan, a 

terhelttől függetlenül, nota bene akár a terhelt jognyilatkozatai ellenére is gya-

korolja. 

3.2. Ki mennyiben gyakorolhatja a jogokat 

A Bv. tv. 11. § (1) bekezdése szerint a védőnek önálló nyilatkozattételi jogo-

sultsága van, azonban pl.: Szegeden a büntetés-végrehajtási ügyésznél panaszt 

kell benyújtani azért, hogy a védő által saját maga előterjesztett panasz elbírálá-

sát ne a fogvatartott nyilatkozatától függően bírálja el a büntetés-végrehajtási 

intézet. A Csongrád Megyei Főügyészség vizsgálata alapján kiderült az, hogy a 

probléma rendszerszintű, így a jogsértő gyakorlat és törvénysértő mulasztás 

ellen a Főügyészség az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 22. 

§ (4) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Főügyészség Büntetés-végrehajtási

Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Csoportja felhívással élt a Szegedi

Fegyház és Börtön Parancsnokához.444F

38

Az Ügyészség által jelzett rendszerszintű probléma nem egyértelmű, hogy a 

korábbi jogszabályi környezethez meggyökeresedett, de akkoriban jogszerű 

helyzetet mutatja-e be, vagy sem, hiszen pl.: a fogvatartottak nyilvántartására és 

egyes ügyeinek intézkedésére vonatkozó eljárásról szóló: 1-1/35/1999. 

(IK.Bv.Mell.6.) OP intézkedés kimondja, hogy ha a fogvatartott nem személye-

sen jár el, akkor a képviseleti jogosultságot igazolni kell, illetve, hogy a megha-

talmazás alá íratására személyes találkozást kell biztosítani. 445F

39 Az országos pa-

rancsnoki utasítás szövegének logikai és teleológiai értelmezése azt sugallhatja, 

hogy a képviselő bevonásával a fogvatartott az ügytől immár távol tartja magát, 

azaz az eljárási jogosultságokat innentől a képviselő gyakorolja, azaz a képvise-

lőnek nincs elkülönülő jogosítványa. 

Ha azonban az 1-1/35/1999. (IK.Bv.Mell.6.) OP intézkedés felettes jogsza-

bályát nézzük meg, akkor az már nem ad olyan felvilágosítást, mint amit az OP 

intézkedésből vélünk kikövetkeztetni, hiszen a szabadságvesztés és az előzetes 

letartóztatás végrehajtásának szabályairól 6/1999. (VII.12.) IM rendeletből 446F

40 

már sem a kevesebbről a többre, sem a többről a kevesebbre, sem az ellentétből 

következtetéssel nem tudunk többlet információt kinyerni arra vonatkozóan, 

hogy ha a fogvatartottnak jogi képviselője van, akkor a fogvatartott csak a jogi 

képviselőn keresztül gyakorolhatja-e a jogait vagy sem. Így, mivel a magasabb 

rendű jogszabály nem zárja ki a párhuzamos eljárás lehetőségét, így az OP in-

38 Csongrád Megyei Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvé-

delmi Csoport Bv.1966/2019/20. 
39 A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól 6/1999. 

(VII.12). IM rendelet 263.§-ban foglalt felhatalmazása alapján, a fogvatartottak nyilvántartá-

sára és egyes ügyeinek intézkedésére vonatkozó eljárásról szóló: 1-1/35/1999. (IK.Bv.Mell.6.) 

OP intézkedés Első rész Ra. 2. § (1) bekezdéséhez 1. pont. 
40 A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól 6/1999. 

(VII.12.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése 
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tézkedés sem alakíthatja a jogi helyzetet akként, hogy a jogi képviselő eljárására 

(és eljárási függetlenségére) bármilyen következtetés legyen levonható. 

4. Konklúzió

A védő, illetve az ügyvéd minőségű képviselő a kontrollrendszer 447F

41 elfelejtett 

(kifelejtett?!) eleme. Ő az, aki első vonalban ad professzionális támogatást, 

védelmet a fogvatartottnak: Ő tudja a legkönnyebben mozgásba hozni az állami 

és külföldi kontrollrendszert. Ő az a garanciális elem, akinek legnagyobb előnye 

az állami rendszeren kívülisége, azaz a garanciális különállása. Nem utasítható, 

nem befolyásolható, javadalmazással nem terelhető. Ahhoz azonban, hogy kel-

lően hatékony legyen, valódi, megkérdőjelezhetetlen jogosultságokat, kiforrott 

eljárásrendi helyzetet kell részére biztosítani, és meg kell szüntetni a Be. szerinti 

védőhöz képest kialakult laikus kistestvér helyzetét. A védő szerepének erősíté-

se képes lenne megerősíteni azt, hogy a terhelt csak a szükségesség és arányos-

ság követelménye szerinti joghátrányt szenvedje el, mely alkotmányos követel-

mény a büntetés végrehajtásra is igaz.448F

42 

Kimondható az, hogy nem tartható az a szemlélet, ami az 1990-es évekre 

volt jellemző, hogy a büntetés-végrehajtás törvényességének kérdését az 

ügyészség kezében látta megoldódni, aki a bv. bíróval együtt kellően őrködik a 

törvényesség felett, nem látta szükségét a kontradiktorius eljárásnak 449F

43, és így fel 

is áldozta az anyagi igazságot a „célszerűség” oltárán. Fenyvesi Csaba rámuta-

tott arra, hogy azonos jogi helyzetben kétféleképpen szabályozott akkor a jogal-

kotó. Az előzetes letartóztatáskor kötelező volt a védelem, mivel a szabadság 

korlátozásával komoly hátrányok érhetik a terheltet, ezért Ő mindenképpen 

szakértő, mégpedig hivatásos szakértő védelemre szorul. Ezzel szemben a jog-

alkotó bv. bírói eljárásokban, ahol ugyacsak hátrányt jelent a szabadság korláto-

zása, már nem tette kötelezővé a védelmet. 450F

44 

Kívánatos lenne az, ha a jogalkotó – teljesítve nemzetközi kötelezettségválla-

lásait – tovább haladna az éppen csak megkezdett útján, és kimondaná, hogy a 

Bv. szerinti védő gyakorolhatja a Be szerinti védői jogokat, méghozzá a Be. sze-

rinti védőt megillető módon, mivel ezen kettő ismérv együttes alkalmazása adná a 

megfelelő garanciákat. A hatékony védelem nem csak az ítélet meghozataláig 

(illetve Kúriáig vagy Alkotmánybíróságig) illeti meg a terheltet, hanem végig a 

vele szemben kiszabott szankció végrehajtása során. Ez a hatékony védelem ké-

pes korlátozni az emberi jogi jogsértéseket mind generálisan, mind speciálisan. 

A jogilag helyes és adekvát lépés az lenne a jogalkotó részéről, ha a Bv tör-

vény alapelvi szinten is deklarálná a hatékony védelemhez való jogot a Be-hez 

41 KOÓSNÉ i.m. 251. 
42 LÉVAY i.m. 7. 
43 FENYVESI i.m. 65. 
44 Uo. 67. 
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hasonlóan (de a Be. szerinti tartalmától451F

45 eltérő: mégpedig kiterjesztett módon): 

így az egyes jogszabályi és szabályozási hibák legalább részben kitölthetőek 

lennének ezen elv alkalmazásával. Ahogyan nem lehet a büntetőeljárásban alá-

rendelni minden alapelvet a mindenáron való döntésnek 452F

46, úgy nem lehet a bün-

tetés-végrehajtásban a megtorlás igényével elnyomni minden egyéb jogot, érté-

ket és alapelvet. 

A jelenleg védőnek nevezett Bv.tv szerinti ügyvéd most alig több mint egy 

olyan képviselő, akinek a kapcsolattartása nem ellenőrizhető, és „önálló” indítvá-

nyai lehetnek – igaz utóbbi sorsa meglehetősen kétséges lefolyású. Jelenleg a Bv. 

tv. szerinti védő körül sok a bizonytalan és homályos jogi rendelkezés, melyhez 

egy a jogokat és lehetőségeket szűkítő esetjogi gyakorlat társul. Fontos lenne 

kimondani azt, hogy a Bv. tv. szerinti védő garantáltan és megkérdőjelezhetetle-

nül önálló panasz-, és jogorvoslati joggal rendelkezik, és a fogvatartottól függet-

len eljárási pozíciója van. Amíg ez nem lesz kimondva, nem garantálható az, 

hogy az egyes szervezetek ne tudjanak a fogvatartottra nyomást gyakorolva 

„megoldani” az ügyeket. Pontosan ennek érdekében a jogviszony fogvatartott 

általi megszüntetését is emelt szintű formai és eljárási követelményekkel kell 

megerősíteni, hogy ne fordulhasson az elő, hogy egy kellemetlenkedő védő meg-

bízásának megszüntetését, és a védő kérelmeinek, panaszainak visszavonását más 

aláírandó papírok közé csúsztatva íratja alá valaki a BV személyzetétől453F

47. 

A területnek (azaz a védelem jogának) mostoha helyzete nem csak a jogalko-

tó oldalról érhető tetten. A jogalkalmazók sem ismerték még fel, vagy ha felis-

merték nem kezdték el kommunikálni a terület súlyát, és az ügyek érdemére 

kiható problémáit és veszélyeit. A jogalkalmazók által a védelem jogának tulaj-

donított jelenlegi jogi jelentőségét jól mutatja az, hogy a tankönyvek, tananya-

gok, tanulmányok nem kezelik külön területként a védelem jogait: rendszerint 

az elítélt jogai és kötelezettségeinek kapcsolattartási részeként és az ügyvéd 

meghatalmazhatósága kérdéskörig jutnak el 454F

48. 

 
45 BARTKÓ RÓBERT-BENCZE KRISZTINA: A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási 

törvény tervezete tükrében, in: Jog, Állam, Politika, Universitas – Győr Nonprofit Kft., Győr, 

2017/2., 29-32. 
46 BARTKÓ RÓBERT-JUNGI ESZTER: A terhelt eljárásjogi helyzete az új szabályozás tükrében, 

különös tekintettel a hallgatáshoz való jogra, in Büntetőjogi Tanulmányok XVIII, MTA Veszp-

rémi Területi Bizottsága, Veszprém, 2017., 50. 
47 Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osz-

tály Bv.1931/2020/3. 
48 GAÁL IRÉN – MÜLER ANIKÓ: A büntetés-végrehajtási jogszabály magyarázata, Complex 

Kiadó és Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2011. 163., SCHMEHL JÁNOS – PALLÓ JÓZSEF: 

Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban. Útmutató a 2013. évi CCXL. (Bv) törvény megis-

meréséhez. In: Börtönügyi tanulmányok 2., Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, Bu-

dapest, 2015., 29., LAJTÁR István: Büntetés-végrehajtási jog - Jegyzet, Patrocinium Kft, Bu-

dapest, 2011., 158-159., LAJTÁR– SZŰCS i.m. 51-53., NAGY i.m. 153., KOÓSNÉ i.m. 97., BELO-

VICS ERVIN – VÓKÓ GYÖRGY: Büntetés-végrehajtási jog, HVGOrac Lap- és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2018., 183. 
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A szabályozási utat esetleg kijelölni képes nemzetközi standardok kapcsán 

elsődlegesen az Európa Tanács jogfejlesztő tevékenységét lehet figyelemmel 

kísérni, hiszen az Európai Unió jelenleg alig rendelkezik büntetés-végrehajtást 

érintő szabályokkal 455F

49. Ezek azonban egyrészt általánosak, másrészt nem a hazai, 

nagyon gyakran kreatív jogi megoldásokra készült szabályrendszer, így ezekből 

legfeljebb a szabályozási elvek lennének elsajátíthatóak. 

Az 1966-os ENSZ által elfogadott Egyezségokmánynak a fogvatartottakkal 

való emberséges és emberi méltóságuk tiszteletben tartásával való bánásmód 

követelményét és ennek részleteit tartalmazó 10. cikknek megfelelő rendelkezés 

nem szerepel sem a korábbi Alkotmányunkban.456F

50, sem dirket módon az új Alap-

törvényünkben, pedig Lévay Miklóssal egyet értve457F

51 a büntetés-végrehajtás 

kapcsán szükséges lenne az alaptörvényi szintű konkrét szabályozásra, mivel az 

Alaptörvény II. cikke és a III. cikk (1) bekezdése az érdemi előre lépéshez túl 

általános. 

A szabályozásnál azonban intelemként már előre ide kívánkozik Kun László 

örökérvényű kritikája, mely szerint vigyázni kell, hogy nehogy újra ismétlődjön 

az, ami évszázadok óta gyakran ismétlődik, azaz, hogy „a sok szakács elsózta a 

levest. Mindezen felsorolt tényezők daczára – vagy tán miatt – következetesen 

hiányos, czéltévesztett, vagy éppenséggel alapjában elhibázott javaslatokat 

terjesztett az igazságügyminisztérium az országgyűlés elé.” 458F

52
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PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SZERZŐDÉS JOGI 

ESETTANULMÁNY BEMUTATÁSA A BÜNTETÉS-

VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK KAPCSÁN 

Barátki László Attila 

Absztrakt 

A dolgozat célja a Public Private Partnership szerződés polgári jogi szempont-

ból történő rövid strukturális áttekintése. A két megvalósult Büntetés-

végrehajtási projekt gyakorlati tapasztalatainak bemutatásával kívánja a szerző 

bizonyítani azt, hogy ez az atipikus szerződés indokolt és igazolt lehet napjaink-

ban is, amikor a kiírt állami pályázatok sorra buknak el az utóbbi években. A 

két sikeresen létrejött és kiváló infrastruktúrával üzemelő projekt példáján ke-

resztül láthatóvá válik az olvasó számára, hogy a köz- és a magánszféra jól és 

sikeresen tud együttműködni a társadalom javára.  

Kulcsszavak: Public Private Partnership, A köz- és a magánszféra együtt-

működése, Atipikus szerződés, Börtön, Büntetés-végrehajtás. 

1. Bevezetés

A téma választását számos tényező befolyásolta azonban két személyes indítta-

tás volt a döntő. Egyrészt eltökélt vagyok atekintetben, hogy az ilyen típusú 

szerződéses struktúra – megfelelő feltételek teljesülése esetén – kiváló terület-

fejlesztési és fenntartható fejlődési lehetőséget biztosít mind a szerződő felek-

nek, mind az adott térség számára. A másik személyes indíttatás arra vezethető 

le, hogy a témában közel tíz éven át az egyik szerződő fél képviseletét elláthat-

tam a tervező asztaltól, az átadáson át egészen a mindennapi üzemeltetésig. A 

téma aktualitása azzal is indokolható, hogy hazánkban közel háromszáz ilyen 

típusú kis és nagy beruházás valósult meg 2004 és 2010 közötti időszakban. 

Nagy beruházások közül említést érdemel a Művészetek Palotája, amely úttörő-

nek is mondható tekintettel arra, hogy az első Public Private Partnership (a to-

vábbiakban: PPP) együttműködés keretében megvalósult projekt. Nagy beruhá-

zások közé kell sorolni még az M6-os autópálya valamint az MTV új székházát 

is, melyek atipikus szerződéses struktúra keretében működnek jelenleg is. A 

beruházási értékeket figyelembe véve a kisberuházások közé tehető két PPP 

börtönprojekt azért említhető időszerűnek, mert az állami pályázatokra érkező 

ajánlatok sorra buknak el, melynek következtében évek óta nem épülnek új 

börtönök. Az állami beruházásból megvalósítani kívánt börtönök nagyobb költ-

séggel járnak, mit a PPP konstrukcióban megvalósuló börtönök ami a gyakorlati 

tapasztalatokból is látható. A PPP projekteket ellenzők táborában felmerülő 

kérdés szerint nem lehet tudni hogyan fognak „végződni” a megvalósult PPP 
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projektek. A válasz elől maga a Kormányzat is elzárkózik, hiszen jelenleg senki 

nem tudja azt megjósolni, hogyan záródik majd egy nyíltvégű szerződés, meg-

szűnéssel vagy újra szerződéskötéssel. Vajon lesznek, még PPP vagy ehhez 

hasonló beruházások hazánkban vagy át kell értékelni ezt a fajta költséghaté-

kony koncepciót? A szerző a dolgozatban nem kíván egyoldalú állást foglalni a 

szerződés befejezését illetően, hiszen a két szerződés hamarosan a végéhez ér és 

az egy másik tanulmányban megírásra kerül. 

Az államháztartási reform egyik változataként, a nemzeti versenyképesség 

egyik tényezőjét fedezhetjük fel e módszer alkalmazásakor. Annál is inkább, mi-

vel a fejlett európai országokban már a 90-es évek óta sikeresen alkalmazzák a 

magántőke bevonását a közfeladatok ellátásába és teszik ezt mind a mai napig. 

Hazai földön a PPP intézményét a nemzetközi – főként angolszász – gyakorlat 

alapján került kidolgozásra.459F

1 A PPP struktúrában megvalósuló beruházások „ho-

nosítása” érdekében alapvető fontosságú volt a magyar kormányzat megfelelő 

mértékű szerepvállalása és a megfelelő szervezeti háttér biztosítása. Nem volt 

elegendő a PPP projekteket a privatizáció egyik formájaként az outsourcing460F

2 ka-

tegóriájába helyezni, ugyanis ezek a projektek nem kiszervezésről szólnak, hanem 

inkább a magánszféra beszervezéséről. A bemutatni kívánt PPP szerződések ese-

tében is jogalkotási probléma volt megfigyelhető a tender kiírása előtt. A jogalko-

tásnak ezért be kellett avatkoznia és a korábban megalkotott jogszabályi rendel-

kezéseket többszőr is módosítania kellett. Sajnálatos módon több esetben fordult 

elő ugyanis, hogy a PPP szerződések megkötése előtt nem történt meg az irány-

adó jogszabály deregulációja, melynek következtében szerződésszegés majd pol-

gári peres eljárás lefolytatására került sor. A fenti jogkövetkezmények és eljárá-

sok miatt a PPP szerződéssel kapcsolatban megingatták a magánszféra befektető-

inek bizalmát és a jogintézmény kiüresedésének veszélye fenyegetett. Ezek alap-

ján vált negatív megítéléssé az ilyen típusú szerződések a nyilvánosság számára 

is. A Legfelsőbb Bíróság Ítélete461F

3 ugyanis alapjaiban rengette meg a befektetői 

bizalmat. Négy éves pereskedés után kimondta az ítélet, mely szerint az állam 

polgárjogi felelőssége a kötelezettségvállalások tekintetében nem számon kérhető. 

Az ítéleti indoklás alapján az állam a szerződésben azt vállalta, hogy biztosítani 

fogja az állami költségvetésből, hogy a támogatás rendelkezésre álljon a 4-es 

metró építéséhez a Fővárosi Önkormányzat, mint megrendelő számára. Annak 

érdekében, hogy az állam részéről egy saját erős hozzájárulás kikényszeríthető 

legyen, valamint az állami garanciavállalást ne lehessen visszavonni, az 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 28. §-ba kiegészítést462F

4 építettek be, mely 

1 Európai viszonylatban Angliát tekintik a „PPP hazájának”, mivel itt valósult meg a legtöbb 

ilyen típusú beruházás. Bár teljesen eltérő a jogszabályi környezet a gyakorlati példák indo-

kolttá tették, hogy ott végezzen kutatásokat a magyar állam 
2 állami feladat kiszervezését értem ez alatt 
3 BH. 2001.332.- Legfelsőbb Bíróság Ítélete (Fővárosi Önkormányzat kontra Magyar Állam) 
4 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 28. §-ának új (2) bekezdését a 2003: LV. törvény 9. §-a ik-

tatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva. E 
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szerint az államnak a megtérítési, kártérítési és kártalanítási kötelezettségét vala-

mint jóhiszemű személyek irányában vállalt szerződéses kötelezettségét még 

abban az esetben is teljesíteni kell, ha költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre, 

illetve ha a kötelezettség teljesítéséhez az előirányzott fedezet nem áll rendelke-

zésre. Mindezekre tekintettel szükségszerűvé vált a nem megfelelő jogszabályi 

rendelkezések hatályon kívül helyezése és új és megfelelő szabályok beépítése a 

polgári jogviszonyt szabályozó jogrendszerbe. 

A jogalkotás „torzulása” több tényezőre vezethető vissza. Az egyik gond, 

hogy a jogszabály lényegében mindig politikai döntésen alapul, hiszen mindig a 

hatalmon lévő politikai erő dönti el, milyen jogszabályok kerüljenek jóváha-

gyásra. A joghatályosság szempontjából nem mindegy, hogy a politikai dönté-

sen alapuló megoldás milyen rendelkezésekkel illeszkedik be a jogrendszer 

egészébe. A nem megfelelő jogszabályi környezetben ugyanis a személyek – 

természetes és jogi személyek egyaránt – kiszolgáltatottá válnak, biztonságérze-

tüket elvesztik, és úgy érzik, hogy nem igazságos a jogrend. Ezzel is összefügg 

a PPP szerződésekből fakadó problematika, mivel nincs olyan jogszabály, 

amely meghatározná a PPP szerződések konkrét jelentését. A hatályos termino-

lógia szerint PPP a közszféra és a magánszféra polgárjogi szerződéses jogviszo-

nyon alapuló együttműködését jelenti, melynek több változata is elterjedt. A 

szerződések megkötésekor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tör-

vény (a továbbiakban: régi Kbt.) és a Koncesszióról szóló 1991. évi XVI. Tör-

vény (a továbbiakban: Kt.) valamint a szerződések megkötésekor hatályos régi 

Ptk. szabályok voltak az irányadók.463F

5 

2. A PPP projektek általános jellemzői 

A PPP struktúrákban megvalósuló szerződéses típusokat több tanulmányban 

már meghatározásra került. Jelen tanulmányban nem kerülnek kifejtésre a PPP 

szerződések jelentős fajtái tekintettel arra, hogy nagyon sok és összetett jellem-

zőket különböztet meg a szakirodalom, amivel a szerkesztési korlátokat messze 

túllépné a dolgozat így pusztán a megvalósult börtönprojektek kapcsán kerül 

meghatározásra a PPP szerződéses struktúra. 

A szerződések tipizálásának jelentősége abban rejlik, hogy a kontraktusra 

alkalmazandó jog eldöntése céljából szükséges a megállapodásokat egy megha-

tározott szempontrendszer szerinti kategóriába besorolni. 464F

6 A Polgári jog szerző-

désekre vonatkozó általános és speciális szabályok értelmében a paktum tartal-

mából és fogalmi elemeiből kell kiindulnunk, amikor meghatározzuk egy szer-

ződés típusát. A magánjogi szerződéseket nevesített és nevesítettlen megállapo-

 
módosító törvény 11. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2003. július 19-ét követő köte-

lezettségvállalásokra kell alkalmazni. 
5 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) 306/A § (6) bek., később az 2015. évi CXLIII. törvény (új 

Kbt.) 3. §-a tartalmazza a szerződések megkötéséhez szükséges értelmező rendelkezéseket 
6 PAPP TEKLA: Atipikus szerződések, 2009, Lectum Kiadó, Szeged, 9. 
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dásokra tudjuk bontani: a nevesítettek közé tartoznak a „tipikus” valamint az 

„atipikus” szerződések. A nevesítettlenek közé a vegyes és a „de facto innomi-

nát” kontraktusok tartoznak.465F

7 A tipikus szerződéseket felsorolja a hatályos Ptk. 

negyedik részben (A kötelmi jog) III. fejezete (Egyes szerződések). Az atipikus 

szerződéseknek jellemzően idegen elnevezésük van, és jogviszonyuk szabá-

lyozva van a hatályos Ptk-ban az alábbi jellemzőik alapján: 

- a szindikátusi, a konzorcium és a franchise-szerződés kivételével az ati-

pikus szerződések törvényi valamint kormányrendeleti szinten kerültek 

kodifikálásra az elmúlt időszakban; 466F

8 

- az európai jogfejlődésben jogegységesítési törekvések figyelhetők meg, 

melyek az európai uniós jogharmonizáció által a magyar jogszabályok-

ban is visszatükröződnek;467F

9 

- az atipikus megállapodások hosszú távú piaci kapcsolatot szabályoznak, 

így tartós jogviszonyra irányulnak.468F

10 

A felsorolt jellemzők alapján a heterogénnek mondható PPP szerződéseket is 

az atipikus szerződések közé kell sorolni. Olyan tartós közfeladatok ellátására 

létrejött együttműködés, amely alapvetően a szerződő felek közötti kockázatok 

elosztására épít, a közszféra és a magánszféra között.469F

11 A közszolgáltatások 

biztosítása során a közfeladat ellátásához szükséges létesítmények és/vagy in-

tézmények, eszközök tervezésébe, létrehozásába, fenntartásába, finanszírozásá-

ba és üzemeltetésébe – az állammal470F

12 kialakított komplex együttműködés keret-

ében – atipikus módon a helyi igényekhez igazodóan szerződik a magánszektor. 

A célok elérése szempontjából megközelítve, a magánfél az üzleti értéknövelés 

általánosan érvényes célkitűzése a meghatározó az úgynevezett „whole life cost-

ing” elv, míg az állam oldaláról a társadalmi érték növelése, vagyis a „public 

value elv” a mérvadó.471F

13 

 
7 PAPP: Atipikus szerződések, 2009, Lectum Kiadó, Szeged, 11–14.; VÖRÖS IMRE: A nemzetkö-

zi gazdasági kapcsolatok joga, 2004, I. Krim Bt., Budapest, 7. 
8 Törvényi szinten pl. koncessziós szerződés, önálló kereskedelmi ügynöki szerződés, míg kor-

mányrendeleti szinten pl. üzleten kívüli kereskedés, távollévők között kötött szerződések 
9 85/577/EK irányelv az üzleten kívüli kereskedésről, 94/47/EK irányelv a „timesharingről”, 

97/7/EK irányelv a távollévők között kötött szerződésekről 
10 VÉKÁS LAJOS: Az új Polgári Törvénykönyvről, 2013, Jogtudományi közlöny 5., 225 

(PAPP:”Jogi szilánkok a magyar Ptk. rekodifikációja kapcsán”)  
11 BÁGER GUSZTÁV:„A köz- és a magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőr-

zés”,2006/1, Pénzügyi szemle; 65. (BÁGER GUSZTÁV véleménye szerint a PPP beruházások 

döntése során a költséghatékonyság mérlegelését kell előtérbe helyezni a számviteli szempon-

tok helyett) 
12 Állam alatt a továbbiakban az államháztartás alrendszereit értem (központi költségvetés, el-

különített állami alapok, önkormányzatok, stb) 
13 KOZMA MIKLÓS: „A Public-Private Partnership strukturális modelljeinek összevetése” PHD 

értekezés, 2010, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 13. (A környezeti és társadalmi ér-

tékeket nehéz pénzben meghatározni ezért a PPP szerződések vonatkozásában a kockázat-

megosztás módja szempontjából az állam a public value meghatározásával nem csak a beru-

házás nettó jelenértékét határozza meg, hanem a társadalmi értéknövekedés várható mértékét 
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A magánszféra bevonása során a felelősség és a kötelezettség önmagában 

nem száll át a magánszolgáltatóra, az ugyanis továbbra is a közszolgáltatás ré-

sze marad, hiszen a társadalomról történő gondoskodást törvény határozza meg 

az állam részére. Ugyanakkor a szolgáltatás létrehozása és esetleges nyújtása 

közbeni rész kockázatok áttehetők a magánszférára. A kockázatok felosztása 

során fontos, hogy a rendelkezésre állási kockázat és/vagy a költségekkel kap-

csolatos kockázatok kerülnek át a magánfél oldalára. Ennek megfelelően – 

egyebek mellett – a szerződésben rögzíteni kell a kockázatok pontos elosztását, 

egyébként nem beszélhetünk PPP beruházásról. Ezek a szerződések hosszú távú 

beruházásként valósulnak meg általában 15 vagy akár 30 éves időtartamra. 472F

14 

A sikeres megvalósítás feltétlen megköveteli, hogy az állam meghatározza, 

hogy mire van szüksége, illetve milyen szolgáltatást kíván igénybe venni. Az 

állami szerepvállalásnál ez azt jelenti, hogy a garanciavállaláskor pontos állam-

háztartási adatok kerüljenek bemutatásra, hiszen a befektetések megtérülésének 

kockázata attól is függ, hogy az állam képes e kifizetni a vállalt költségeket, 

valamint hogyan lehet eljárni, ha esetleg mégsem tudna fizetni a korábbi pél-

dákból tanulva. Éppen ezért az új – nemzetközi számviteli szabályozásoknak is 

megfelelően kialakított 473F

15 – az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

már nem teszi lehetővé a PPP beruházások államháztartáson kívüli elszámolá-

sának közzétételekor. Emiatt a Kormány már nem köthet ilyen típusú szerződé-

seket magánbefektetőkkel. A meglévő beruházásokat visszamenőlegesen ez 

nem érinti, azonban ezek állami tulajdonba kerülése – a szerződések tartalmára 

tekintettel – súlyos költségvetési kiadásokkal járnának minden egyes beruházás 

esetében hiszen az Államháztartási kiadás tekintetében az Alaptörvény kifeje-

zetten megtiltja a közszférának.  

A PPP- konstrukció keretében az állam, mint megrendelő az outputokat474F

16 hatá-

rozza meg, azaz hogy milyen szolgáltatást, milyen minőségben és mennyi ideig 

kíván igénybe venni saját feladata ellátásának céljára. A megvalósításukhoz szük-

séges jelentős méretű beruházásokkal, vagyis az inputokkal475F

17 csak ezeknek alá-

 
is. A magánfél a projekt teljes időtartamára végez költségszámításokat figyelembe véve a ma-

radványértéket is, ez a whole life costing elv) 
14 Ezek a beruházások hosszú távú társadalmi értéket teremtenek a magántőke bevonásával, 

amely a futam idő végén állami vagyonná közvetve pedig a társadalom életszínvonalának 

emelésévé válhat. 
15 EUROSTAT 18/2004. számú határozat: „Az államháztartás hiányáról és az államadóság-

ról a PPP-kre tekintettel” (Luxemburg, 2004.02.11.) Az ESA’95 rendszer szerint az úgyneve-

zett hármas kockázati tényező közül legalább kettőt a magánfélnek kell viselnie ahhoz, hogy a 

beruházás ne kerüljön be az államháztartás hiányának elszámolásába.  
16 output – a megrendelő fél – az Állam - az elvárt szolgáltatást határozza meg, így nem szük-

séges foglalkozzon a beruházással valamint az üzemeltetéssel és azok költségeivel csak a 

nyújtott szolgáltatás menedzselésével. 
17 input – az eredmény megvalósításához szükséges beruházási költségek elemzése amennyi-

ben állami beruházással valósulna meg a projekt. Az elemzésben be kell mutatni az úgyneve-

zett Public Sector Comparator (PSC) értéket, ami a projekt nettó jelenértékét (NPV) adja meg 
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rendelten foglalkozik. A folyamat eredményeképpen a közcél a magánszféra köz-

reműködése révén valósul meg, hosszútávon is magasabb színvonalon, mint álla-

mi beruházás esetén. Feltételezhetően ez – és ennek számos következménye, mint 

például a döntéshozatal gyorsasága, az ösztönzési rendszer, a vállalati szervezet 

rugalmassága, a vállalati kultúra eltérő értékorientáltsága, a szakértelem mobilitá-

sa, stb. – az egyik alapvető oka annak, hogy egy jól definiálható feladat elvégzé-

sét rövid idő alatt, egy üzleti magánvállalkozás gyakran hatékonyabban végzi el 

egy állami szervezethez képest. A magánszektor jóval nagyobb arányú nyereség-

gel számolhat, valamint biztos beruházással tervezhet hosszútávon, ami garantált 

bevételhez juttatja, míg a közszféra a magántőke bevonásával szert tehet a ha-

gyományos eljárásoknál jelentősebb megtakarításokra és modernizációra ezáltal a 

közszolgáltatás színvonalának növelésére.476F

18 

3. A PPP projektek eljárásrendje

Hazánkban a kétezres évek elején kezdtek el kormányzati szinten foglalkozni a 

magánszféra bevonásának lehetőségeivel a közfeladatok ellátásába. Az első 

jogszabály a 2126/2004 (V.28.) Korm. határozat volt, amely lehetőséget biztosí-

tott a Kormánynak a köz- és a magánszféra együttműködés elkötelezésére. 477F

19 

Következő lépésként a hazai jogszabályi környezet deregulációja és szükségsze-

rű „kiigazításai” következtek, mely során az Államháztartás rendjéről szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: régi ÁHT) a régi Ptk. és a 2011. 

évi CVIII. törvényt a Közbeszerzésekről – melybe már beépítették az Európai 

Unió kapcsolódó irányelveit is 478F

20 – valamint az 1991. évi XVI. a Koncesszióról 

szóló törvényt is módosították a jogalkotók. Ezt követően a PPP újszerű műkö-

désének alkalmazásáról szóló 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozattal felállítot-

tak egy Tárcaközi Bizottságot, illetve az érintett tárcáknál is létrehozták a PPP 

titkárságokat. 

2007. február 28-án életbe lépet a 24/2007. (II. 28.) Korm. Rendelet a hosszú 

távú kötelezettség-vállalás egyes szabályairól, melyben meghatározták a rangsor 

szempontjait. A projektek elbírálása nem érkezési sorrendben történt, hanem a 

fejlesztéspolitikáért felelős szerv479F

21 által összeállított és a Kormány által jóváha-

 
hagyományos állami beruházás és üzemeltetés esetén. A PPP beruházások esetében ezt az Ál-

lamnak nem kell elvégeznie. 
18 VARGA JUDIT – „PPP Volt. Van. Lesz?” 2011/2. Gazdaság és Jog XIX. évf., 23. (más meg-

határozást is megfogalmaz a szerző) 
19 2126/2004 (V.28.) Korm. határozat szerint: (1) „A Kormány egyetért azzal, hogy az ország 

északkeleti térségében 700 fő szabadságvesztésre ítélt, és a nyugati régiójában - a szombathelyi 

volt Savaria Kiképző Központ átalakításával - 800 fő előzetesen letartóztatott és szabadságvesz-

tésre ítélt fogvatartott befogadására alkalmas büntetés-végrehajtási intézet létesüljön, költségve-

tési és költségvetésen kívüli források bevonásával, állami-magán finanszírozás (Public Private 

Partnership) figyelembevétele mellett. A nyugati régióban létesülő intézményt úgy kell kialakíta-

ni, hogy az alkalmas legyen a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet befogadására.” 
20 2011. évi CVIII. Törvény a Közbeszerzésekről 183. § 
21 Akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt ez a szerv 
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gyott hosszú távú prioritási lista (a továbbiakban: Rangsor) alapján történt. A 

projektek besorolása alapvetően fejlesztéspolitikai jellegű volt. A Rangsorba 

való jelentkezés a frissítést megelőző 45. napig történhetett a projekt vagy prog-

ram egyes adatainak megadásával, egyebek mellett azzal, hogy évente maxi-

mum mennyi kifizetéssel járt a kötelezettség vállalás a költségvetésből. Ezt az 

összeget Korm. határozatban rögzítették és az összeg a későbbiekben nem volt 

átléphető sem módosítható. 

A Kormány a résztvevők kiszámíthatóság és következetesség érdekében 

megkezdte a PPP – projektterjesztések, véleményezések és az azokkal kapcsola-

tos döntések meghozatalának, eljárásrendjének kidolgozását. Végül a PPP-

projektek eljárás rendjét gyakorlati szempontból a 24/2007 (II. 28) Korm. Ren-

delettel, majd ennek módosításáról szóló 199/2009. (IX. 17.) Korm. Rendelettel 

határozták meg a következők alapján. A PPP projektötletet az adott szaktárca 

bejelentette a hosszú távú kötelezettségvállalások rangsorába.480F

22 A PPP projekt-

ötletek közül – az összes nem csak PPP típusú projekttel együtt – a Kormány 

kijelölte azokat, amelyek összhangban álltak a hosszú távú fejlesztési célokkal, 

valamint az igényelt állami kötelezettségvállalás mértéke és időzítése – nagy 

valószínűséggel – a rendelkezésre álló kereten belül marad.  

A Kormány felhatalmazása alapján 481F

23 a szaktárca elvégezte a projektötlet 

részletes kidolgozását és az előterjesztés elkészítését is. Az előterjesztés-

tervezetet az alábbi fórumokkal volt szükséges egyeztetni a beterjesztés előtt:  

- PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI)  

- PPP Tárcaközi Bizottság (PPP TB) 

- KSH véleményezés (a PPP TB keretein belül)  

- PM egyetértés megszerzése (amennyiben volt társ előterjesztő) 

A jóváhagyások alapján a projektgazda az előterjesztést véglegesítette, majd 

beterjesztette döntéshozatalra a Kormány elé (50 Mrd Ft értékhatár felett az 

Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia). A jóváhagyó határozat alapján és keretei 

szerint az előterjesztő projektgazda megkezdte a projekt megvalósítását, amely-

nek első lépése az ajánlatkérés és a versenyeztetési eljárás volt. 482F

24 A projekt 

megvalósítása érdekében lefolytatott eredményes eljárást – közbeszerzési, kon-

cessziós vagy más versenyeztetési eljárás – követően a szerződés aláírására a 

 
22 A bejelentkezés félévente, adatlap segítségével történt, amely a PPP TB Titkárságán volt 

lekérhető, illetve figyelemfelhívó levéllel onnan került kiküldésre az érintett szaktárcáknak. 
23 2006. évi CXXI. törvény 1. §-ban a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megala-

pozó egyes törvények módosításában adott felhatalmazást a Kormánynak, hogy hosszú távú 

kötelezettséget vállaljon valamint ezzel összefüggésben az 1992. évi XXXVIII. Törvény 12/A 

§ és 12/B § beiktatásával vált lehetővé az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli fizeté-

si kötelezettség vállalása. A 12/C §-ban foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár 

nyilvántartást vezet a szerződéssel rendelkező alrendszerekről, hosszú távú kötelezettségválla-

lásokról, amelyet minden negyedévben frissít, és amelyet évente bemutat az Országgyűlésnek. 
24 A megvalósítás során a PPP TB szakmai konzultációt biztosít. A projektgazda a PPP jellegű 

projekt kapcsán folyamatosan közreműködik a PPP Tárcaközi Bizottsággal a pontos adatszol-

gáltatás terén.  
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Pénzügyminisztériummal történt egyeztetés után volt lehetséges. Az üzemelte-

téssel kapcsolatos együttműködési megállapodás valamint a monitoring szabály 

kidolgozására csak az átadást követően kerülhetett sor. 483F

25 

Magyarország és általában az EU-hoz vele egy időben csatlakozott országok 

esetében ez fokozottabb igényként jelentkezett, hiszen az infrastrukturális beru-

házások piaca igen kockázatos. A stabil államháztartás, a végrehajtható költség-

vetés aspektusából kiemelten fontos működési – és egyben együttműködési – 

biztonsági kritérium az átláthatóság és az elszámoltathatóság a szerződések 

vonatkozásában, éppen ezért a projektek vezetésének és működésének ellenőr-

zésére külön önálló intézményt kellett volna felállítani, ez azonban a dolgozat 

megírásának idejéig sem történt meg. 

4. A Büntetés-végrehajtási PPP konstrukció szerződéses

struktúrái

A legtöbb büntetés-végrehajtási intézet infrastruktúrája és tárgyi felszereltsége 

elmarad a jogszabályi és szakmai elvárásoktól. Napjainkban – az Emberi Jogok 

Európai Bíróságának ítéletei miatt is – több kártérítést kell költségvetési finan-

szírozásból kifizetni a fogvatartottak részére a börtönkörülmények miatt, ami 

megosztja a társadalmat.484F

26 Bár a Kormány erőfeszítései tetten érhetők a börtön-

építési pályázatok kiírásában, azonban nyertes pályázat és megvalósuló projekt 

mindössze csak egy realizálódott az elmúlt tizenhárom évben így ezen a téren a 

nemzetközi elvárásoknak továbbra sem tud megfelelni hazánk. 

Visszatérve a PPP beruházás megvalósításának normatívájához, az ajánlat-

kérő csak a 15 éves futamidőre felhasználható keretösszeget határozta meg a 

24/2007. (II. 28.)  Korm. Rendeletben, amely – a megadott feltételeket is figye-

lembe véve – egyik évben sem léphető túl. 485F

27 Ez bizonyos mértékig szabad mér-

legelést biztosított a beruházóknak arra, hogy a létesítés és üzemeltetés bekerü-

lési költsége egymáshoz viszonyított aránya hogyan alakuljon. Vagyis a kivite-

lezés során, ha magasabb áron, de jobb minőségen valósítja meg az eszközt 

25 Pontozást alkalmaztak mely során az állam a megfelelő szolgáltatások rendelkezésre állása 

esetén rendszeres díjat fizet, a nem megfelelő rendelkezésre állást, pedig levonásokkal szank-

cionálja, vagyis kisebb összegű díjat fizet a magánfélnek. 
26 Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) megállapította, hogy a fogvatartottak börtön kö-

rülményei sértik az embertelen, megalázó és kegyetlen bánásmód tilalmáról szóló Emberi Jo-

gok Európai Egyezmény 3. cikkében foglaltakat. Az EJEB emellett azt is kimondta 2015. 

március 10-én, hogy „a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága Magyarországon rend-

szerszintű gond, ezért Magyarországnak 6 hónapon belül akciótervet kellett kidolgoznia a túl-

zsúfoltság csökkentésére.” Az ítélet óta eltelt idő alatt sem sikerült a rendszerszintű problémát 

megoldani, így adófizetői pénzekből történik az elítéltek kártalanítása. 
27A hosszú távú kötelezettség-vállalás egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. Ren-

delet (meg kell jegyezni azonban, hogy a magánfél szempontjából ez nem lehet a szerződés 

korlátja, hiszen ha és amennyiben szükséges, az ajánlatkérőnek természetesen kötelessége ki-

fizetni az esetlegesen felmerült többletköltségeket is). 



 

212 

akkor olcsóbban tudja üzemeltetni, ezáltal is csökkentve a rendelkezésre állás 

kockázatát.  

A két PPP konstrukcióban megvalósult börtönprojekt eltér egymástól több 

tekintetben is. A tiszalöki beruházás teljesen zöldmezős beruházás, míg a szom-

bathelyi börtön úgynevezett barnamezős beruházásként valósult meg. 486F

28 Különb-

ség van a szerződéses struktúrát tekintve is a két projekt vonatkozásában mivel 

a PPP típusok közül a tiszalöki projekt úgynevezett DBFO 487F

29 típus szerint való-

sult meg, a szombathelyi projekt pedig BDO 488F

30 típusú szerződés keretében való-

sult meg. Mindkét szerződés vonatkozásában úgynevezett nyílt végű szerződést 

kötöttek, vagyis a szerződés aláírásának időpontjában nem kötötték ki a szerző-

dés lejártakor milyen módon szűnik meg a szerződés. Csak azt a kikötést tar-

talmazza, hogy egy évvel a szerződés futamidejének lejárta előtt ismét tárgyaló 

asztalhoz ülnek az érdekelt felek, annak érdekébe, hogy rögzítsék a szerződés 

lezárásának módját. Három lehetséges megoldás közül kell választaniuk a szer-

ződő feleknek: 

1. Bérleti szerződést kötnek, melyben továbbra is magánfél üzemelteti a 

létesítményt a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, azonban ke-

vesebb rendelkezésre állási díjért. 

2. Az állam maradvány értéken kivásárolja az épületeket és költségvetési 

forrásból üzemelteti tovább a teljes infrastruktúrát. 

3. Az állam nem köt további szolgáltatási szerződést, és nem is vásárolja 

meg a létesítményt, hanem kivonul a projektből így a vállalkozás érté-

kesítheti azt. 

4.1. Szerződéses típusok 

A DBFO konstrukcióban megvalósult projekt esetében a Tiszalöki önkormány-

zat tulajdonában lévő területet biztosította a magánfél részére, aki megépítette a 

börtönkomplexumot és azt bérbe adta a megrendelő Büntetés- Végrehajtási 

Szervezetnek. Mivel a földterület állami tulajdon, azonban a felépítmény ma-

gántulajdon, ezért a felépítmény „sorsa” osztozik a földterület sorsával, így a 

befektetés garanciája adott.489F

31 Különlegesség még ebben a projektben, hogy itt a 

már nyertes pályázó készíthette el a kiviteli terveket így saját maga árazhatta be 

a pontos kockázatait. Ebből fakadóan több probléma is felmerült a kivitelezés 

 
28 Zöldmezős beruházásról beszélünk, amikor egy beépítetlen területen történik az építkezés; 

barnamezős beruházásról pedig akkor beszélünk, amikor egy meglévő épületegyüttesnek a 

teljes rekonstrukciója vagy átalakítása történik meg egyéb feladatok ellátására. 
29 Design–Build–Finance–Operate: A konstrukció esetében a magánszektor nemcsak az inf-

rastruktúra tervezését, kivitelezését és működtetését vállalja, hanem a projekt finanszírozásá-

nak a kockázatát is viseli. 
30 Build–Develop–Operate: A magántársaság lízingeli, vagy felújítási joggal bérli a már 

meglévő állami létesítményt, saját finanszírozási forrásokból modernizálja vagy kibővíti a 

megrendelésnek megfelelően, majd a megrendelő állami szervvel kötött szerződés szerint 

üzemelteti és teljesíti a kívánt szolgáltatást. 
31 RADNAY JÓZSEF – „A PPP-projekt előkészítése, szervezeti háttere, a szerződés fő elemei” 

2007, Börtönügyi szemle 4. szám, Budapest, 11-12. 
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során, melynek következtében pót és többletmunkák keletkeztek, amit csak a 

kivitelezési szerződés módosításával volt megoldható. Ennek azért volt jelentő-

sége, mert a későbbi börtönüzemeltetést is befolyásolta, így mind két szerződő 

fél érdekelt volt a megegyezésben. 

Szombathelyen a BDO típusú beruházás tekintetében komoly gondot jelentett, 

hogy a barnamezős beruházás keretében az állami vagyon magánkézbe nem ke-

rülhetett. A Honvédelmi Minisztérium tulajdonát képező Savaria katonai laktanya 

vonatkozásában haszonélvezeti jog került bejegyzésre a magánberuházó javára 

így az vállalta, hogy a meglévő épületeket átépíti börtönüzem megvalósítása cél-

jából. Tekintettel arra, hogy a magánbefektető által megvalósított értéknövekedés 

következett be az állami vagyont képező épületekben, ezért át kellett alakítani a 

terveket, ami szintén konszenzusra késztette a szerződő feleket. Mindez csak úgy 

valósulhatott meg, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal hosszas tárgyalások 

folytak a haszonélvezeti jog átengedése tekintetében.490F

32 

Egyedi megoldást valósítottak meg ugyanis állami tulajdonú területen – és 

ingatlanban – állami feladatot lát el egy központi költségvetési szerv úgy, hogy 

a magánfélnek haszonélvezeti joga van az ingatlanban. Az állami vagyon és a 

magánfél haszonélvezeti jogának összekapcsolásával egyedi jogi megoldás 

adódott. Az állami vagyon, mint biztosíték szerepel, a haszonélvezet során vi-

szont mindkét magántársaság vállalta, hogy az állami működést nem akadá-

lyozhatja a haszonélvezeti jogának gyakorlása során. Ez a megoldás egyedinek 

mondható az ilyen szerződések esetében. 

4.2. A szerződés alanyai 

A PPP börtön projekt szerződés alanyai a megrendelő – és egyben bérbe vevő – 

aki fizetési kötelezettséget vállalta, valamint a kivitelező, mint jogosult – és egy-

ben bérbeadó – azonban a szerződés bonyolultságából fakadóan ezt nem lehet 

csak a jogosult és a kötelezett vonatkozásában meghatározni. A célok és érdekek 

rendszerét a szerződés tisztázza és rögzíti, így mindkét fél egyenlő partnerként lép 

fel a közszféra és a magánszféra közötti feladatok megosztásában. Polgárjogi 

szempontból két szerződő alanyról van szó az alábbi érdekek szerint: 

4.2.1. A közszféra alanya: 

A megkötött szerződésben a közszféra alanya a Büntetés-végrehajtási Szerve-

zet, aki jogosult – és egyben köteles is – a közfeladatot ellátni. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet jelen esetben nem rendel-

kezik közjogi jogosultságokkal, hanem pusztán a szerződésben vállalt jogosult-

ságai és kötelezettségei vannak. Ez azért lényeges szempont, mert bár a koráb-

ban említett Áht. meghatározta a beruházásra kifizethető összegek felső határát, 

 
32 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007.06.07-én hozott Határozata alapján a magánfél kizáró-

lagos haszonélvezetet kapott az általa értéknövelő beruházást megvalósított területre a szerző-

dés lejáratáig. Tekintettel arra, hogy a szerződés nyílt végű ezért a haszonélvezet jogát is fi-

gyelembe kell majd venni a szerződés végén történő megállapodás során. 
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mégis előfordult olyan többletkiadás, amelyek indokolttá tették a bérleti díj 

emelkedését (pl. magasabb infláció vagy a közüzemi díjak vártnál magasabb 

emelkedése, esetlegesen egy rendkívüli helyzet kialakulása). 

4.2.2. A magánszféra alanya 

A szerződés alapján a magánszféra alanya jogi személyiséggel rendelkező gaz-

dasági társaságok voltak. Tekintettel arra, hogy sem a régi Ptk sem az új Ptk 

nem határozza meg a PPP szerződésekre vonatkozó általános szabályokat – 

atipikus szerződésekről lévén szó – a felek szempontjából különösen jelentős 

volt az, hogy a szerződés lényeges tartalmi elemei pontosan meghatározásra 

kerüljenek. 

A tiszalöki projekt vonatkozásában a kivitelezéssel megbízott gazdasági tár-

saság leányvállalatként működött tovább a beruházás üzembehelyezését követő-

en. Három gazdasági társasággal szerződött azzal a kitétellel, hogy a tulajdono-

sokkal kötött szerződés rendelkezése alapján – függetlenül a tulajdoni hányad-

tól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányí-

tást, ellenőrzést gyakorolhat. Az egyik gazdasági társaság a létesítmény üzemel-

tetését látja el, a másik a fogvatartottak élelmezését, a harmadik pedig a fogva-

tartottak munkáltatását és foglalkoztatását biztosítja. 491F

33 

A szombathelyi beruházás esetében a kivitelezéssel megbízott gazdasági tár-

saság projekttársaságként nyerte meg a pályázatot tekintettel arra, hogy ingat-

lanbefektetési társaságként az átalakításra váró létesítményben haszonélvezeti 

joggal rendelkezik, más társaságban nem rendelkezett részesedéssel és tevé-

kenységi köre kizárólag erre vonatkozott. Az üzemeltetés, élelmezés valamint 

munkáltatás vonatkozásában a projekttársaság több alvállalkozással kötött szer-

ződést a szolgáltatások biztosítására. 492F

34 Ebből több gond is adódott melyekről a 

szerződésszegés fejezetben lesz szó. További részletek nem nyilvánosak a pro-

jekttársaság vonatkozásában. 

4.3. A szerződés tárgya 

A szerződések tárgya a komplex struktúrából adódóan nem jelölhető meg egyér-

telműen. Bár a börtön jellege adott, mégis több eltérő tárgyi feltétel is biztosított 

eltérő módon mind két projekt esetében. Eltérő ugyanis a tervezési fázisban, az 

építési fázisban valamint a szolgáltatási fázisban a szerződés tárgya. A Tiszalöki 

DBFO típusú projektben a tervezési fázis és a kivitelezési fázis közvetlenül a 

szerződés tárgyát képezi, hiszen befolyással van a szolgáltatás minőségére is. A 

Szombathelyi BDO struktúrában megvalósult projekt esetében annyi eltérés van 

az előzőhöz képest, hogy a meglévő eszközöket a magánfél bár felújította azok 

az értéknövekedés következtében sem kerültek a kivitelező magántársaság tu-

lajdonába. Mivel tulajdonosi jogokat nem kapott a magánfél, így nem valósult 

meg az állami vagyon kiszervezése. 

33 A tiszalöki projektben a KÉSZ Kft a kivitelező és egyben az üzemeltető anyavállalat. 
34 A szombathelyi börtönben a Mátra Holding Zrt. a projekttársaság alapítója.  
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A felek által vállalt közvetett tárgyak és közvetlen tárgyakat mindkét PPP szer-

ződés tartalmazza. A közvetett tárgyak a szerződésekben azok a dolgok és jogok, 

amelyek a szerződés közvetlen tárgyként meghatározott szolgáltatás teljesítése ér-

dekében a felek megállapodtak. Tehát a közvetlen tárgy a szolgáltatás igénybevéte-

lét jelenti, míg a közvetett tárgy a megvalósított létesítmények és a hozzájuk kap-

csolódó jogosultságok. Mindezeket a tervdokumentációba rögzítették.493F

35 

A magántársaság részéről megvalósított eszközök meghatározása az alábbiak 

szerint történtek: 

- a fogvatartottak fokozatok szerinti elhelyezéséül szolgáló zárkák (10 zár-

katípus került meghatározásra)

- elektronikusan vezérelt építészeti és gépészeti megoldások

- programozott energia ellátás

- fizikai és személyi követelményeknek magasan megfelelő biztonsági

rendszer

- fogvatartotti élelmezés

- a büntetés céljával összhangban álló fogvatartotti munkáltatás és foglal-

koztatás

- egészségügyi ellátás

- oktatás és képzés valamint kulturális feladatok biztosítása

Tulajdonszerzési szakaszról nem beszélhetünk egyik börtön vonatkozásában 

sem, a korábban kifejtett nyíltvégű szerződés létrejötte miatt.   

4.4. A szerződés megkötése 

A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés polgári jogi szerződésnek 

minősülnek.494F

36 Ennek megfelelően a Ptk. szabályai szerint a közbeszerzési szer-

ződések körében a szerződési szabadság érvényesülését bármilyen partner ré-

szére – Auer fogalmazását használva – mind formai mind tartalmi szempontból 

biztosítani kellett.495F

37 A börtön projektek megvalósítását engedélyező Korm. Ha-

tározat496F

38 azonban előírta azt, hogy milyen partnerrel, milyen eljárás eredmény-

ként, milyen formában és tartalommal köthet szerződést a Büntetés-végrehajtási 

Szervezet figyelembe véve a szerződés szabadságának elvét is.   

35 Három részre osztották a tervdokumentációt. Az első részben megállapításra kerültek a ha-

táridők, a kötbérvállalás, a kötelező teljesítési bankgaranciák, a vagyon felelősségbiztosítás, a 

műszaki és pénzügyi, szerződéses feltételek, mint például az érvényesség vagy érvénytelenség 

kérdése. A második részben került meghatározásra a szolgáltatások köre, vagyis az élelmezés, 

foglalkoztatás, gépjármű park, energia szolgáltatás, munkahelyi környezet kialakítása, fogva-

tartottak ellátásához szükséges épületek, az egészségügyi ellátás, stb. A harmadik részben ke-

rültek megfogalmazásra a jogi kérdések, mint például a szerződésszegés vagy a szerződés 

megszűnése.  
36 Auer Ádám: Versengő közérdek a közbeszerzési szerződések semmissége kapcsán. 2018. 

Budapest, Pro Publico Bono 2018/4 4. 
37 Auer Ádám: Versengő közérdek a közbeszerzési szerződések semmissége kapcsán. 2018. 

Budapest, Pro Publico Bono 2018/4 7. 
38 2126/2004 (V. 28) Kormányhatározat 
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A közbeszerzési eljárás keretében három ajánlattevő került a tárgyalási sza-

kaszba, akik mind tartalmilag, mind formailag megfeleltek a kiírásnak. A tár-

gyalásos szakaszban pontosításra kerülhettek az ajánlattételi dokumentációban 

megfogalmazott ismérvek és a megrendelő elvárásaihoz igazították azt. A tár-

gyalási szakaszt követően fontos lépésként már előkerült az Eurostat irányelvé-

nek történő megfelelés kérdése, vagyis, hogy a magántársaság állami tulajdont 

nem szerezhet. Ez több szempontból is kritikus pont volt, hiszen felmerült a 

kérdés, hogyan felelhet meg a szerződés az Eurostat elveinek és a számviteli 

törvénynek egyaránt. Tehát bérleti szerződésnek minősüljön, a tulajdon a vál-

lalkozó nyilvántartásában szerepeljen ugyan, de az építmények maradjanak, 

illetve átkerüljenek az állam tulajdonába. A megoldás a már korábban említett 

módon valósult meg, vagyis a tulajdon az államnál maradt, a magánfelet pedig 

kizárólagos haszonélvezet illeti meg. A projekt minősítését elvégezte a Közpon-

ti Statisztikai Hivatal és kinyilvánította, hogy mindkét létesítmény megfelelt az 

Eurostat statisztikai elszámolási szabályrendszernek. Tehát megvalósult az ál-

lami cél, miszerint költségvetési kiadás nélkül hoztunk létre két új börtönt.  

A szerződés lejárta előtt egy évvel újra tárgyaló asztalhoz ülnek a felek, 

hogy megállapodjanak a szerződés megszűnéséről, így az Eurostat elvárásainak 

is megfelel a projekt. A szerződés megkötésekor előre senki nem tudta meg-

mondani, hogyan fog végződni a tárgyalás, hiszen a politikai elképzelések ál-

landóan változnak, várhatóan mégis meg fog egyezni a két fél a közös érdekeik 

alapján. A börtönre biztosan szükség lesz a szerződés lejárta után is, a kérdés 

csak az, hogy az állam hogyan kívánja hasznosítani a továbbiakban. A magánfél 

pedig érdekelt lesz újra tárgyalni a szolgáltatás nyújtását is, hiszen olyan tapasz-

talatokkal rendelkezik, amilyennel más vállalkozás nem rendelkezik. A döntés 

jó részt az állam kezében van, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

2010-ben tett Kormányzati próbálkozások ellenére is bizonyára a magánfél 

fogja üzemeltetni a két börtönt, hiszen a költségvetést oly mértékben megter-

helné a PPP szerződések kiváltása, hogy azt nem bírná el a hazai költségvetés.497F

39 

Komolyan kell venni ugyanis azt a tényt, miszerint az adóhatóság megállapítja 

az általános forgalmi adóbefizetési kötelezettséget, mivel jelenleg a tulajdonos 

váltás nem rendezett így előfordulhat, hogy ha a szerződés megszűnik és az 

állam maradványértéken kifizeti a magánfelet, akkor ÁFA megfizetési kötele-

zettsége is keletkezik. 

4.5. A szerződés tartalma 

39 A kormányzati elképzelések szerint 200 milliárd forintból vásárolták volna ki a PPP projek-

teket (kivéve az autópálya projekteket) azonban nem számoltak az üzemeltetési költségekkel 

valamint a karbantartási és egyéb többletköltségekkel nem beszélve a szerződő partnerek 

szerződés elállás esetén megillető egyes költségekkel, ezekkel együtt ugyanis már túl nagy 

lyukat ütött volna a költségvetésen és nem tudták volna tartani a hiánycélokat. További gon-

dok merültek fel az ÁFA kérdés körében, ugyanis az államnak ÁFA befizetési kötelezettsége 

keletkezett volna a kivásárlás során a kifizetett összeg után, ami szintén jelentős állami ki-

adásnak számított volna. 



217 

A pályázati kiírás tartalma szerint olyan pályázó projekt társaságot kellett létre-

hozni, amely elkülönül egymástól a létesítés és az üzemeltetés során. A szerző-

dés tartalmazza, hogy a futamidő alatt milyen feltételek esetén léphet ki a szer-

ződött partner bármelyik tagja, valamint a felelősség megállapítás okán külső 

fél sem léphet be csak kivételes esetben. Mivel mindkét projekt finanszírozásá-

hoz a magánfél hitelt is felvett, ezért háromoldalú úgynevezett „Közvetlen meg-

állapodás” jött létre a megrendelő Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Kivitelező 

beruházó vállalkozás (szombathelyi projekt esetében Projekttársaság) valamint 

a hitelező Bank között. A megállapodás lényege az, hogy a bérbeadó magánfél 

nem teljesítése esetén a Bank lép a helyébe, aki újabb vállalkozást vonhat be a 

szolgáltatás zökkenőmentes és folyamatos biztosítása érdekében. A bérlő kése-

delme esetén pedig a Bank jogosult azonnali beszedési megbízással élni az el-

maradt összeg vonatkozásában, ezzel biztosítva a rendelkezésre állás fizetését. 

Gyakorlatilag ez biztosítja a rendelkezésre állás folyamatosságát, a fizetés terv-

szerűségét és az együttműködés meglétét is.  

A Büntetés-végrehajtási Szervezet részéről a projekt elején megjelenő köte-

lezettség az építési terület átadása volt. Már ebben a fázisban gond adódott, 

hiszen a magánfél emiatt késve tudta rendelkezésre bocsátani az épületeket. A 

szombathelyi területet a Honvédelmi Minisztérium nem a tervezett időpontban 

adta át a Projekttársaság részére Büntetés-végrehajtási intézet átalakítása érdek-

ében, ezért a kivitelezési munkák csak késve kezdődhettek el. További nehézsé-

gek merültek fel az engedélyezések vonatkozásában is a korábban említett tu-

lajdonjogi viszonyok rendezetlensége miatt.  

A Tiszalöki projekt esetében is késett az átadás, mivel az önkormányzat által 

ingyen biztosított földterület a belvíz miatt ingoványos volt, így azt fel kellett 

tölteni építési alappal. További problémák keletkeztek a biztonságtechnikai 

rendszer telepítésével is, amely a pontatlan kivitelezés miatt nem működött 

megfelelően a tesztelés időszakában, így azt nem vette át a büntetés-

végrehajtási szervezet az átadási eljárás során. Miután mindkét akadály elhárult 

és konszenzusos megoldás született, beindulhatott az üzemeltetési fázis. 498F

40 

A jogok és kötelességek vonatkozásában a bérlő oldalán jogosultságként biz-

tosított, az a bérbeadó oldalán kötelezettségként jelenik meg. A bérlő – többek 

között – jogosult a létesítmény használatára a felszerelési eszközökkel együtt, 

melybe bele tartozik a rendvédelmi feladatokból adódóan szükséges, a magán-

beruházó által beszerzett és a büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített 

fegyverzet is. Jogosult továbbá az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételére, amely nem csak a létesítmény fenntartása, hanem a fogvatar-

tottak élelmezéséhez, egészségügyi ellátásához, oktatásához valamint munkálta-

tásához szükséges szolgáltatás igénybevételét is tartalmazza. Mind emelet a 

büntetés-végrehajtási szervezet által indokolt és igazolt biztonságos valamint 

szünetmentes feladatának ellátásához szükséges egyéb feltételek biztosítását is 

40 Mindkét projekt átadási csúszása a szerződés nem időben történő teljesítésének számít füg-

getlenül attól, hogy később kapták birtokba a földterületeket a beruházók. 
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csak a szerződött féltől veheti igénybe a bérlő. A rendelkezésre állás és megfe-

lelő teljesítés esetén a Büntetés-végrehajtási Szervezetet havonta díjfizetési 

kötelezettség terheli.499F

41  

A kereslet biztosítása a bérlő részéről vállalt kötelezettség. A keresletre 

10%-os pozitív irányú eltérést engedélyez a szerződés. Ennél nagyobb eltérés is 

lehetséges bizonyos feltételek fennállása esetén, azonban ekkor már nagyobb 

mértékű rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni a bérlő. Ez érvényesítésre 

is került rendkívüli időszak bevezetésekor. 

A kockázatok elosztása során a magántársaság viseli az építési kockázatot 

valamint a rendelkezésre állás kockázatát, ezért az ezekből fakadó kötelezettsé-

gek nagymértékben meghatározták a rendelkezésre állás díját is. A magánfél 

oldalán szereplő jogok és kötelezettségek egyfelől a kivitelezés során jöttek 

létre majd pedig a szolgáltatás nyújtásában realizálódott. Az építési szolgálta-

tásból fakadó kötelezettsége, a részére átadott területen megvalósítani az épít-

ményeket, majd a használatukhoz szükséges eszközök a Ptk-ban meghatározott 

kellék szavatosság figyelembe vételével történő biztosítása.  

A fegyverzet biztosítása, mint kötelezettség – többek között – külön speciális 

elemként jelentkezett a szerződésben, tekintettel arra, hogy a magántársaságok 

nem jogosultak fegyverzet beszerzésére, ezért azt a büntetés-végrehajtás szerez-

te be a magánberuházó költségére. Az üzemeltetés során a teljesítések igazolása 

esetén a magántársaságokat megilletik a rendelkezésre állási díjak. Ezen kívül 

mindkét projekt esetében a magántársaságok rendelkeznek a fogavatartottak 

munkáltatásából eredő jogosultságokkal, ami további bevételi forrást eredmé-

nyezett számukra. Ez ismét pozitívum mindkét fél számára, hiszen a fogvatar-

tottak a fogva tartás céljához igazodóan aktívan töltik le a szabadságvesztés 

büntetésüket, míg a foglalkoztatást végző gazdasági társaság olyan profitra tesz 

szert, amit a versenyszférában biztosan nem tudna elérni. 

4.6. Szerződésmódosítás 

Szerződésmódosításra a hatályos Kbt. alapján csak a kivitelezési fázisban volt 

lehetőség. Az üzemeltetési fázisban csak olyan körülmények között fordulhat 

elő szerződésmódosítás, ha a szerződő felek számára a szerződéskötés időpont-

jában az adott körülmény nem volt előrelátható. Mindkét projekt vonatkozásá-

ban a kivitelezési szerződések többször is módosításra kerültek hol az egyik fél, 

hol a másik fél kezdeményezésére. A módosítások minden esetben a rendelke-

zésre állás és a biztonságos üzemeltetés érdekében történtek végső soron közös 

megegyezés alapján. Már a tesztelési fázis során szerződésmódosításra kénysze-

rültek a felek, előre nem látható körülmény felmerülése miatt. A kivitelezés 

után, a tesztelési fázisban ugyanis megállapítást nyert, hogy vis-major okok 

miatt biztonsági kockázatok merülhetnek fel a későbbiekben. 

 
41 A két szerződéses struktúrából adódóan csak a rendelkezésre állási díj (availability 

payment) jöhet szóba mivel a keresleti kockázat csak a megrendelő államot terheli. 
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Jelenleg hatályos üzemeltetési szerződés meghatározza azokat a kritériumo-

kat, amelyek esetén a szerződés módosítására sor kerülhet. A szerződés e szaka-

sza nem nyilvános ugyanis sértené a szerződő felek üzleti érdekeit. 

4.7. Szerződésszegés 

A közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti semmilyen körülmény egy büntetés-

végrehajtási intézetben, ezért a szerződésszegés esetére további garanciák kerül-

tek beépítésre. A Büntetés-végrehajtási szervezet köteles a jogszabályban előírt 

közhatalmi feladatát ellátni, ezért kicsi a valószínűsége annak, hogy szerződés-

szegésnek minősülő cselekményt követne el. A magántársaság oldalán már va-

lós kockázat merül fel a szerződésszegés vonatkozásában.  

A Szombathelyi projekt esetében a munkáltatásért felelős alvállalkozó a 

veszteségére hivatkozva nem fizette ki a fogvatartottak munkabérét és egyolda-

lúan kivonult a projektből. Ez komoly gondot okozott a szerződött feleknek, de 

legfőképp a Büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyészségnek. Az ügyész-

ség megvizsgálta az esetet a büntetés-végrehajtási szervezet felelőssége tekinte-

tében, hiszen felügyeleti szervként kötelessége volt kideríteni, hogy megállapít-

ható vagy sem a fogvatartottak jogainak a megsértése.  

A Tiszalöki projektben is előfordult egyoldalú szerződésszegés az élelmezést 

biztosító alvállalkozó által, aki elszámolási vitába keveredett az üzemeltetést 

ellátó fővállalkozóval. Itt az üzemeltető vállalta a kockázatot és képes volt biz-

tosítani a további biztonságos üzemeltetést, ezért a felügyeletet ellátó ügyészség 

megállapította, hogy nem történt jogszabálysértés, ami a fogva tartás rendjét és 

biztonságát veszélyeztette volna valamint a fogvatartottak jogai sem sérültek.  

A két példa alapján szintén jól látható, hogy kinek milyen kockázata van 

ilyen esetekben, azonban a szerződés megkötésekor még senkiben sem merültek 

fel ilyen kérdések. 

A szerződés szerint a hibás vagy nem határidőben történő teljesítés esetén 

kötbért kötöttek ki, így ez nem minősül szerződésszegésnek. A Kbt. és a Kt. 

nevesíti azokat a felmondási okokat, amelyek szerződésszegéshez vezetnek, 

ezek jellemzően csak a kivitelezéssel kapcsolatosak. 500F

42 Minden egyéb esetben a 

régi Ptk. vonatkozó rendelkezései a mérvadók, hiszen a szerződés megkötésekor 

az volt hatályban.501F

43 

 
42 Kt. 17. és 20. § A Kbt szerint például szerződésszegésnek minősül, ha a projekttársaság a 

szerződés aláírásától számított 20 napon belül nem jelenti be a társaságot a cégbírósághoz. 
43 régi Ptk. 298-318. § szabályai érvényesek a késedelmes teljesítés, a hibás teljesítés vagy a 

teljesítés jogos ok nélküli esetekre.  
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4.8. Megszűnés 

A Kbt. és Kt. egyértelmű meghatározásokat tartalmaz a szerződés megszűnés 

eseteire is. A két börtön projekt vonatkozásában a szerződésben konkrét megha-

tározásokat is lefektettek, mint például az egyoldalú felmondás vagy a fizetés-

képtelenné válás esete. Mivel az eredeti állapot helyreállítása nem értelmezhető 

ezekben a projektekben, ezért a felmondás lép hatályba azzal a kiegészítéssel, 

hogy a feleknek el kell számolniuk egymással. Tekintettel arra, hogy a tulajdoni 

viszonyok eltérőek a két projekt vonatkozásában, az elszámolás mértéke attól 

függ, hogy jelenértéken vagy maradványértéken számolnak el. A Tiszalöki pro-

jektnél a magántársaság birtokolja a teljes felépítményt, így maradványértéken 

számolnak el. Ebben az esetben a magántulajdon az államhoz kerül.  A Szom-

bathelyi projekt vonatkozásában figyelembe véve a magántőke által végzett 

felújítási és korszerűsítési beruházásokat jelenértéken számolnak el tekintettel 

arra, hogy eleve állami tulajdonról van szó. 

A szerződés megszűnésének tipikusan a futamidő lejártát tekintik a szerződő 

felek – a már említett jelen állapot szerinti nyílt végű szerződés miatt – melyben 

nem határozták meg a tulajdon szerzés módját csak lehetőségeket fektettek le. 

Mivel a szerződési határidő hamarosan lejár, ezért a szerződések további kime-

neteléről egy újabb tanulmány megírása várható a témában. 

5. Összegzés

A PPP szerződésekkel foglalkozó szakemberek érvelnek mellette is és ellene is. 

A tanulmány bemutatásának célja az, hogy bármilyen érvelés is hangzik el nyil-

vánosan, ezek a projektek jól működnek és hosszútávon mégis jövedelmezőbb 

az államnak és hasznos a társadalomnak. A közigazgatás kiszolgáló funkciójá-

nak a fejlődése saját „bőrünkön” tapasztalható. A magántőkének kiszámítható 

bevételt biztosít, de ami a legfontosabb, hogy a társadalom javát szolgálja, és a 

gazdaságot támogatja. Ezért is látható a nemzetközi példákban a jelentős szám-

ban megvalósuló hasonló beruházások. 

A két börtön projekt kiváló példája annak, hogy minden fél azt a feladatot 

látja el, amihez a legjobban ért. A magánfél jól menedzseli a kockázatokat, tő-

kével rendelkezik, rugalmas a problémák megoldása tekintetében és kiváló 

szakértelemmel rendelkezik. Az állami apparátus pedig biztosítja a keresletet, 

saját maga nyújthat magas színvonalú szolgáltatást, ezáltal a társadalmi elisme-

rése és megbecsülése is növekedhet. A PPP-projektek keretében elsajátított 

tudás, szemléletmód és módszertan idővel átültethető a közszolgálatba a hason-

ló szerződések hatókörén kívüli alkalmazásokba is, tovább fejlesztve azt. Persze 

tisztában kell lenni azzal is, hogy nem lehet minden közfeladatot ilyen beruhá-

zással megvalósítani, azonban érdemes a kombinációkon gondolkodni és újíta-

ni, ezáltal is fejlődni. 

A PPP konklúziója az lehet, hogy a magánfél bevonásával arra ösztönözhe-

tők a gazdaság szereplői, hogy ne csak az államtól várjanak el minden központi 
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koordinációt igénylő megoldást, hanem saját maguk alakítsák a sorsukat. Köz-

vetve pedig az állam növeli a saját hatékonyságát a gazdasági szerepvállalás 

területén is. Nem utolsó sorban pedig a két börtön projekt alapja volt egyes mo-

dernizációs elvek megfogalmazásához az új Büntetés-végrehajtási Kódex elké-

szítése során.502F

44 
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Absztrakt 

A magyar polgári jog a teljes kártérítés elvének talaján mozog. A kárért felelős 

személynek a károsult valamennyi, a károkozásával okozati összefüggésben álló 

kárát meg kell térítenie. A halált is eredményező károkozás során merül fel az 

elhunyt eltemettetésével, a végtisztesség megadásával kapcsolatos költségek 

megtéríttetésének igénye. A polgári peres gyakorlatban ma már kétségtelen, 

hogy a halálért felelős személynek ilyen típusú károkat is meg kell térítenie. A 

temetési költségek meghatározása során mutatkozik meg az is, hogy az érvénye-

síthető károk fajtái, valamint azok mértékei kötődnek a társadalmi szokásokhoz, 

valamint az illemhez is. Azok – akár területileg eltérő módon – befolyásolják a 

megítélhető kártérítés mértékét. Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, mi-

lyen esetekben lehetséges az elhunyt temetési költségeinek megtérítését kérni, 

erre milyen költségek tekintetében, milyen mértékben van lehetőség. Fel kívá-

nom vázolni az érvényesíthetőséghez szükséges bizonyítás főbb elveit, valamint 

a bírói mérlegelés során felmerülő főbb szempontokat.  

Kulcsszavak:,felelősségtan, kártérítés, orvosi jog, polgári jog, polgári per 

1. Bevezetés

A magyar kártérítési jog szabályai szerint a kárért felelős károkozónak a káro-

sult teljes kárát meg kell térítenie, kötelezettsége azonban nem haladhatja meg 

mindazt, amely az ő károkozó magatartásával összefüggésben keletkezett. E 

körben különböző kárfajták és kártípusok jelennek meg. Ezek közé tartoznak a 

károkozás folytán elhunyt személy illő eltemettetésével kapcsolatban felmerülő 

költségek. Olyan költségek, amely mindenki élete végén, valamely időpontban 

megjelennek majd, azonban a károkozásból eredő hirtelen halál folytán váratla-

nul korai időpontban merülnek fel, s amelyek így a károkozó megtérítési kötele-

zettségei közé sorolódnak. 

A tanulmányban azt kívánom bemutatni, milyen jogalapból válik lehetségessé 

a temetéssel kapcsolatban felmerülő költségek károkozó felé való áthárítása. Be-

mutatom a gyűjtőfogalom alá tartozó tipikus és egyes különös kárfajtákat. Gya-
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korlati szemléletet követve nemcsak a költségek elméleti vonatkozásait taglalom, 

hanem az eljárási érvényesítés főbb elveit és annak felperesi terheit is felvázolom. 

A tanulmány célja így, hogy bemutassa, milyen típusú temetési költségek érvé-

nyesítésére van lehetőség a kártérítési perekben valamint, hogy ezek károkozó 

általi megtéríttetésére milyen okból, milyen mértékben, milyen bizonyítási telje-

sítmény, illetve bírói mérlegelés útján nyílik lehetőség. A temetési költségek kö-

zül külön is kiemelek több tipikus elemet: részletesen mutatom be a sírkő állításá-

val, valamint a halotti tor költségeivel kapcsolatos bizonyítási elveket.  

A tanulmányban a temetési költségeken keresztül kívánom felvázolni azt 

is, hogy a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költ-

ségek megítélésében, az eljáró bíróságot a teljes kártérítés elvének, valamint a 

káronszerzés tilalmának érvényesítésén túl jogpolitikai elvek, társadalmi szo-

kások, köztudomású tények, az életszerűség, illetőleg illemszabályok vizsgá-

lata is befolyásolja.  

2. A károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez

szükséges költségek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 

megfogalmazása szerint a teljes kártérítéshez tartozik a károsult vagyonában 

beállott értékcsökkenés, az elmaradt vagyoni előny valamint a károsultat ért 

vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek. Utóbbiakra gyakran 

indokolt költségként is hivatkozni szokás, míg GROSSCHMID BÉNI az erogatio 

szót használta rájuk. 503F

1  

E harmadik csoportba tartozó kárfajták több vonatkozásban eltérnek a másik 

két csoporthoz képest. Míg az első két csoportban lévő károk egy többé-kevésbé 

objektív körülményt írnak le, hiszen példával élve az autó megrongálódott, eb-

ből következően sérülése, értékcsökkenése dokumentálható, illetve a károsult a 

jövedelemszerző képességétől elesett, vagy valaki az őt megillető tartás nélkül 

maradt. Ezek minden esetben a károsult akaratától függetlenül kialakult állapo-

tot tükröznek. A bíróság feladata – a felek által elé tárt kereteken belül - annak 

felderítése, hogy a károkozó felelősségének fennállása esetén a kár beállt-e, és 

ha igen, mekkora mértékben.  

Ezzel szemben a szükséges költségek körében olyan kárfajták jelennek meg, 

melyek már a károkozásra adott választ tükrözik. EÖRSI GYULA szerint ezekben 

az esetekben a felmerülő igény egy elhatározást 504F

2 generál, amiből kár keletkezik. 

Ezt a károkozó magatartás hatására a károsult maga váltja ki. 505F

3 A károsultnak, 

vagy rá tekintettel hozzátartozójának a személyes döntését jelenítik meg, mely-

1 GROSSCHMID BÉNI: Fejezetek a kötelmi jogunk köréből I., 1932, Grill, Budapest, 668. p.  
2 EÖRSI GYULA: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve, 1966, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 89. p. 
3 FUGLINSZKY ÁDÁM: Kártérítési jog, Új magánjog sorozat 7., 2015, HVG-ORAC, Buda-

pest, 740. p 
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lyel a kárát csökkenteni, enyhíteni, vagy megszűntetni kívánja. A saját reakció-

jával akar olyan helyzetet teremteni, mintha a károkozás meg se történt volna. 

Reakciója a megbomlott állapot helyreállítására irányul. Ilyen értelemben a 

költség felmerülése közvetlenül a károsult döntésének következménye. A dön-

tés szükségessége viszont nem merült volna fel, ha a károsultat nem éri kár.  

Az értékcsökkenés érvényesítése esetén a dolog értéke, az elmaradt előny 

érvényesítése esetén pedig a károkozást megelőző - jövőre nézve bekalkulált – 

jövedelme, tartása jelenít meg felső mércét. A harmadik csoportnak viszont 

elméleti síkon nincs felső határa. Értelemszerű, ha valakit arcon ütnek, akkor a 

sérelemmel jelentkező fájdalmat és szégyenérzetet egy trópusi nyaralás képes 

feledtetni. Ez azonban nem jelenti a költség indokoltságát. Nagyfokú mérlegelé-

si lehetőséget nyílik meg a bíróság számára, hogy megítélje, egyáltalán milyen 

típusú költségek, milyen mértékben és időtartamban alkalmasak arra, hogy a kár 

érvényesítése ne ütközzön a káronszerzés tilalmába.  

FUGLINSZKY ÁDÁM megfogalmazása szerint ezért szükségességi, célszerű-

ségi és ésszerűségi tesztnek kell alávetni a kártérítési igényeket.506F

4 Azonban nem 

lehet eredményességi teszt alá vonni. Ha az egészségében sérült károsult 

gyógykezelést vesz igénybe, nem lehet azt vizsgálni, hogy a kezelés valóban 

eredménnyel járt-e. Azt viszont igen, hogy alkalmas volt-e az enyhítésére, illet-

ve a költség nem volt-e eltúlzott (pl. egy moszkvai privátkezelés 507F

5, amikor az 

közellátásban is nagyobb késlekedés nélkül elérhető lett volna).  

3. A temetési költségek fogalmának meghatározása 

A károkozás következményeként felmerülő döntésből fakadnak a temetési költ-

ségek, melyek gyűjtőfogalomnak minősülnek, hiszen egy halott ember eltemet-

tetésével kapcsolatban felmerülő többféle kárfajta közös elnevezése. A Polgári 

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban Pp.) 170. § (2) 

a) pontjában foglalt határozott kereseti kérelemre vonatkozó előírása alapján 

minden egyes kártételt külön kell megnevezni, illetve a felperesnek mindegyik-

re vonatkozóan bizonyítani kell tudnia, hogy a kár bekövetkezte a károkozó 

magatartással okozati összefüggésben, szükségesen merül fel, méghozzá abban 

az összegben, amelyre keresetében hivatkozik.  

A temetési költségek értelemszerűen olyan károkozások esetén jöhetnek 

szóba, ahol a károsult hozzátartozója életét veszíti. Tipikusan három körben: 

közlekedési balesetek, orvosi műhibák, valamint üzemi balesetek. De ide tarto-

zik természetesen az is, ha valaki emberölés áldozata lesz. Ezekben az esetek-

ben a kár maga az emberi élet elvesztése. A végleges és visszafordíthatatlan 

halál. Hozzátartozói oldalról nézve sérül az elhunyt hozzátartozójának teljes 

családban éléshez való joga (amennyiben a hozzátartozónak az őt ért gyászha-

tásból fakadóan mentális betegsége is keletkezik, akkor már egyúttal az egész-

 
4 Uo. 740. p.  
5 A Kúria Pfv.III.21.832/2016/4. számú ítélete. 
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séghez való joga is), valamint az elhunyt eltemettetésével kapcsolatban költsé-

gei merülnek fel. A halál olyan esemény, amely minden emberrel megtörténik, 

annak ideje és körülményei azonban kérdésesek. E tekintetben a temetési költ-

ségek valamikor, valaki számára szinte biztosan felmerülnek, ugyanezen típusú 

költségek, hozzávetőlegesen ugyanebben a mértékben.  Ami azonban a jogala-

pot megteremti, hogy itt a halál bekövetkezése bizonyítottan a károkozó felelős-

ségalapító magatartására vezethető vissza. A temetési költség a jogalapjából 

fakadóan csak hozzátartozói lehet. A károsult egy olyan személy, aki más halá-

lára tekintettel kényszerül arra, hogy költekezzen, méghozzá úgy, hogy a kár-

okozó magatartása hiányában erre ebben az időpontban, ebből az okból kifolyó-

lag nem került volna sor.  

FUGLINSZKY is rámutat arra, hogy a temetési költségek érvényesíthetőségé-

hez jogpolitikai érvek felhozatala is szükséges, hiszen dogmatikai értelemben 

olyan költségekről van szó, amelyek egyszer minden ember tekintetében felme-

rülnek. A közfelfogással és társadalmi értékrenddel lenne azonban ellentétes, ha 

ilyen okból a károkozó mentesülne a felelősség alól. 508F

6 A temetési költségek 

megtérítéséről már a vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti felelős-

ségről szóló 1874. évi XVIII. törvénycikk 2. § 2. pontja is külön határozott. A 

halált okozó károkozói kárfelelősség körében a temetési költségeket a jelenlegi 

bírósági gyakorlat is elismeri. A (teljes) megegyezés hiányában induló kártéríté-

si perekben az alperesek egyébként sem vitatják, hogy a felelősség megállapítá-

sa esetén a temetési költségek megtérítésére kötelezhetők. Így e költségek vo-

natkozásában a vita tárgyát nem a temetési költségek megtérítésének jogalapja, 

illetve az okozati összefüggés megléte, hanem anyagi jogi oldalról a temetési 

költség jogcímén érvényesíthető költségek köre, a költségek összegszerűsége, 

míg eljárásjogi vonatkozásban az jelenti, hogy a felperes a bizonyítási kötele-

zettségének eleget tett-e.  

4. A temetési költségek tipikusan megjelenő köre 

Az elhunyt eltemettetésével kapcsolatban felmerülő költségek körének megha-

tározása során abból kell kiindulni, hogy az emberi méltósághoz való jogból 

fakadóan minden embert megillető jog, hogy halálát követően a társadalmi fel-

fogásoknak megfelelő módok valamelyikén, megfelelő időn belül, illő keretek 

között eltemessék. A Ptk. két helyen rendelkezik az ember eltemettetéséről. A 

6:492. § a tartási szerződés kötelezettségévé teszi a tartásra jogosult illő eltemet-

tetését. A Ptk. 7:94. § (1) bekezdése szerint pedig az örökhagyó illő eltemetteté-

sének költsége a hagyatéki terhek részét képezi.  

Álláspontom szerint a Ptk. megfogalmazása szerinti illő eltemettetés szolgál 

mérceként a temetési költségek kárként való érvényesítése során is. A károkozó 

nem hivatkozhat a károsult kárenyhítési kötelezettségére, vagy a költségek in-

dokolatlanságára, amennyiben a hozzátartozó olyan költségeket kíván érvénye-

 
6 FUGLINSZKY i.m. 79. p. 
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síteni, amelyek a társadalmi elvárások szerint a végtisztesség megadásához 

rendszerint elvártak. A temetési költségek nem merülhetnek ki az elhunyt elte-

mettetésével feltétlenül megjelenő költségekben. A kárfelelősségi tényállásban 

így megjelenő illem azonban olyan metajurisztikus elem, amelyet nemzeti, 

nemzetiségi, helyi, vallási, családi szokások befolyásolnak, ennek megfelelően 

pedig a temetési költségek tekintetében sem lehet teljeskörű felsorolást tenni. A 

következőkben a temetéssel kapcsolatban tipikusan felmerülő költségeket tagla-

lom, részletesen is kiemelve több, a bírói gyakorlatban visszatérően vita tárgya-

ként megjelenő költségelemet.  

A temetés előkészítése már a halál megállapítását követően megkezdődik. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 218. §-

ában foglaltak alapján tipikusnak mondható, hogy az ilyen esetekben holttest 

boncolására is sor került.509F

7 Költségként merül fel a boncmester alkalmazása. A 

költségekben nagy egységként jelenik meg a temetkezési vállalkozás díja, 

melyben tipikus elemek a koporsó, egyéb kellékek, a hamvasztás, a halottszállí-

tás, hűtés, tárolás, a sírásás költsége.  

A temetés előkészítése körében jelenik meg a sírhely megváltásának, a 

gyászhirdetések megjelentetésének, a gyászjelentések elküldésének, a hozzátar-

tozók, barátok értesítésének, a kiharangozásnak költségei. Figyelembe kell itt 

venni, hogy a szervezéssel együtt telefonálási, valamint utazási többletköltségek 

merülnek fel. Utóbbival kapcsolatban kiemelendő a Fővárosi Ítélőtábla 

4.Pf.21.868/2009/4. számú ítéletének indokolása: „A rendkívüli haláleset kap-

csán nem volt elvárható az I. r. alperestől, hogy az utazáshoz tömegközlekedési

eszközt vegyen igénybe, ezért indokolt az útiköltség megállapításánál a sze-

mélygépkocsi használatának figyelembe vétele.” Mindebben a külföldi értesítés

költségei is benne foglaltaknak, hiszen alapvető az, hogy a gyászhírről, valamint

fájdalmukról, az elhunyt emlékét őrző felvételekről nemcsak az itthon, hanem

odahaza élő rokonokat, barátokat is értesíteni kívánják, így akár egy másik föld-

részen is. A bírósági gyakorlat változása azonban e körben várható, hiszen a

digitális globalizáció az információk gyors és olcsó áramlását is lehetővé teszi.

A temetéssel kapcsolatban a ravatalhasználat, a templomi, temetői szertartás 

levezetésének, a kántor díja merülnek fel tipikusan. Ugyancsak a ruha, amiben az 

elhunytat eltemetik, valamint a gyászruha, amit a hozzátartozók a temetésre, va-

lamint az ezt követően gyászidőszakra vásárolnak. A bírósági gyakorlat szerint az 

utóbbi költségek általában 50%-ban térítendők meg, tekintettel arra, hogy a hoz-

zátartozók ezen ruhaneműket később, a gyásztól függetlenül is hordhatják.510F

8  

7 A jelen tanulmányban fogltakon kívülálló jogcímként érvényesíthető, amennyiben a bonco-

lás során az emberi testet nem méltó módon állítják helyre. Ilyen esetekben a hozzátartozók az 

elhunyt emlékének megsértése okán a kegyeleti jogának sérüléséért léphetnek fel sérelemdíj 

iránti igénnyel. Lásd: GYÖNGYÖSI ZOLTÁN: Az élet és test feletti rendelkezés joga, 2002, 

HVG-ORAC, Budapest, 441. p.  
8 Hasonlóan rendelkezett már a Legfelsőbb Bíróság a BH 1962.4.3184 számon közzétett 

egyedi ügyben.  
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A temetési szertartást követően merül fel a sírhelylátogatás költsége, mely-

nek megfizetése a bírósági gyakorlatban megfigyelhető mérce szerint a temetés-

től számított egy éves időszakra indokolt. Ezen felül a kegyeleti jogok gyakorlá-

sa a megváltozott életvitelhez kapcsolódik, így a sérelemdíj összegszerűségének 

mérlegelésének jöhet számításba. Költség a szertartáson és egyéb összejövete-

leken megjelenők, részvétet kifejezők, gyászszalagos koszorút hozó személyek 

felé a köszönetnyilvánítás kifejezése.  

4.1. A hagyaték megszerzésével járó költségek 

Nem közvetlenül a temetéshez, azonban mégis az elhunyt halálához kapcsolód-

nak a hagyaték megszerzésével együtt járó költségek. A Debreceni Ítélőtábla 

Pf.I.20.613/2012/3. számú ítéletében akként foglalt állást, hogy a hagyaték 

megszerzésével együtt járó költségek is adekvát oksági kapcsolatban állnak a 

károkozó magatartással. Ebbe beletartoznak a közjegyzői díjak is.511F

9 Kérdéses 

azonban, hogy a hagyatéki eljárás jogi képviseleti díja mennyiben tekinthető 

szükségesnek. Álláspontom szerint sem az egyszerű, sem a vitás helyzetekben 

sem állapítható meg a közvetlen kapcsolat a károkozó magatartásától független 

jogvita megoldásának előmozdításával kapcsolatos költségekkel. A hagyatéki 

eljárás minden esetben független jogi szakember (közjegyző) előtt zajlik, az 

öröklés rendje pedig a Ptk-ból ered. Amennyiben vitás az öröklés rendje (pl. 

végintézkedés érvényessége vagy rokoni kapcsolatok tisztázása okán), úgy az 

már a károkozáson kívül eső körülmény. A megörökölt ingatlanok értékesítésé-

vel kapcsolatos ügyvédi díjak pedig az örökösök tulajdonnal való rendelkezésé-

ből fakadnak. Hasonló okból kívül esik a károkozó kártérítési felelősségén az 

elhunyttal kapcsolatban felmerülő további hagyatéki terhekért való felelősség.  

4.2. A sírkőállítás költsége 

Magyarországon társadalmi szokás, hogy az elhunyt sírhelyén a fejfa helyére 

kőből készült síremlék (sírkő) kerül elhelyezésre, az urnafalakon pedig sírkő 

zárja le az urnákat. A sírkő költségének követelése két vonatkozásban is külö-

nös jelentőségű a jelen tanulmány témaválasztását illetően. A sírkő ugyanis sok 

esetben csak évekkel a temetést követően kerül elhelyezésre. A bíróságok a 

társadalmi szokásként elfogadva ezen költségek indokoltságát vélelmezik, rend-

szerint ma már a károkozói oldal sem vitatja ennek jogalapját. A kár azonban a 

károkodás bekövetkezésétől esedékes. A Ptk. előírása nemcsak arra irányul, 

hogy a kártérítés kamatfizetési kötelezettséggel jár együtt, hanem azt is kijelöli, 

hogy a károsodás bekövetkezése előtt a károkozó felelőssége nem áll be. Egé-

szen addig azonban, amíg az egyszeri költség nem merül fel, vagy arra nézve 

legalábbis kötelezettséget nem vállal, a kár idő előtti, és ezért annak érvényesí-

tése is kizárt.  

Mérlegelés alá esik továbbá a sírkő-állítás összegszerűsége, hiszen a sírkő 

esetében is irányadó az, hogy a költségek mértékének csak a képzelet szabhat 

9 Érvényesíthetőségét megerősíti a Kúria Pfv.III.22.383/2016/5.számú ítélete. 
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határt. A költségek indokoltságának vizsgálata során azonban meg kell határoz-

ni egy mércét. Ezt tette meg a BH 1985.312 számon közzétett esetben a Legfel-

sőbb Bíróság, mely ítéletre azóta is hivatkoznak a bíróságok. A mércét a hely-

ben szokásos, átlagos kivitelű sírkő képezi. Semmiképpen sem a legolcsóbb, 

azonban mindenképpen szerény kivitelű. Ez nem jelenti azt, hogy a hozzátarto-

zóknak vissza kell fogniuk magukat, amikor a balesetben elhunytnak emléket 

kívánnak állítani. Ebből mindösszesen annyi következik, hogy a sírkő tényleges 

költségeire tekintet nélkül a helyben szokásos, átlagos kivitelű sírkő mindenkori 

értékét fogja felső mérceként alkalmazni a bíróság.  

Speciális eset, amikor egy család kriptát építtet. A költséget a bíróság szük-

ségesnek fogadhatja el, azonban figyelemmel kell lennie arra, hogy a kripta 

nemcsak a károsult eltemettetésére szolgál. 512F

10 Ez áttörésre annak a gyakorlatnak, 

hogy a megtérítés alapjául a helyben szokásos, átlagos kivitelű sírkő szolgálhat. 

Ugyancsak ennek áttöréseként jelenik meg, amennyiben a Magyarországon 

letelepedett, de nem magyar identitású elhunyt családja a származási hely sze-

rinti szokásoknak (tehát nem a temetés helyén szokásos) megfelelő emléket 

állít. A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.564/2012/4. számú ítéletében kifejtette: 

„Önmagában az, hogy valaki nem kíván a szülőhelyére visszatérni, hanem egy 

másik országban kíván letelepedni, és ebből következően a hozzátartozóját is 

ezen országban temetteti el, mert annak a végtisztességet és annak az emlékét is 

úgymond a választott, új hazájában kívánja nemzetiségi hagyományai mellett 

érvényesíteni, megvalósítani, ez egy olyan körülmény, amely nem eshet a felpe-

resek terhére.” 

Költség az is, így megtérítendő, amennyiben a rendkívüli halál következté-

ben a már álló sírkő átdolgozása, illetve betűvésés válik szükségessé.  

4.3. A halotti tor költsége 

A temetési költségekkel kapcsolatos követelések leginkább kérdéses eleme a 

halotti tor költségeinek megítélése. Jellegüknél fognak ide tartoznak a virrasztás 

napjaiban, valamint az évfordulókon tartott megemlékezések költségei is. A 

bírósági gyakorlat visszatérő hivatkozása szerint az általánosan elfogadott társa-

dalmi szokásokba beleillik, ha a hozzátartozók a végső tiszteletadás jeléül a 

temetést követően megvendégelik a rokonokat.  

A halotti tor költségeinek jogalapját ezek az általános társadalmi szokások, 

illetve elvárások teremtik meg. Ezen felül pedig szóba jöhetnek partikuláris 

nemzetiségi, valamint vallási szokások. Azért is észszerű, hogy ezen költségek 

elszámolásra kerüljenek, mivel temetés megszervezése, megélése és a rokonok-

kal való halotti tor megrendezése és megülése az érzelmi feldolgozás része. E 

tekintetben a személyiségben bekövetkező sérelmek enyhítésének eszköze is.  

A Fővárosi Ítélőtábla a 17.Pf. 20.495/2013/5. számú ítéletében a halotti 

torral kapcsolatban érvényesíthető költségeknél a mértéktartás elvére hivatko-

10 Ugyanez igaz arra az esetre, ha a sírkő nemcsak a károsult, hanem hozzátartozó emlékéül is 

szolgál. (ÍH 2012.116) 
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zással élt korlátozással. Az Ítélőtábla érvelése szerint „A reparációs kártérítési 

elvből az következik, hogy a szükségképpen okozati összefüggésbe hozható, 

indokolt költségek kerüljenek megtérítésre.” Az ügyben eljáró bíróságok nem 

fogadták el az indokoltságát annak, hogy a vallásos hozzátartozók éveken 

keresztül ismétlődő jelleggel, nagy létszámú vendégséggel újabb megemléke-

zéseket tartottak. Az Ítélőtábla e körben a méltányosság elvét, valamint a kár-

enyhítési kötelezettséget is felhívta. Utóbbival kapcsolatban kiemelendő, hogy 

az általában elvárhatóság követelményébe esik az is, hogy a károsult az „általa 

elszenvedett kárt ne fokozza.” 513F

11 

A Fővárosi Ítélőtábla másik, korábban már idézett ítéletében 514F

12 az ismerősök, 

rokonok megvendégelésének költségmaximumát a társadalmilag elvárt mértéket 

meg nem haladóként határozta meg. Tehát amennyiben a kár jogalapjaként a 

társadalmi szokásokat határozzuk meg, úgy a teljes kártérítés elvének az felel 

meg, ha a károsultak minden, a társadalom által megkívánt illemből fakadó 

kötelezettségeiknek eleget tesznek, míg a káronszerzés tilalmával az hozható 

összhangba, hogy a károkozó felelőssége nem terjedhet túl a társadalmi elvárá-

sokból fakadó költségeken. Minden olyan költség, amely már nem kapcsolódik 

a közösségi szokásokhoz, a kártérítésen kívül esik. Ennek figyelembevételével 

valósítható meg a Marton Géza által megnevezett jogelv, miszerint „a megtérí-

tés csak akkor mondható megtörténtnek, ha minden vonatkozásában helyre van 

állítva az a csorba, melyet a kár-tény a károsult vagyonában ejtett.”515F

13 

A megvendégeléssel kapcsolatosan igényelt költségek szintén szerteágazóak 

lehetnek. A joggyakorlatban található olyan alsóbb fokú bírósági ítélet is, mely 

akár 300 fő megvendégelésének költségeit is elfogadhatónak találta. A Fővárosi 

Törvényszék egy ügyszám nélkül közzétett 2010-es ítéletében nagy hangsúlyt 

fektetett a nemzetiségi hagyományok vizsgálatának.  A törvényszék által megál-

lapított tényállás szerint: „A felperesek családja roma család, ennek megfelelően 

több éjszakán keresztül virrasztást tartottak. A virrasztás a baleset napjától a 

temetés napjáig tartott, 8 napon keresztül. A család az udvaron tüzet gyújtott, a 

tűz mellett összegyűltek a barátok, ismerősök. Egyszerre 20-30 ember is volt a 

háznál. Üstben főztek sertés-, marha-, körömpörköltet, szárnyashúsból levest, 

étel után sört, bort kínáltak, napközben kávét, hajnalban pálinkát.”  

5. Különös igények a bírósági gyakorlatban 

A fentiekben felsorolt esetcsoportok mindössze a tipikusnak tekinthető jogcí-

meket foglalták magukban. A teljes kártérítés elvéből eredően bármilyen, a 

károsultat ért vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges költség megtérítését 

 
11 VÉKÁS Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, 2008, 

Complex, Budapest, 1120. p. 
12 4.Pf.21.868/2009/4. 
13 MARTON Géza: A polgári jogi felelősség, 1993, TRIORG., Budapest, 162. p. 
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igényelni lehet. Figyelemmel a körülmények és a személyek sokszínűségére, 

zárt felsorolást nem is lehet adni.  

A Fővárosi Ítélőtábla a 17.Pf.20.966/2017/4-II. szám alatti ítéletében helyt 

adott a felperesek kérelmének, akik a hagyományok szerint a házasodás előtt álló 

hajadon lányt a menyasszonyi ruhában temették el, mellyel összefüggésben 

100.000 forint kiadás keletkezett. A vőlegény saját elhatározásából adott ajándék-

nak – így a kártérítésen kívül esőnek - minősítette azonban a Fővárosi Ítélőtábla a 

gyémánt jegygyűrűt, amit szintén a jegyben járt lánnyal együtt temettek el.  

Költségként jelenhet meg a temetéssel kapcsolatban készült videófelvételek-

ből összeállított emlék DVD, amiként a nemzetiségi szokásoknak megfelelően 

felkért 10 fős zenekar fellépési díja is.  

Nem fogadható el kárköltségként a halotti tor személyzetének adott borrava-

ló, valamint az egyházi szolgálat számára adott adomány.  Ezzel kapcsolatban a 

borravaló, illetve a hálapénz kapcsán kialakult elutasító bírósági gyakorlatra 

utalok azzal, hogy FUGLINSZKY516F

14 szerint a sírásók számára adott borravaló el-

fogadható.   

6. A kár bizonyítása és mértéke 

A károkozás, illetve a felmerülő költségek közötti okozati összefüggést jogpoli-

tikai döntések, társadalmi szokások, elvárások, egyébként köztudomású tények 

alapozhatják meg. Ez azonban nem jelenti, hogy a felperes mentesülne a kár és 

annak mértékének bizonyítása alól. A kár bizonyítása minden esetben a károsul-

tat terheli.  Különös a helyzet, hiszen a hozzátartozók a gyász napjaiban nem 

érik el szellemi koncentrációjuk megszokott szintjét, nem is várható el tőlük, 

hogy szeretett hozzátartozójuk halálát követő napokban minden egyes kiadásu-

kat precízen és átláthatóan, más költekezéseiktől elkülönülten dokumentálják. 

Ezt a helyzetet azonban az eljáró bíróságok csak részben vehetik figyelembe: 

„az eltemettetés költségei egzakt módon igazolhatók A többnyire számlákkal 

vagy ennek hiányában egyéb lehetséges eszközzel (tanúkkal) történő bizonyítás 

hiányát a bírói mérlegelés nem pótolhatja.” 
517F

15 Az általános kártérítés szabályai 

pedig nem jöhetnek szóba olyan esetekben, ahol lehetséges a bizonyítás. 

6.1. Okirati bizonyítás 

A költségekkel kapcsolatos legáltalánosabb bizonyítási eszköz az okirat útján 

való bizonyítás. Tipikusan a temetési vállalkozó, a gyászruha megvásárlásának, 

valamint a sírkő állításának költségei olyan kiadások, amelyek esetében elvárha-

tó, hogy azok felmerülését a károsultak számlával bizonyítani tudják. 

Azonban a költségről kiadott számla megléte még nem jelenti, hogy a felpe-

resek igényét a bíróság teljes egészében el is fogja fogadni. A vagyoni hátrá-

nyok kiküszöbölésével kapcsolatban felmerülő károk esetében a bíróságnak 

 
14 FUGLINSZKY i.m. 751. p.  
15 A Győri Ítélőtábla Pf.III.20.199/2014/3/1. számú ítélete 
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minden esetben mérlegelnie kell, hogy a költség szükséges volt-e a vagyoni 

hátrányok kiküszöböléséhez. A bíróság az ár-értékviszonyok, kialakult szoká-

sok, köztudomású tények, de akár már eljárásokból ismert hivatalos tudomása 

alapján mérlegelhet. Ilyen értelemben a bizonyítékként csatolt okiratok és a 

felperes keresetében foglaltak felső plafont jelentenek. A károkozó teljes kárté-

rítési felelősségéből következik, hogy a megtérítendő költségek mértéke annak 

szükségességétől és nem a károsult tényleges vagyoncsökkenésétől függ. 

A Fővárosi Ítélőtábla a költségek mértékének meghatározása során a mérték-

tartás elvét hozza fel mérceként: „Nem lehet azonban a káreseménnyel szükség-

képpen oksági kapcsolatba hozni és indokolt költségnek tekinteni a több éven 

keresztül ismétlődően, nagy létszámú résztvevő jelenlétében megtartott megem-

lékezéseket, halotti torokat. Mindezek teljes megtérítése már sértené a mérték-

tartás elvét is. A károkozó - vagy a helyette helytálló biztosító - kártérítési fele-

lőssége nem terjedhet odáig, hogy a vallásgyakorlás miatt szükségesnek érzett 

extra, többszörösen felmerülő kiadásokat is köteles legyen megtéríteni” – állapí-

totta meg a Fővárosi Ítélőtábla a 17.Pf. 20.495/2013/5. számú ítéletében. Hason-

lóan eltúlzottnak ítélte meg a Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20.564/2012/4. számú 

ítéletében a halotti tor során az éttermi árak figyelembevételét.  

Tárgyi bizonyítékként kerülhetnek csatolásra a gyászszertartásról, halotti tor-

ról készült fényképfelvételek, melyek alkalmasak arra, hogy a kiadások felme-

rülését, jellegét és hozzávetőleges mértékét igazolják.  

6.2. Tanúvallomások 

A temetési költségek felmerülésének jellegéből követezik az, hogy a károk bi-

zonyítására sok esetben csak tanúvallomások útján kerülhet sor: „A károsult 

köteles bizonyítani a kár kiküszöbölését, csökkentését célzó költségei indokolt-

ságát és mértékét. Az ilyen jellegű, mindennapi kiadások folyamatos felmerülé-

sére tekintettel azonban nem várható el ezek bizonylatokkal mindenben alátá-

masztott kimutatása, vagyis az, hogy a károsult a káreseménytől kezdődően, 

megnehezült élethelyzetét tovább súlyosbítva, annak valamennyi kiadással járó 

mozzanatát adminisztrálja.” (IH 2014.69)  

A bizonyítás azonban nem maradhat el, legyen szó a költségek mértékéről, 

jellegéről, de egyáltalán a felmerüléséről. Ennek hiányában a keresetnek nem 

fog helyt adni a bíróság: „A gyászruhák tekintetében a felperesek számlát nem 

csatoltak. Számla hiányában a felperesek által megjelölt összegszerűség felme-

rülte és indokoltsága bizonyítása a felpereseket terhelte. A felperesek saját sze-

mélyes előadásukon túlmenően e körben bizonyítékot nem szolgáltattak, így a 

bizonyítottság hiánya a terhükre esik.”518F

16 

Hasonló megállapítások tehetők a halotti torral, mint költséggel kapcsolatban 

is. A bíróságok ugyan a halotti tor tartását, illetve annak költségképző erejét a 

társadalmi illemre vonatkozóan elismerik. Ebből azonban még nem következik, 

hogy az eljárás tárgyául szolgáló esetben is sor került ilyen összejövetelre. A 

16 A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.564/2012/4. számú ítélete 
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halotti tor megtartását és annak körülményeit (résztvevők száma, helye, időtar-

tama, felszolgált ételek-italok stb.) a felperesnek legalább tanúvallomások útján 

bizonyítania kell. Ennek megismerésével kerül olyan helyzetben az eljáró bíró-

ság, hogy a halotti tor költségeire vonatkozó kereseti kérelemmel érdemben 

foglalkozzon: Amennyiben kellőképpen bizonyításra kerül, hogy tartottak halot-

ti tort, akkor annak költségeit az a társadalmi szokásoknak megfelelő mértékben 

a hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek körében veszi figyelembe.  

Az okozati összefüggést tehát megalapozhatja a társadalmi szokás. Ha a ta-

núk, fényképek arra utalnak, hogy a temetésen részt vettek zenészek, akkor azt a 

társadalmi szokásoknak megfelelően költségként fogadhatja el a bíróság. De ha 

nincs arra nézve bizonyítási megerősítés, hogy a konkrét esetben valóban meg-

jelentek-e a zenészek, akkor önmagában a társadalmi szokásokra hivatkozással 

a bíróság nem fogadhatja el a tényállási hivatkozást fennállónak.  

6.3. Az általános kártérítés szabályainak alkalmazhatósága 

A körülmények bizonyítása abban az esetben sem maradhat el, amennyiben a 

felperesek az általános kártérítés szabályaira való hivatkozással kérik az egzakt 

módon meg nem határozott káruk megtérítését. A Ptk. 6:531. §-ában519F

17 foglalt 

szabály ugyanis nem mentesíti a felperest a kár bizonyításának kísérlete alól. Az 

általános kártérítés alkalmazásához a Ptk. három együttes bizonyítási teljesít-

ményt mindenképpen elvár a felperestől:  

1.) Bizonyítania kell azt, hogy egyáltalán keletkezett kára.  

2.) Bizonyítania kell azt, hogy a kár mértéke nem kiszámítható, tehát annak 

ellenére nem lehet megállapítani a kár mértékét, hogy a felperes az erre 

rendelkezésre álló valamennyi lehetséges módon kísérletet tett. Ebben 

benne értetődik az is, ha a kár mértéke ugyan kiszámítható lenne, de a 

perben ezt a felperes önhibájából eredő ok zárja ki, akkor a bizonyítat-

lanság a felperes terhén marad. 

3.) Bizonyítania kell azt is, mekkora az az összeg, amely a kárának ki-

egyenlítésére alkalmas. A kárbehatással kapcsolatos körülmények tisz-

tázása a bíróság számára kellő mérlegelési alapot nyújthat.  

Az általános kártérítés alkalmazásának előkérdéseivel kapcsolatban tartalmaz 

– a hatályos szabályozással tartalmilag megegyező, 1959. évi IV. törvény (továb-

biakban: r. Ptk.) rendelkezéseire hivatkozással –fontos megállapítást a Fővárosi

Ítélőtábla 17.Pf.20.712/2010/5. számú ítélete is: „ennek alapján a felperesek álta-

lános kártérítési igénye csak akkor lett volna megalapozott, ha bizonyítják a halot-

ti torral kapcsolatos körülményeket: így elsődlegesen azt, hogy pontosan hány

napig tartott, hányan vettek részt rajta, a vendégek mit fogyasztottak, illetve a

vendéglátással kapcsolatosan még milyen költségek merültek fel.”

17 Ptk. 6:531. § Ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan 

összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas. 
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A bírósági gyakorlat tehát többrétű bizonyítási előteljesítményt határoz meg 

az általános kártérítés alkalmazhatóságához. Álláspontom szerint azonban a 

temetési költségekkel kapcsolatos kiadások megítélése során egyébként sem az 

általános kártérítés szabályai lennének alkalmazandóak. Elsősorban a halotti tor 

költségei esetében nem arról van szó ugyanis, hogy minden bizonyítási kísérlet 

ellenére nem bizonyítható a kár pontos összege. Hanem arról van szó, hogy 

annak ellenére fogad el a pontos összegre irányuló bizonyítás hiányában a bíró-

ság egy általa ésszerűnek és indokoltnak minősülő összeget, hogy arra nézve 

lehetséges lenne a pontos kár kiszámítása és igazolása is. E körben utalni kell 

EÖRSI GYULA érvelésére, aki szerint azonban a bizonyítási teher általános sza-

bályai csak részben irányadóak a kártérítési jogra, az eltérést adott esetben jog-

politikai meggondolások indokolhatják.520F

18 

A károsult e körben azt bizonyítja, hogy felmerültek költségek a halotti tor-

ral kapcsolatban. Tehát azt, hogy egyáltalán az elhunyt temetése időszakában 

tartottak halotti tort, ezen mennyien vettek részt és milyen kiszolgálás mellett. 

Esetleg a körülményekre vonatkozóan is. pl. zenekar, vagy a résztvevő nagy 

száma okán terembérlés igénybevételét. A jogalap, valamint az összegszerűség 

hozzávetőleges igazolásán túl azonban arra ritkán tesz kísérletet a károsult, 

hogy felmerülő költségek pontos összegszerűségét is igazolja. Annak ellenére, 

hogy a felszolgált ételek és italok beszerzése értéke elméletileg meghatározható 

lenne. Még akkor is, ha egyébként más termékekkel együtt vásárolta a károsult. 

Jogpolitikai döntés, hogy a bíróságok nem várják el a felperesektől, hogy a ha-

lotti torra beszerzett árukat a napi bevásárlási cikkektől elkülönülten kezeljék.  

Azonban ebből a szempontból nézve dogmatikailag hibás, ha a bíróságok ál-

talános kártérítésként látják megítélhetőnek a halotti tor költségeit. Erre a Pécsi 

ítélőtábla Pf.I.20.310/2009/5. számú ítéletében külön indokolást is nyújt, amely 

akár a korábban hatályban volt, akár a jelenleg hatályos Pp. vonatkozásában 

irányadónak tekinthető: „Tévesen alapította azonban az elsőfokú bíróság dönté-

sét a Ptk.359.§-ának (1) bekezdésére, hiszen e törvényhely alapján általános 

kártérítés megfizetésére akkor lehet a károkozásért felelős személyt kötelezni, 

ha a kár mértéke a bizonyítási eljárás alapján - akár csak részben - pontosan 

nem számítható ki. A jelen esetben azonban nem erről van szó, hiszen a felpere-

sek kára pontosan megállapítható lenne, annak részletes bizonyításától azonban 

a bíróság a Pp.163.§-ának (3) bekezdése alapján eltekinthetett.” A Pécsi Ítélő-

tábla e határozatában a „más hasonló tárgyú perekből szerzett ismereteire” hi-

vatkozással fogadta el fennállónak a felperesi állítás összegszerűségét.  

7. Összegzés 

Tanulmányomban a temetési költségek kártérítési perben való érvényesíthető-

ségének alapvető kérdéseit taglaltam. A károsultat ért vagyoni hátrányok ki-

küszöböléséhez szükséges költségek körében mind a felperesként fellépő káro-

 
18 EÖRSI i.m. 149. p. 
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sult, mind pedig az ügy elbírálására hivatott bíróság számára széleskörű moz-

gástér áll rendelkezésre azt illetően, hogy a költségek szükségességétől, a teljes 

kártérítés elvétől, a káronszerzés tilalmától, valamint a károsult kárcsökkentésre 

irányuló kötelezettségétől függően mely jogcímen milyen mértékű kártérítés 

megfizetésére köteles a károkozó. A temetéssel együtt járó költségek érvényesí-

tése során mutatkozik meg, hogy a bíróság döntése során jogpolitikai elvek, 

társadalmi, vallási és nemzetiségi szokások, a partikulárisan megjelenő közös-

ségi nyomás, illemszabályok figyelembevételével jár el. 

Annak megállapításával pedig, hogy a károsult igényérvényesítése során a 

feltétlenül felmerülő költségeknél magasabb, azonban a mértéktartás elvének 

szem előtt tartásával behatárolt mértékben járhat el, a károkozó és károsult kö-

zötti érdekegyensúly megteremtésére tesz a Ptk. rendelkezéseiben foglalt célok-

kal összhangban lévő kísérletet a magyar bírósági gyakorlat.  
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A MUNKAVÁLLALÓT MEGILLETŐ SÉRELEMDÍJ 

INTÉZMÉNYE A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 

Bors Szilvia 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam – 

és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék 

„A bőrt, vágást, sebet össze lehet varrni, 

de azzal csak a külső sérüléseket lehet meggyógyítani.” 

Jessica Sorensen 

Absztrakt: 

A Szlovák Köztársaság jogszabályi rendszerében a munkaviszonnyal összefüg-

gésben a szlovák munka törvénykönyve szabályozza a munkáltató felelőssége 

körében - az általános felelősség, a munkahelyre bevitt tárgyakban bekövetke-

zett károsodásáért való felelősség, az egyéb károkért való felelősség mellett - a 

munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések felelősségét. A szlovák 

jogrendszer alapján a munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkezett baleset, 

foglalkozási megbetegedés esetén a munkavállalót megillető kártérítés és sze-

mélyiségi jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény megfizetési kötelezett-

sége megosztott. Egyrészt a munkáltató kötelezettsége a munkavállalóval szem-

ben a dologi kár, az indokolt költség és az elmaradt jövedelem jogcímei szerinti 

kártérítés. Másrészt a szlovák balesetbiztosítási rendszer az egyéb pénzbeli ellá-

tásai között tartalmazza a személyiségi jogsértés két részre tagolt jogkövetkez-

ményeként a sérült munkavállalót megillető fájdalomdíjat (Náhrada za bolesť) 

és a társadalmi lehetőségek kieséséért járó támogatást (Náhrada za sťaženie 

spoločenského uplatnenia). 

1. Bevezetés

A magyar jogrendszerhez hasonlóan a szlovák jogszabályi rendszer is a munkál-

tató kötelességévé teszi az egészséget, életet nem veszélyeztető, biztonságos 

munkakörülmények megteremtését és olyan intézkedések meghozatalát, ame-

lyek lehetővé teszik a munkavállalói számára a munkaköri kötelezettségeik 

teljesítését. A Szlovák Köztársaság Alkotmányáról szóló Tt. 460/1992. törvény 

ötödik szakasz 36. cikkely (1) bekezdés c) pontja értelmében „…a munkaválla-

lónak joga van az igazságos és kielégítő munkafeltételekhez. A törvény biztosít-

ja neki … a munkavégzés biztonságát és az egészség védelmét.” A Szlovák 

Köztársaságban a munka törvénykönyvéről szóló Tt. 311/2001. törvény (a to-

vábbiakban: szlovák Mt.) az alapelvek között fekteti le a munkáltatók és mun-

kavállalók jogviszonyának általános feltételeit, az alapjogokat is beleértve, to-
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vábbi részeiben pedig részletesen szabályozza a különböző munkajogi viszo-

nyokat, a belőlük fakadó, általánosan érvényes jogokat és kötelességeket, me-

lyeket mindkét fél köteles tisztességesen teljesíteni. Így a munkavállalóknak 

joguk van az igazságos és kielégítő munkafeltételekhez akként, hogy e joguk 

bármilyen korlátozástól mentesen megilletik őket. A munkaviszonyból eredő 

jogok és kötelezettségek gyakorlásának az erkölcsi normákkal összhangban kell 

történniük. A munkáltató köteles optimális munkakörülményeket teremteni. A 

munkavállaló jogosult a biztonságos és egészséges munkakörnyezetre. A tör-

vény hatálya kiterjed a Szlovák Köztársaság területén munkát végző munkavál-

lalók és a külföldi munkáltatók közötti, a külföldiek és a Szlovák Köztársaság 

területén dolgozó, állampolgársággal nem rendelkező személyek és a Szlovák 

Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltatók közötti munkajogvi-

szonyra is. A törvény külön fejezete foglalkozik a munkavédelem kérdésköré-

vel, valamint a szerződéses felek kártérítési kötelességeivel, a munkaviszonyon 

kívüli szerződéses foglalkoztatással (megbízási szerződés, munkavégzési meg-

állapodás és diákmunka-szerződés).  

A törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénytől (a továb-

biakban: magyar Mt.) eltérően nemcsak munkáltatói kárfelelősséget telepít, 

hanem további védelmi intézkedések foganatosítását írja elő. A szlovák Mt. az 

alapelvek között, a 8. cikkelyében rögzíti, hogy „a munkáltatók kötelesek intéz-

kedéseket foganatosítani a munkavállalók egészsége és testi épsége védelme 

érdekében és e törvény értelmében felelősek a munkavállalók oldalán munka-

baleset vagy foglalkozási eredetű betegség okán keletkezett károkért….Az 

egészségkárosodást szenvedett munkavállalónak a munkáltató olyan munkakö-

rülményeket biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy képességeiket az egészségi 

állapotukra való tekintettel kamatoztathassák és fejleszthessék. A munkavi-

szonyt betegségből, balesetből, terhességből vagy az anyasági és a szülői felada-

tok ellátásából eredő munkaképtelenség esetén a törvény fokozottan védi.” 

A szlovák Mt. a munkáltatói kártérítési felelősséget tartalmazó nyolcadik 

részben helyezte el a munkáltató felelősségi szabályait a munkabaleset és fog-

lalkozási ártalom esetén. E törvény a 195. § (1) bekezdésében a magyar Mt-hez 

hasonlóan kimondja, hogy melyik munkáltatót terheli a kártérítési felelősség 

„ha a munkavégzés vagy azzal közvetlenül összefüggő tevékenység során 

egészségkárosodás vagy halálos kimenetelű baleset (munkabaleset) történt, az 

azzal összefüggésben keletkezett kárért az a munkáltató felel, amellyel a mun-

kabaleset idején a munkavállaló munkaviszonyban állt.”  

2. Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés

A szlovák Mt. az egészségkárosodást és munkabalesetet határolja el és törvényi 

szinten határozza meg fogalmaikat. A munkabaleset kritériumai a 195. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezés szerint „munkabalesetnek minősül a munka-

vállaló oldalán a munkavégzés vagy azzal közvetlenül összefüggő tevékenység 

során, akaratán kívül, külső, időleges, hirtelen és erőszakos tényezők hatására 



 

238 

bekövetkezett egészségkárosodás” és a 220. § (3) bekezdés alapján „… azon 

baleset is, amelyet a munkavállaló a munkaköri feladatok ellátása érdekében 

kifejtett tevékenység során szenvedett el.” A 194. § alapján a „munkáltatót fe-

nyegető káresemény elhárítása során…ha (a munkavállaló) egészségkárosodást 

szenvedett, azt munkabalesetként kell értékelni.” Ugyanakkor a 195. § (3) be-

kezdése kizárja a munkabaleset fogalmából azt a balesetet, „…amelyet a mun-

kavállaló úton a munkahelyére vagy visszafelé úton szenvedett el.” A szlovák 

Mt. a foglalkozási megbetegedést is meghatározza és megjelöli a felelősséggel 

tartozó munkáltatót akként, hogy a 195. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 

„a munkavállaló oldalán foglalkozási ártalom címén keletkezett kárért azt a 

munkáltatót terheli felelősség, amellyel a munkavállaló közvetlenül a foglalko-

zási ártalom megállapítását megelőzően munkaviszonyban állt, miközben fenn-

állnak ezen foglalkozási ártalom kialakulását előidéző körülmények. Foglalko-

zási ártalmaknak minősülnek a szociális biztosításról szóló jogi előírásokba 

foglalt betegségek (foglalkozási ártalmak jegyzéke), ha kialakulásukhoz a jegy-

zékben felsorolt körülmények vezettek.”521F

1 Ez azt jelenti, hogy az elismert fog-

lalkozási megbetegedés csak akkor állapítható meg, ha megállapítást nyer, hogy 

munkaviszonnyal összefüggésben következett be és ugyanakkor felvették a 

foglalkozási megbetegedések listájára. 

3. Felelősségi rendszer 

Fenti jogszabályhely (6) bekezdése a munkáltató objektív felelősségét jelöli ki, 

kitér arra, hogy „a munkáltatót terheli a kártérítési felelősség abban az esetben 

is, ha valamennyi, a munka biztonságát és egészség védelmét szolgáló, külön 

szabályozás alá eső kötelezettségnek eleget tett, amennyiben a 196. § alapján 

nem mentesül a felelősség alól.” A kárfelelősség jogalapja alóli kimentésre 

pedig csak akkor kerülhet sor, ha „…a káresemény egyetlen oka az a körül-

mény, hogy 

a) a sérelmet elszenvedő munkavállaló önhibájából megszegte a munka 

biztonságára és az egészség védelmére vonatkozó jogi előírásokat vagy 

más előírásokat, vagy a munka biztonságára és az egészség védelmére 

vonatkozó utasításokat, jóllehet ezekkel rendesen és igazolhatóan meg 

volt ismertetve, és ezek ismerete és betartása folyamatos, ellenőrzött 

követelményként volt jelen, 

b) a sérelmet elszenvedő munkavállaló általi károkozásra alkohol, bódító 

és tudatmódosító szerek hatása alatt került sor, és a munkáltatónak nem 

állt módjában megakadályozni azt.” (196.§) 

 
1 2004. január 1-jétől a foglalkozási megbetegedések felsorolását a társadalombiztosításról 

szóló 461/2003 Coll.  
 

törvény (a továbbiakban: szlovák Tb.) III. melléklete tartalmazza. 
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A kárfelelősség munkáltató és munkavállaló közötti kármegosztási arányá-

nak megállapítását a fentebb hivatkozott 196.§-nak a (2) bekezdése biztosítja 

akkor, ha 

a) „a) a sérelmet elszenvedő munkavállaló önhibájából megszegte a jogi 

előírásokat vagy más előírásokat, vagy a munka biztonságára és az 

egészség védelmére vonatkozó utasításokat, jóllehet ezekkel rendesen 

és igazolhatóan ismertetve volt, és hogy a vonatkozó előírások megsze-

gése a káresemény egyik oka, 

b) a káresemény egyik oka, hogy a munkavállaló alkohol, bódító és tudat-

módosító szerek hatása alatt volt, 

c) a munkavállalónak azért keletkezett kára, mivel a szokványostól eltérő 

magatartást tanúsított azáltal, hogy bár nem szegte meg a vonatkozó jo-

gi előírásokat vagy más előírásokat, vagy a munka biztonságára és az 

egészség védelmére vonatkozó utasításokat, vagy a külön előírásokat, 

felelőtlenül járt el, miközben képesítésére és tapasztalatára való tekin-

tettel tudatában kellett lennie annak, hogy egészségét károsíthatja.” 

A munkáltatói kárfelelősség objektív jellegét tükrözi továbbá e jogszabály 

197. §-a, amely szerint „a munkáltató nem mentesül a felelősség alól, ha a mun-

kavállaló a munkáltatót fenyegető káresemény vagy közvetlen életveszély és 

testi épség veszélyeztetettségének elhárítása során munkabalesetet szenved, ha 

ezen állapotot nem a munkavállaló szándékos magatartása idézte elő.” A mun-

kaszerződés alapján és a törvény 225. § (2) bekezdése szerint a munkaviszo-

nyon kívüli foglalkoztatásról szóló szerződés alapján munkát végző esetében is 

a munkáltató a munkavégzés során kárt szenvedett munkavállaló felé is kártérí-

tési felelősséggel tartozik. Az így fennálló, objektív alapú munkáltatói kárfele-

lősség értelmében azonban a munkáltatót kizárólag dologi kár, azaz vagyoni kár 

megtérítési kötelezettség terheli, így a törvény 198. § (1) bekezdés d) pontja 

rendelkezik arról, hogy „…a munkabalesetet elszenvedett vagy foglalkozási 

megbetegedésben szenvedő munkavállaló a munkáltató kárfelelősségének mér-

tékében dologi kár alapján nyújtott kártalanításra jogosult;…” 

4. Szankciórendszer 

A fent elemzett jogszabály jogkövetkezményként elsődlegesen az eredeti állapot 

helyreállítását, másodlagosan a pénzbeli kártalanítást írja elő. A törvény 217. § 

(1) bekezdése kimondja, hogy „...Munkabaleset vagy foglalkozási ártalom kö-

rén kívül eső egyéb egészségkárosodás esetében a kártalanítás módjára és terje-

delmére a munkabalesetekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók azzal a 

korlátozással, hogy a hátramaradott hozzátartozók nem jogosultak az egyszeri 

kártalanításra.” A jogszabály 219. § (1) bekezdése szerint „…előzetes megálla-

podás hiányában a munkáltató a kártalanításnak a károsult felé történt kifizeté-

sét követően kártalanításra jogosult azon személlyel szemben, amely külön elő-



240 

írás értelmében kárfelelősséggel tartozik a károsult felé, mégpedig ezen felelős-

ség terjedelmében.” 

Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy a szlovák jogszabályi 

rendszer alapján a munkáltató a munkavállalójával szemben a munkaviszonnyal 

összefüggő egészségkárosodás és munkabaleset esetében a felmerült dologi kár 

és indokolt költség, valamint az elmaradt jövedelem megfizetésére köteles az 

objektív alapú kártérítési felelőssége folytán. 

5. Sérelemdíj 2 fajtája

A sérült munkavállaló azonban nemcsak a fent megjelölt károkat szenvedi el. A 

személyiségi joga alapján az élet, testi épség alkotmányos alapjoga is sérül. Konk-

retizált formában – többek között – a sérülés, foglalkozási megbetegedés fájda-

lommal, szenvedéssel, kínnal, bánattal járhat együtt; a felgyógyulás, gyógykeze-

lés, műtét szintén fizikailag és pszichésen is megviseli a sérült munkavállalót, 

továbbá az átmeneti vagy maradandó egészségkárosodás a szubjektumban szé-

gyenérzetet indukálhat, míg a munkahelykeresésben, elhelyezkedésben, szórako-

zási és kikapcsolódási lehetőségekben korlátozottságot. Ebben a körben a jogkö-

vetkezményért való felelősségi (kötelezetti) alanyi oldala átalakul és a szlovák 

balesetbiztosítási rendszeren keresztül igényelhető a fájdalomdíj és a társadalmi 

lehetőségek kieséséért járó támogatás pénzbeli ellátás formájában. 

A Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló Tt. 40/1964. törvény 

(a továbbiakban: szlovák Ptk.) 11. §-a rendelkezik a személyiség védelméről ak-

ként, hogy a természetes személynek joga van személyisége védelméhez, elsősor-

ban élete és egészsége, állampolgári becsülete és emberi méltósága, valamint 

magánéletének, jó hírnevének és személyes jellegű megnyilvánulásainak védel-

méhez. A szlovák Ptk. 13. § (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy amennyiben 

jelentős mértékben csökkent a természetes személy méltósága vagy társadalmi 

súlya, a természetes személy - a keletkezett kár súlyosságát és a körülményeket 

figyelembe vevő - nem vagyoni kárért járó pénzbeli kártérítésre is jogosult. 

E jogszabály 444. §-a szerint egészségkárosodás esetén egyszeri alkalommal 

kell kártalanítani a károsultat a fájdalmaiért és társadalmi érvényesülésének 

megnehezedéséért. 

A fájdalom és a társadalmi kirekesztés kompenzációjáról, valamint a Szlo-

vák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvényének módosításáról szóló 273/1994 

Coll. az egészségbiztosításról, az egészségbiztosítás finanszírozásáról, az általá-

nos egészségbiztosító társaság alapításáról, valamint az ágazati, ágazati, vállala-

ti és polgári egészségbiztosító társaságok létrehozásáról szóló 437/2004 Coll. 

törvény 2. §-a meghatározza a fájdalom és társadalmi kirekesztés fogalmát. 

Ezek alapján a fájdalom az a sérülés, kezelés vagy következményeinek meg-

szüntetése által okozott kár, míg a társadalmi kirekesztés az egészségkárosodás-

sal kapcsolatos olyan helyzet, amely nyilvánvalóan káros következményekkel 

jár a sérült élettevékenységére, életének és társadalmi szükségleteinek kielégíté-

sére vagy társadalmi feladatainak teljesítésére. E jogszabály 3. §-a kimondja, 
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hogy a fájdalom egyszer nyújtott kompenzáció, melynek arányosnak kell lennie 

a megállapított egészségkárosodással, a kezeléssel vagy annak következménye-

ivel, így a további beavatkozásokkal, melyeket eredetileg nem terveztek. A 

kompenzálása orvosi vélemény alapján történik, pontozási arány meghatározá-

sával. 

Míg a szlovák Ptk. nem írja elő pontozásos rendszer használatát, addig a 

szlovák Mt. egyrészt a foglalkozási ártalmak körében utal a szlovák Tb. III. 

mellékletében rögzített foglalkozási ártalmak jegyzékére (pl: D65 - D69 alvadá-

si rendellenességek, purpura és egyéb vérzéses betegségek) és a 437/2004 Coll. 

törvényben meghatározott mérce alkalmazási kötelezettségére 522F

2. A szlovák Tb. 

13. § (3) bekezdés h) pontja sorolja fel a fájdalom és a társadalmi lehetőségek

kieséséért járó kompenzációját a pénzbeli ellátások között. E jogszabály 99. §-a

kimondja, hogy a sérült fájdalma és a szociális panaszának kompenzációjára a

437/2004 Coll. törvény rendelkezései alapján jogosult.

A mérce két pilléren nyugszik, egyrészt az orvosi véleményen. Ez tartalmaz-

za a következmények értékelését akként, ha alapos kétség merül fel a fájdalom 

vagy a társadalmi lehetőségek kiesése helyes értékelésével kapcsolatban, akkor 

az a szakértői vélemény eszközével vitatható. Másrészt a fenti jogszabály az I. 

mellékletében sérülésenként (pl: fejsérülés agyrázkódás nélkül: 5 pont, a fő 

artériák sérülése: 100–250 pont), míg a III. mellékletében foglalkozási megbe-

tegedésenként (pl: higanyból és vegyületeiből származó betegségek: 20–100 

pont, tüdő- és légúti rák: 800–1.000 pont) sorolja be a következményeket. 

Mindezekből arra a következtetésre juthatunk, hogy 2004. január 1-jei ha-

tállyal a munkavállalók munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés 

okozta egészségkárosodásból eredő személyiségi jogsértésének (fájdalomdíj és 

társadalmi lehetőségek kiesése) jogkövetkezményeit a szlovák Mt. nem rendeli 

a munkáltató megtérítési kötelezettsége körébe. A szlovák Tb. biztosítási intéz-

kedésként szabályozza a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

által okozott egészségkárosodások megtérítését. A szlovák Mt. a munkáltató 

részére azt írja elő, hogy köteles intézkedéseket foganatosítani a munkavállaló 

egészsége és testi épsége védelme érdekében és felelős a munkabaleset vagy 

foglalkozási megbetegség miatt keletkezett károkért. Az egészségkárosodást 

szenvedett munkavállalónak olyan munkakörülményeket kell biztosítania, ame-

lyek lehetővé teszik, hogy a munkavállaló a képességeit az egészségi állapotára 

való tekintettel kamatoztathassa és fejleszthesse. Kimondja azt is, hogy a mun-

kavállaló – a törvényi feltételek fennállása mellett - a munkabaleset vagy a fog-

lalkozási megbetegedés miatti munkaviszony megszűnése esetén magasabb 

mértékű (legalább a havi átlagkeresete tízszeresét kitevő) végkielégítésre jogo-

sult. Kizárja a rendkívüli munkaidő éves maximális megengedett óraszámából – 

többek között - azt a rendkívüli munkaidőt, amelyet munkabaleset elhárítását 

2 Lukáš Michaľov – Tóthová Veronika: European Integration Studies, Volume 14, Number 1 

(2018), pp. 70–78.: CODIFICATION RESULTS IN THE HUNGARIAN PRISON LEG-

ISLATION (letöltve: 2019. október 30.) 
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célzó javítási munkálatok során végzett a munkavállaló. Kógens szabályként 

rendelkezik arról, hogy nem rövidíthető le a munkavállaló szabadsága a mun-

káltató felelősségi körébe eső munkabalesetek és foglalkozási ártalmak követ-

keztében beállt átmeneti munkaképtelenség miatt. Azonban a munkabalesetet 

elszenvedett vagy foglalkozási megbetegedésben szenvedő munkavállaló a 

munkáltató kárfelelősségének mértékében kizárólag dologi kár alapján nyúj-

tott kártérítésre jogosult. A munkahelyi balesetekkel vagy foglalkozási meg-

betegedésekkel és azok kifizetésével kapcsolatos kérelmeket a társadalombiz-

tosítási törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell értékelni. Vagy-

is a szlovák Tb. hatályon kívül helyezte az munkavállalók munkahelyi balese-

tek vagy foglalkozási megbetegedések által okozott egészségkárosodás iránti 

igényét szabályozó összes szlovák Mt. rendelkezést, a munkavállalók anyagi 

károk megtérítésére való jogosultságát szabályozó rendelkezések kivételével. 

A munkahelyi baleset vagy a foglalkozási megbetegedés okozta egészségkáro-

sodás esetén a munkavállaló a társadalombiztosítási ügynökségnél igényelheti 

pénzbeli ellátásait 5 2 3 F

3. 

6. Összegzés 

A Szlovák Köztársaságban a munkavállaló az állam gondoskodási rendszere 

alapján részesülhet pénzbeli ellátásban. Ennek a megoldásnak, gondoskodásnak 

a lényege és elsődleges értelme a károsodott egészség lehetőség szerinti teljes 

felgyógyítása és a munkavállaló visszatérésének biztosítása a korábbi munka-

végzési körülmények közé. Amennyiben ez nem lehetséges az egészségi állapot 

megváltozása miatt, akkor egy hasonló vagy más munkahelyre való áthelyezés-

sel, szükség esetén egy csökkentett nehézségű foglalkoztatással történő megol-

dás kialakítása524F

4. Ezt meghaladóan a Szlovák Köztársaság szociális védelmi 

rendszere magában foglalja a betegbiztosítási (egészségügyi biztosítási), a tár-

sadalombiztosítási és a nyugdíj-előtakarékossági rendszert. A társadalombizto-

sítási törvény által meghatározott társadalombiztosítási rendszerbe tartozik – 

többek között - a munkahelyi baleseti biztosítás, amely kiterjed a munkahelyi 

baleset következtében beálló egészségkárosodásra vagy halálra, a feladatok 

ellátása során bekövetkező sérülésre (a továbbiakban a munkahelyi balesetekhez 

hasonlított eset), vagy valamely foglalkozási megbetegedésre. A munkahelyi 

balesetbiztosításnak kötelezően tagja minden munkavállaló és a legalább egy 

személyt akár munkaszerződés, akár egyéb megállapodás alapján foglalkoztató 

munkáltató. A balesetbiztosítási járulékot a munkáltatónak kell megfizetnie, 

azonban különböző sajátos személyi kategóriáknál (pl: a középiskolai diákok és 

 
3 Oľga Slancová Zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce (letöltve: 2019. október 30.) 
4 Az üzemi balesetek orvoslásának munkajogi, társadalombiztosítási és szociálpolitikai eszkö-

zei nemzetközi kollokvium, Szeged 1976. november 24—26. a Szegedi József Attila Tudo-

mányegyetem Állam- és jogtudományi Kara Mezőgazdasági és munkajogi tanszéke kiadvá-

nyai, szerk: dr. Nagy László (letöltve: 2019. október 30.) 
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a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, az önkéntes tűzoltók, bányamentők) azt 

az állam vállalja át és finanszírozza.  

A balesetbiztosítási rendszer munkahelyi baleset és foglalkozási megbetege-

dés esetén a munkavállalók felé fennálló munkáltatói felelősség vélelmén ala-

pul, így a biztosított sérült munkavállaló nem követelhet kártérítést balesetbizto-

sítás címén, ha a munkáltató bizonyítja, hogy felelőssége semmilyen szinten 

nem merült fel az adott esemény tekintetében. A balesetbiztosítási rendszer 

célja a munkabaleset vagy a foglalkozási megbetegedés előtt keresett nettó 

munkabér fenntartása. Azonban a balesetbiztosítási rendszer az egyéb pénzbeli 

ellátásai között tartalmazza a fájdalomdíjat és a társadalmi lehetőségek kiesésé-

ért járó támogatást is. Ha a munkavállaló egészségkárosodását munkabalesetnek 

minősítik, illetve foglalkozási megbetegedésként ismerik el, akkor jogosult kár-

térítésre. A munkavállaló jelenti ezt be a társadalombiztosítási ügynökségnél525F

5 a 

megbetegedések kivizsgálásáról kapott orvosi véleménnyel együtt és a hivatal 

intézi az ellátás nyújtását. A fájdalomdíj és a társadalmi lehetőségek kieséséért 

járó támogatás mértékét a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 

határozza meg évenként 526F

6. 2018-ban 19,08 EUR pontérték volt érvényes a fájda-

lomkompenzáció összegének meghatározására, míg 2019-ben egy 20,26 euró 

pontérték érvényes a fájdalomkompenzáció összegének meghatározására. A 

fájdalomdíj összegét az orvosi véleményben a fájdalomra becsült pontok teljes 

száma és az érintett naptári évben pontra jutó összeg alapján kell meghatározni.  

A kompenzáció összegét a pontok számának és a pontonkénti összegnek a szor-

zataként kell meghatározni. Az orvosi vélemény szerint a fájdalmat bizonyos 

pontszámmal kell értékelni a pontozási arány alapján.  A pontozási arányt attól 

függően használják, hogy a munkahelyi baleset vagy a foglalkozási megbetege-

dés okozta fájdalmat értékelni kell-e. Az egy pont összegét a Szlovák Köztársa-

ság gazdaságában alkalmazott munkavállaló átlagos havi bérének 2% -ában 

határozzák meg, amelyet a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala határozott 

meg azon naptári évre, amely megelőzi a fájdalom elleni kompenzációra való 

jogosultságot527F

7. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szlovák jogrendszerben a mun-

kavállaló munkaviszonnyal összefüggő személyiségi jogsértésének jogkövet-

kezményeit két jogcím szerint sorolja be és nem a munkáltató, hanem az állam a 

szociális hálóján keresztül biztosítja annak megtérítését az orvosi szakvélemény 

és pontozási arány használatával. A megtérítésre való jogosultságot azonban 

továbbra is a szlovák Mt. munkáltatói felelősségrendszere alapozza meg.   

5 Ing. Miroslav Podhradský: Pracovný úraz vo firme Návod, čo robiť v prípade vzniku 

pracovného úrazu zamestnanca (letöltve: 2019. október 30.) 
6 Anna Melegová: Choroba z povolania - nočná mora zamestnancov aj zamestnávateľov 

Prečítajte si celý článok na (letöltve: 2019. október 30.) 
7 Náhrada za bolesť https://www.socpoist.sk/nahrada-za-bolest-/1308s (letöltve: 2019. nov-

ember 1.) 

https://www.socpoist.sk/nahrada-za-bolest-/1308s
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Az Alaptörvény hitvallásához igazodóan a megváltozott munkaképességű szemé-

lyek ellátórendszerének alapvető célja az érintett személyek nyílt munkaerőpia-

con, védett munkahelyen vagy a fejlesztő foglalkoztatásban történő elhelyezése, 

és ezáltal ismételten a társadalom hasznos tagjává tétele. 528F

1 Jelen célkitűzés ki-

emelt fontosságát mutatja a magukat megváltozott munkaképességűnek vallók 

magas száma. Általánosan elfogadottá vált a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

által definiált fogalom szerint „megváltozott munkaképességű személy az, aki-

nek állásszerzési, állásban maradási és előmeneteli kilátásai lényegesen romlot-

tak, testi vagy értelmi képességeinek hivatalosan megállapított megváltozása 

miatt.”529F

2 Európában a fogyatékossággal élő személyek száma eléri a kilencven 

millió főt, melynek több mint ötven százaléka a gazdaságilag aktívak közé tarto-

zik.530F

3 Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a megváltozott munkaképesség kiala-

kulása és az ismételt foglalkoztatás közötti időszakban az egészségi állapot rom-

lása mind az érintett, mind családja számára pszichés, és anyagi krízishelyzetet 

teremt. Tanulmányomban ezen krízishelyzet feloldására a hazai jogi szabályo-

zás által rendelkezésre bocsátott eszközrendszert kívánom megvizsgálni. 

alternatív természetbeni ellátások, foglalkozási rehabilitáció, komplex minő-

sítés, megváltozott munkaképességűek ellátásai  

1. Az ellátórendszer történeti íve hazánkban 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere jelenleg hatályban 

lévő formáját 2012-ben nyerte el. A hatvanas évektől a kétezres évek elejéig 

alkalmazott ellátási rendszer korszerűtlenné vált, nem követte a fejlettebb euró-

pai országok gyakorlatát. A létfenntartás pénzbeli támogatásán túl nem segítette 

az érintettek társadalmi visszailleszkedését. 531F

4 Nem történt összehangolt társa-

dalmi intézkedés a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentése érdekében. Született ugyan néhány rendelet a témá-

 
1 Alaptörvény Preambulum, XII. cikk (2) bek, XV cikk (4) bek. 
2 http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm 2020. 01. 18. 16:30  
3 NEMESKÉRI ZSOLT: A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő csoportok 

munkaerő-piaci jellemzői az Európai Unióban,in Munkaügyi Szemle, 2018/3 9.      
4  GERE ILONA-SZELLŐ JÁNOS: A foglalkozási rehabilitáció fejlesztésének iránya és eszköz-

rendszere (II. rész), in Munkaügyi Szemle, 2006/11 3  

http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm%202020
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ban, de sem az érintettek esélyegyenlőségét biztosító törvény, sem a rehabilitá-

ciót átfogóan szabályozó jogháttér nem került kidolgozásra.532F

5 A rokkantság kér-

dését döntően a társadalombiztosítás feladatává tette. Az ellátottak köre indoko-

latlanul kibővült olyan személyekkel, akik az egészségkárosodás mellett szociá-

lis vagy munkaerő-piaci hátrányokkal küzdenek.533F

6 A nyolcvanas évek közepéig 

körülbelül tizenötszörösére nőtt a rokkantak létszáma. A rokkantosítási eljárásra 

jelentkezők nem akartak dolgozni, így egyszerűbb jövedelemszerző lehetőség-

nek gondolták a rokkantság állapotának megállapíttatását. Összességében el-

mondhatjuk, hogy a magyar támogatási rendszer sokelemű, de rendkívül el-

lentmondásos volt. Túlságosan bőkezű, fontos támogatások azonban hiányoztak 

a rendszerből. A kétezres évek elejére egyértelművé vált, hogy ilyen formájában 

az ellátórendszer nem tartható fenn hosszú távon, radikális szemléletváltásra 

van szükség a területen.534F

7 

Az átalakítás célja a foglalkoztatás elősegítése, ösztönzése volt.535F

8 Egy olyan 

egységes ellátórendszer alakult ki, ami elsősorban nem az egészségkárosodás 

mértékét határozza meg, hanem a meglévő egészségi állapotra helyezi a hang-

súlyt. Az új ellátórendszer nem a pénzbeli ellátások tartós igénybevételére ösz-

tönöz, hanem az állami gondoskodás lehetőségeitől való függőség megszünteté-

se mellett a rehabilitáció előtérbe helyezésével, valamint jövedelempótló pénz-

beli ellátások bevezetésével biztosítja az egyének megélhetési forrásait. 536F

9 Alap-

elv lett az egyéni szükségleteken alapuló tervezés, amely szerint a rehabilitáció 

során nem a hátrányos helyzetű ember képességeit és adottságait, hanem egyéni 

szükségleteit, azaz céljait és törekvéseit helyezik előtérbe. Ennek megfelelően 

mára általánosan elfogadottá vált, hogy a rehabilitációs folyamatba bevonják a 

rehabilitáció alanyát, biztosítják számára azt, hogy az őt érintő kérdésekben 

saját döntéseket hozhasson. Ugyanakkor előfeltétel, hogy akár a támogatott 

döntéshozatal intézményének bevonásával az érintett személy kellő információ-

val, alternatív lehetőségekkel ellátott legyen, továbbá ismerje döntései rövidebb 

és hosszabbtávú következményeit.537F

10 

A rendszer átláthatóbbá tétele érdekében csökkentették az ellátási kategóriák 

számát, így megszüntetésre került a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági 

nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, valamint az átmeneti járadék. Újraszabá-

lyozták a komplex minősítést, az akkreditációs eljárást, valamint a megváltozott 

5 GERE ILONA:A foglalkozási rehabilitáció eltérő gyakorlata hazánkban és a fejlett országok-

ban, in Munkaügyi Szemle,  1998/10  28.   
6 BUJÁKI TÜNDE: Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató pszichoszociális straté-

giák, 2016, ELTE TÁTK., 59. o. 
7 LECHNERNÉ VADÁSZ JUDIT: A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának ha-

tékonysága és eredményessége, 2009, Állami Számvevőszék, Budapest, 41. o. 
8 GERE ILONA-SZELLŐ JÁNOS: A foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztésének iránya és eszköz-

rendszere (I. rész),in Munkaügyi Szemle, 2006/10 25.  
9 DR. SZABÓ ÁKOSNÉ: Ismeretek a fogyatékos, akadályozott személyek segítésére felkészítő 

képzések hallgatóinak,2009, Aduprint Kiadó és Nyomda Kft, Budapest, 60. o. 
10 327/2011.(XII. 29.) korm rendelet 2 számú melléklet 
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munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásokat.538F

11 

Összességében elmondható, hogy az új ellátási, rehabilitációs rendszer el-

sődleges célja a nyílt munkaerőpiacra történő eljutás támogatása. 

2. Komplex minősítés

Az egészségi állapot nem állandó. Folyamatosan változik, betegségek, sérülések 

hatására rosszabbodhat, de az orvostudománynak, a gyógyszereknek és az orvosi 

rehabilitációnak köszönhetően javulhat is. A megváltozott munkaképességű em-

berek számára a komplex rehabilitáció rendszere nyújthat támogatást ahhoz, hogy 

élhessenek az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvi-

telhez és a társadalomban való részvételhez kapcsolódó jogaikkal. A komplex 

rehabilitáció egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, szociális 

és foglalkozási, foglalkoztatási rendszerekben megvalósuló folyamat, melynek 

eredményessége megkívánja az érintett személy aktív részvételét és közreműkö-

dését, valamint az egyén önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.539F

12 

Ahhoz, hogy egy megváltozott munkaképességű egészségkárosodott, illetve 

fogyatékos személy a munkaerőpiacon egészségi állapotának megfelelő munka-

körben dolgozhasson, szükséges az aktuális állapotának szakértői véleményezé-

se. E véleményezést a 2012-ben kialakított komplex minősítési eljárás keretében 

egy szakértői bizottság végzi.540F

13 Tekintettel arra, hogy a komplex minősítés első-

sorban a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapításá-

hoz kapcsolódik, az egyes ellátástípusok részletezése előtt fontosnak tartom az 

eljárás megismerését. 

A minősítési eljárás középpontjában a kérelmező egészségi állapota százalé-

kos mértékének, rehabilitálhatóságának, a rehabilitáció lehetséges irányának, 

időtartamának illetve a rehabilitációs szükségleteknek a megállapítása áll.541F

14 A 

rehabilitáció orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek 

komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy 

munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra 

való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen törté-

nő elhelyezés biztosítása.542F

15 A rehabilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges 

irányaként felméri azokat a foglalkozási területeket, amelyek ellátására az érin-

tett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét köve-

tően alkalmas lehet.543F

16 

11 DR. ILLYÉS SÁNDOR: Gyógypedagógiai alapismeretek, 2000, ELTE, Budapest, 10-16. o. 
12 FSZK: Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, 2018, FSZK Nonprofit Kft., Budapest, 4. o. 
13 http://www.efiportal.hu/egeszsegugy/komplex-minosites 2019. december 28. 11:13 
14 TÓTH BERTA: A komplex minősítés szempontrendszere, in Adó, 2012/11 75.  
15 2011. évi CXCI törvény 1.§ 
16 2011. évi CXCI törvény 15.§ (2) bek. 

http://www.efiportal.hu/egeszsegugy/komplex-minosites%202019
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A komplex minősítési eljárás általában a jogszabályban meghatározott ese-

teket alapul véve hivatalból indul, de kérelmezhető az érintett személy által is.544F

17 

Az eljárás során kiadott hatósági bizonyítvány szakmaiságát jól mutatja, hogy a 

komplex minősítést végző szakértői bizottság legalább négy tagból áll. A szak-

értői bizottság legalább kettő tagja orvos szakértő, legalább egy tagja foglalko-

zási rehabilitációs szakértő és legalább egy tagja szociális szakértő. Az eljárás 

maradéktalan objektivitását segíti az az előírás, mely szerint nem lehet a bizott-

ság tagja az a szakember, aki az érintett gyógykezelésében, szociális gondozá-

sában közreműködik.545F

18 

A komplex minősítést megelőzően az érintetteknek a megfelelő szakrendelé-

seken kell panaszaikat kivizsgáltatni háziorvosukkal történő egyeztetést követő-

en. A minősítés megindításához szükséges háziorvosi beutalót, valamint az 

egészségi állapotot igazoló orvosi szakvéleményeket, javaslatokat az érintett 

kötelezettsége időben beszerezni. Ezeket a vizsgálati dokumentumokat az 

egyéb, az eljárást megindító iratanyaggal együtt a megyei/fővárosi kormányhi-

vatal járási hivatalainak rehabilitációs hatóságaihoz kell benyújtani a komplex 

minősítési eljárás megkezdéséhez. Az orvosszakértők számára ezen előz-

ményiratok alapján nyerhető teljes kép az aktuális egészségi állapot megítélésé-

hez. Ha a komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy a vizsgált sze-

mély egészségi állapotának mértéke hatvan százalékos vagy kisebb mértékű, a 

rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyt minősíti és 

kategorizálja aszerint, hogy rehabilitációja javasolható vagy sem. 

Amennyiben a vizsgált személy rehabilitálható, vizsgálni szükséges, hogy 

foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási 

rehabilitációt igényel.546F

19A foglalkoztathatóság rehabilitációval akkor állítható 

helyre, ha a vizsgált személy egészségi állapota 51-60 százalék között van (B1 

kategória). Tartós foglalkozási rehabilitációt az a megváltozott munkaképességű 

személy igényelhet, akinek az egészségi állapota 31-50 százalék között van (C1 

kategória).547F

20 

 Amennyiben a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem 

javasolt, minősíteni kell az alábbiak szerint:  

a) egészségi állapota foglalkoztatási rehabilitációval helyreállítható, vagyis 

egészségi állapota 51-60 százalék között van, azonban a rehabilitálható-

ság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján rehabilitáció-

ja nem javasolt (B2 kategória).548F

21  

b) egészségi állapota alapján tartós foglalkozást igényel, vagyis egészségi 

állapota 31-50 százalék között van, azonban a rehabilitálhatóság foglal-

 
17 327/2011 korm rendelet 12.§ 
18 UO 13.§ (3-6 ) bek.  
19 2011. évi CXCI. törvény 3.§ (2) bek 
20 7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet 3.§ (2) bek b pont  
21 7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet 3.§ (2) bek b pont  
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kozási és szociális szempontú vizsgálata alapján rehabilitációja nem ja-

vasolt (C2 kategória) 549F

22   

c) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható az a megváltozott

munkaképességű személy, akinek egészségi állapota 1-30 százalék között

van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória)550F

23

d) egészségkárosodása jelentős, vagyis egészségi állapota 1-30 százalék

között van és önellátásra nem vagy csak jelentős mértékben képes. (E

kategória)551F

24

3. A megváltozott munkaképességűek ellátásai

Ahogy az az előző fejezetben is megállapításra került a megváltozott munkaké-

pességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése kereté-

ben megállapított rehabilitációs javaslattól függően rehabilitációs ellátás vagy 

rokkantsági ellátás lehet. Az alábbiakban az egyes ellátástípusok bemutatására 

teszek kísérletet. 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az a kérelem benyújtá-

sakor 15. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy jogosult, 

akinek az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a szakértői bizottság 

az egészségi állapotát 60 százalékban, vagy annál kisebb mértékben véleménye-

zi, kereső tevékenységet nem végez, rendszeres pénzellátásban nem részesül, 

illetőleg rendelkezik a törvényben meghatározott biztosítási idővel, mely szerint 

az érintett személy 

a) a kérelem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napon át,

b) a kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább 2555 napon át, valamint

c) a kérelem benyújtását megelőző tizenöt évben legalább 3650 napon át

biztosított volt.552F

25

A biztosítás tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása annak 

a) aki harmincötödik életévének betöltését megelőzően megváltozott mun-

kaképességűvé vált, és ezen életkor betöltése előtt megkezdett iskolai ta-

nulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő száznyolcvan

napon belül biztosítottá vált, és harminc napnál hosszabb megszakítás

nélkül biztosított volt.

b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági

nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott szemé-

lyek szociális járadékaiban részesült, vagy az ellátásra való jogosultságát

megállapították, de annak folyósítása ez időpontban szünetelt.553F

26

22 UO 3.§ (2) bek d pont 
23 uO 3.§ (2) bek e pont 
24 2011. évi CXCI. törvény 3.§ (2) bek 
25 2011. évi CXCI. törvény 2.§ (1) bek 
2626 UO 2.§ (2) bek. 
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3.1. Rehabilitációs ellátás 

A rehabilitációs szakhatóság véleménye alapján rehabilitációs ellátásra az a 

megváltozott munkaképességű jogosult, akinek foglalkoztatása, rehabilitációja 

javasolt.554F

27 Rehabilitációs ellátás keretében az érintett a minél hatékonyabb re-

habilitáció érdekében rehabilitációs szolgáltatást és rehabilitációs pénzbeli ellá-

tást igényelhet.555F

28 

A rehabilitációs szolgáltatások a megváltozott munkaképességű személyek-

nek nyújtott rehabilitációs célú orvosi556F

29 és szociális557F

30 szolgáltatások, valamint 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások. 558F

31 A foglalkozási rehabilitációs szol-

gáltatások megszervezésével a megváltozott munkaképességű személyt felké-

szítik a munkavégzésre, valamint az elhelyezkedés elősegítése érdekében reha-

bilitációs munkaközvetítést végeznek.559F

32 Elérendő cél egyrészt, hogy az érintett 

emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra és érde-

keltek legyenek a munkavállalásban, másfelől az, hogy a munkáltatók befoga-

dóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt.560F

33 

A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek re-

habilitációs mentort jelölhet ki, amennyiben az ügyfél azt kéri és annak szüksé-

gessége megállapításra került. A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell 

az érintett személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során törté-

nő információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanács-

adást, a beilleszkedéshez történő segítségnyújtást, személyes közreműködést és 

szükség esetén együttműködést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgálta-

tókkal, szervezetekkel és személyekkel. A mentor rendszeresen kapcsolatot tart 

a megváltozott munkaképességű személlyel, melynek során figyelemmel kíséri 

a mentális, fizikai és egészségi állapotát. a mentor tevékenységéről rehabilitáci-

ós naplót vezet.561F

34 

Elmondható, hogy az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek a rehabilitá-

ciós szolgáltatások fontosságára. Jelentősen bővült a szolgáltatásba bevont érin-

tettek köre. Míg korábban a szolgáltatók elsősorban munkaviszonyban álló vagy 

munkaviszonyukat baleset vagy betegség miatt elvesztő megváltozott munka-

képességű személyek gyógyulás utáni, egészségi állapotuknak megfelelő mun-

kába helyezésére fókuszáltak, addig napjainkban a betegség, fogyatékosság 

miatt munkaviszonyban sosem állt, de egészségi állapot alapján arra alkalmas 

megváltozott munkaképességű személyek munkába állásának támogatása is 

tevékenységi körükbe tartozik. Az egyén igényeihez igazodóan előfordulhat az 

27 UO 4.§ 
28 UO 6.§ (1) 
29 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 100.§ (4-5) bekezdésben meghatározott 

szolgáltatások 
30 327/2011. korm rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások 

UO 2. számú melléklet 
32 UO 19.§ (4) bek 
33 2011. évi CXCI. törvény 8.§ (1) bek 
34 327/2011. korm rendelet 20.§ (2-3) bek. 
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is, hogy a munkaerőpiaci integráció elősegítése érdekében a foglalkozási rehabi-

litációval egyidőben kerül sor más rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére. 

Gyakran a munkába állás igénye indítja el a más rehabilitációs szolgáltatások 

iránti igényt.562F

35 

Hazánkban jelenleg rehabilitációs szolgáltatásokat az államigazgatási szer-

vek irányítása mellett akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató szer-

vezetek nyújtanak.563F

36 Akkreditációval nem rendelkező szervezetek is nyújthatják 

a szolgáltatást, azonban a tevékenység finanszírozása feltételül szabhatja az 

akkreditációt. Ilyen segítő szolgáltatási tevékenységet többek között a fejlesztő 

foglalkoztatók végeznek.564F

37 Az államigazgatás szerepe elsősorban a rehabilitáci-

ós szolgáltatások folyamatának tervezési, koordinálási, ellenőrzési, értékelési 

területére esik.565F

38 Ennek fényében a szolgáltatási tevékenységek nyújtását az 

állam megvásárolja különféle szolgáltató szervezetektől. 566F

39 

A szolgáltató szervezetek alapvetően két csoportra oszthatók. Az egyik cso-

portot azok a szolgáltatók alkotják, akik kifejezetten a megváltozott munkaképes-

ségű, fogyatékos személyeket tekintik célcsoportjuknak. Második csoportba pedig 

azok a szolgáltatók tartoznak, akik egyéb, jellemzően karitatív, szociális jellegű 

feladataik ellátása mellett nyújtanak foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást hát-

rányos helyzetű klienseik számára. 2016 óta a nyújtott szolgáltatások finanszíro-

zása főként uniós forrásból történik. A hazai forrásokat a Rehabilitációs Program-

iroda koordinálja. A szolgáltatások közös jellemzője, hogy a megváltozott mun-

kaképességű személyeket foglalkoztatni hajlandó munkáltatókat éppúgy ügyfe-

leknek tekintik, mint az elhelyezkedni vágyó fogyatékkal élőket.567F

40 

Rehabilitációs pénzbeli ellátás a rehabilitáció idejére, de maximum harminc-

hat hónapra állapítható meg. Ez az időtartam nem hosszabbítható, de ha a jogo-

sultsági feltételek fennállnak, az ellátás ismételten megállapítható. Azon sze-

mély, aki a kérelem benyújtásakor rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, 

és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex minősítésre 

nem kerül sor, az ellátást a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de 

legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani, a komplex 

minősítés időbeli hatályának végéig. Amennyiben az érintett személy a jogo-

sultsági feltételek megállapításának napján rendszeres pénzellátásban részesül, a 

rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszűntetését követő naptól 

állapítható meg.568F

41 

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles a rehabilitációs ható-

sággal együttműködni, és eleget kell tennie a rehabilitációs tervben foglalt köte-

 
35 Fszk I. m.: 5. o. 
36 327/2012 (XI. 16.) korm rendelet  
37 1/2000 (I7.) SZCSM rendeletben meghatározottak szerint 
38 2011. évi CXCI. törvény 8.§ (2) bek. 
39 UO 8.§ (2) bek 
40 327/2011. (XII. 29.)  korm rendelet 2. számú melléklet  
41 2011. évi CXCI. törvény 7.§ (1-2, 5-6) bek. 
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lezettségeinek. A rehabilitációs terv mindig az egyén igényeihez, aktuális álla-

potához igazodik. Az együttműködés keretében a rehabilitációs ellátásban ré-

szesülő személy köteles a rehabilitációs hatóságnál megjelölt időpontban megje-

lenni, Értesítési kötelezettségét teljesíteni, aktívan munkahelyet keresni, a fel-

ajánlott rehabilitációs szolgáltatást elfogadni, a megfelelő munkahelyhez jutást 

elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, valamint a megfelelő mun-

kahelyre szóló állásajánlatot elfogadni.569F

42 

Az együttműködés jelentőségét hangsúlyozza, hogy szankcionálásra került a 

kötelezettség szándékos megszegése. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy az együttműködési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a 

rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomás-

szerzés hónapját követő második hónap első napjától három hónapra, de legfel-

jebb az ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra fel kell függeszteni. A felfüg-

gesztés időtartama az ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít.570F

43   

Fontos kihangsúlyozni, hogy az ellátás mellett kereső tevékenység folytatha-

tó, mégpedig időbeli korlát nélkül. Ugyanakkor az érintett munkabére nem ha-

ladhatja meg a minimálbér százötven százalékát. További megszüntető körül-

mény, ha a jogosult a folyósítás alatt más rendszeres pénzellátásban részesül 571F

44 

A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a jogosultnak akinek 

foglalkoztathatósága helyreállítható a havi átlagjövedelem harmincöt százaléká-

ban, de legalább a 2019. december 31. napjától 104.505.-Ft-ban meghatározott 

alapösszeg harminc-negyven százaléka közötti összegben, havi átlagjövedelem 

hiányában pedig az alapösszeg harminc százalékában határozható meg.572F

45 Azon 

személynek aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel a pénzbeli ellátásának 

mértéke a havi átlagjövedelem negyvenöt százaléka, de legalább az előbb neve-

sített alapösszeg negyven-ötven százaléka közötti összegben, havi átlagjövede-

lem hiányában pedig az alapösszeg negyven százalékában határozható meg.573F

46  

3.2. Rokkantsági ellátás 

Rokkantsági ellátásra az a személy jogosult, akinek foglalkoztathatósága, reha-

bilitációja nem javasolt. Tartós, passzív ellátás azok számára, akiknek munkába 

állítása előre láthatólag rehabilitáció útján sem oldható meg, és más rendes 

pénzellátásban nem részesül. 574F

47 Az új ellátórendszer bevezetésekor többnyire 

ezen ellátás folyósítására kategorizálták azokat a megváltozott munkaképességű 

személyeket, akik korábban rokkantnyugdíjban részesültek. 575F

48 Az átsorolás kap-

csán az Alkotmánybíróság hívta fel a figyelmet arra, hogy a 2012 előtt ellátás-

42 UO 6.§ (2-3) bek. 
43 UO 7.§ (4-6) bek 
44 2011. évi CXCI. törvény 10.§ (2) bekezdés b pont 
45 7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet 8/A§ 
46 2011. évi CXCI. törvény9.§  
47 UO 5.§ 
48 GULYÁSNÉ BÖLKÉNY ÁGOTA: Rokkantsági ellátás: Az Alkotmánybíróság szerint vizsgálni 

kell, hogy valóban történt-e tényleges állapotjavulás, in Humanitás, 2019/2 16  
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ban részesült, az új rendszerben eddig rokkantsági ellátásra jogosult érintettek 

esetén az állapotjavulást nem elég a két minősítési rendszer összevetésével 

megállapítani, hanem arra vonatkozóan szakértői bizonyítást kell lefolytatni. 576F

49 

Rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de 

legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első nap-

jától állapítható meg. A megváltozott munkaképességű személy abban az eset-

ben jogosult rokkantsági ellátásra, ha más pénzellátásban nem részesül, így 

kizárólag annak megszűntetésének napját követő naptól állapítható meg a jogo-

sultság fennállása.  

Az ellátás havi összege a komplex minősítés során bemutatott kategorikus 

besorolás szabályait követve az alábbiak szerint alakul: 

a) B2 kategória esetén a havi átlagjövedelem negyven-hetven százaléka,

de legalább a rehabilitációs ellátásnál is alkalmazott alapösszeg har-

minc-negyvenöt százaléka közötti összegben határozható meg. Havi át-

lagjövedelem hiányában a rokkantsági ellátás mértéke az alapösszeg

harminc százaléka.

b) C2 kategória esetén a havi átlagjövedelem hatvan százaléka, de legalább

az alapösszeg negyvenöt-százötven százaléka közötti összegben hatá-

rozható meg. Havi átlagjövedelem hiányában a rokkantsági ellátás mér-

téke az alapösszeg negyven százaléka.

c) D kategória esetén az ellátás mértéke a havi átlagjövedelem hatvanöt

százaléka, de legalább az alapösszeg ötven-százötven százaléka közötti

összegben határozható meg. Havi átlagjövedelem hiányában az ellátás

összege az alapösszeg ötven százaléka.

d) E kategória esetén az ellátás mértéke a havi átlagjövedelem hetven szá-

zaléka, de legalább az alapösszeg ötvenöt-százötven százaléka közötti

összegben határozható meg. Havi átlagjövedelem hiányában az ellátás

mértéke az alapösszeg ötvenöt százaléka. 577F

50

3.3. Kivételes rokkantsági ellátás 

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes rokkant-

sági ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek, 

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság szakvéleménye

alapján ötven százalékos vagy kisebb mértékű

b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján rehabilitáci-

ója nem javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás

iránti kérelem benyújtásának időpontjában az érintett védett korú,

c) akinek a megváltozott munkaképességűek ellátása iránti kérelmét a tör-

vényben meghatározott biztosítási idő hiánya miatt jogerősen elutasítot-

ták, de rendelkezik az előírt biztosítási idő legalább felével. Előnyben

49 Alkotmánybíróság 3204/2019. (II. 4.) számú határozata 
50 2011. évi CXCI. törvény 12.§ 



254 

kell részesíteni azt a kérelmezőt aki a biztosítási idő legalább kilencven 

százalékával rendelkezik. 

d) aki keresőtevékenységet nem végez és

e) aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás a költségvetésben erre rendszeresített keret-

összegből finanszírozható. Ha valakinek a kérelmét azzal az indokkal utasították 

el, hogy a keret kimerítésre került, a kérelem a következő naptári évben ismétel-

ten benyújtható.578F

51 

4. Alternatív megoldások

Ha számolni kezdjük a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 

előző fejezetben részletezett havi mértékét, akkor egyértelműen megállapíthat-

juk, hogy a megváltozott munkaképesség állapotának kialakulása és a munka 

világába történő visszailleszkedés közötti átmeneti időszak az érintett szemé-

lyen túl a családtagok számára is mind lelki, mind megélhetési krízishelyzetet 

teremt. Ezen krízis hatékony kezelésénél szükségesnek tartom feltárni az érintett 

lakókörnyezetében fellelhető alternatív segítő eszközök módozatait is. Meg kell 

jegyezni, hogy ezen fejezetben tárgyalt megoldások kereteit törvény fekteti le, 

melynek részletszabályait a területileg illetékes szervek határozzák meg. Tekin-

tettel arra, hogy az e körbe tartozó segítő eszközök módszertanát az adott térség 

területi, gazdasági adottságai, a szociális háló kiépültsége, valamint a segítő 

szakemberek leterheltsége, esetleg hiánya is befolyásolja, kutatásom Fókuszába 

Mosonmagyaróvár Járás körzetét helyezem. 

Vizsgálatom során arra jutottam, hogy az alternatív eszközöket aszerint ka-

tegorizálom, hogy a megváltozott munkaképességű személynek vagy családjá-

nak pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújtanak. Jelen tanulmányomban 

nem törekszem ezen eszközök teljes körű bemutatására, célom az igénybe vehe-

tő eszközrendszer egyben láttatása. 

4.1. Pénzbeli támogatások 

4.1.1. Fogyatékossági támogatás 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esély-

egyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Célja, hogy 

jövedelemtől függetlenül anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyaté-

kos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

Fogyatékossági támogatásra csak a tizennyolcadik életévét betöltött súlyosan 

fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő személy 

jogosult. Jól látszik tehát, hogy a jogosulti kör jóval kisebb mint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaira jogosultak esetében. Ennek ellenére is 

úgy gondolom, hogy azok az egészségi állapotuk miatt nehéz helyzetbe került 

51 2011. évi CXCI. törvény 13.§ 
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személyek, akik nem tudnak eleget tenni a megváltozott munkaképességűek 

ellátásai folyósítási feltételeinek, némi anyagi biztonságot jelenthet a támogatás. 

A törvény értelmében súlyosan fogyatékosnak minősül az a személy, akinek: 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessé-

ge teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal

rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes.

b) halláskárosodása olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő

megértésére segédeszközzel sem képes

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szü-

lési trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező

súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű.

d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az au-

tonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető

e) helyváltoztatása segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igény-

li, vagy mozgáskorlátozottsága miatt egészségi állapota segédeszközzel

eredményesen nem befolyásolható.

f) halmozottan fogyatékos579F

52: A fogyatékossági támogatás jogosultsági fel-

tételeinek fennállását a komplex minősítés szabályaival összhangban

rehabilitációs szakhatóság állapítja meg. A támogatás alapösszege

19,.400-Ft, emelt összege pedig 24.000.-Ft.580F

53

4.1.2. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Ez az aktívkorúak ellátása a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú sze-

mélyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a sze-

mélynek, aki munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette, aki 

legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 

az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg az ötven százalékos mértéket, feltéve, hogy saját maga és családjá-

nak megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem vé-

gez.581F

54 Ez az ellátási forma azoknak nyújt némi anyagi támogatást, akik a meg-

változott munkaképességű személyek ellátásaira nem jogosultak. A két ellátási 

forma együtt nem folyósítható.582F

55   

4.1.3. Települési támogatás 

A települési támogatás szabályrendszerét a települési önkormányzatok önkor-

mányzati rendeletben határozzák meg. Mosonmagyaróváron a települési ön-

kormányzat települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki területén tar-

tózkodik és létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került, létfenntartási gonddal 

52 1998. évi XXVI. törvény 22.§ évi 
53 Uo. 23/A.§ 
54 1993. évi III. törvény 33.§ 
55 Uo. 37.§ 
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küzd, a lakásfenntartással kapcsolatos költségek viselésére önerőből nem képes, 

18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi,

gyógyszerkiadásai viselésére önerőből nem képes, elhunyt hozzátartozó temeté-

si költségeinek viselésére önerőből nem képes, vagy a városban működő szako-

sított ellátások finanszírozására önerőből nem képes. Téli időszakban a tüzelőre

kért települési támogatást tűzifa vagy fabrikett formájában kell nyújtani. Jöve-

delmi helyzete alapján települési támogatás megállapítására a kérelmező akkor

jogosult ha az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg családban élő vagy

egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kettő-

száz százalékát, gyermekét egyedül nevelő, vagy fogyatékos gyermeket nevelő

szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettőszázötven százalé-

kát, vagy egyedüléllő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek háromszáz százalékát. A települési támogatás eseti jelleggel vagy havi

rendszerességgel meghatározott összegben nyújtható. Maximálisan személyen-

ként felhasználható éves mértéke 85.000.-Ft. Amennyiben a felhasználás tekin-

tetében kétség merül fel, a kérelmező a Család – és Gyermekjóléti Központtal

együttműködésre kötelezhető.

Évente legfeljebb egy alkalommal a polgármestertől kérheti a települési tá-

mogatás megállapítását az a személy illetve a vele egy háztartásban élő hozzá-

tartozója, aki kimerítette a települési támogatás éves mértékét vagy a jövedelmi 

feltételeknek nem felel meg és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli helyzetbe 

került vagy létfenntartási gonddal küzd.583F

56 

4.2. Egyéb szociális ellátások 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a segítő szakember ismerje azokat az ellátás-

típusokat, amelyet a megváltozott munkaképességű személyek igénybe vehet-

nek. Ezeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SZCSM rendelet 

szabályozza. A két jogszabály alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat 

különböztet meg. Az alapszolgáltatásokat olyan megváltozott munkaképességű 

személy veheti igénybe, aki otthonában él, célja, hogy minél tovább saját ottho-

nában maradhasson, ezzel megteremtve számára, hogy képességeinek megfelelő 

önálló életet élhessen, és felkészüljön a munka világára.584F

57 A szakosított ellátá-

sok azoknak a személyeknek nyújt bentlakásos, intézményi ellátást, aki valami-

lyen okból már nem tudnak otthonukban teljes értékű, biztonságos életet élni, 

foglalkozási rehabilitációjuk nem javasolt. 

Fogyatékos személyek által igénybe vehető szociális alapszolgáltatások a 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, támogató 

szolgáltatás, nappali ellátás valamint a családsegítés. 585F

58 

56 4/2015 ( II. 27.) önkormányzati rendelet 6-13.§ 
57 1993. évi III. törvény 59.§ 
58Uo.  64.§ 
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Szakosított ellátások közé tartoznak az ápolást, gondozást nyújtó intézmé-

nyek, a rehabilitációs intézmények, a lakóotthonok, az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények, valamint a támogatott lakhatás. 

Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben az önmaguk ellátására nem, 

vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek helyezhetők el ebben az 

ellátási formában. Napi minimum háromszori étkezés, megfelelő ruházat, fel-

ügyelet, lakhatási körülmények biztosítása az elsődleges feladat. A rehabilitáci-

ós intézmények célja az ellátottak önálló életvezetési képességének kialakítása, 

illetve helyreállítása a. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben legfel-

jebb egy év időtartamra helyezhető el az érintett személy. Ez az időtartam indo-

kolt esetben egy évvel meghosszabbítható. A lakóotthonok olyan 8-12, pszichi-

átriai beteget vagy fogyatékkal élőt, illetve szenvedélybeteget befogadó intéz-

mény amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának 

és önellátás mértékének megfelelő ellátást biztosít. A lakóotthonok célja a minél 

önállóbb életvitel kialakításának a segítése kis létszámú ellátotti körben, ahol 

lehetőség nyílik az ellátottaknak minél szorosabb személyes kapcsolatok, csalá-

dias légkör, valamint a saját élettér kialakítására, egymás, illetve a segítők általi 

szocializálódásra, és ezzel egy minőségi, az önállóságot támogató életvitel ki-

alakítására. A fogyatékossággal élők számára nyújt ellátást a támogatott lakha-

tás. Célja az önálló életvitel megteremtése, melyet erre a célra kialakított laká-

sokban vagy házakban valósítanak meg. A támogatott lakhatás 2013-ban került 

bevezetésre. Fogyatékos személyek számára támogatott lakhatás az alapvizsgá-

lat és a komplex szükséglet elvégzése után nyújtható. 586F

59 

5. Záró gondolatok 

A bevezetett ellátórendszer elmúlt nyolc évben történő működési hatékonyságát 

talán a rehabilitációs hatóságokkal együttműködő személyekről kiadott statisz-

tikai adatok mutatják. A rendszer bevezetésekor 45.312 fő részesült megválto-

zott munkaképességűek ellátásaiban. 2016. januárjától az ellátottak létszáma 

fokozatosan csökken,2018 második félévében 31.399. főt tartottak nyilván. 

Emellett jól mutatja a foglalkoztatásba történő visszahelyezési szándékot az is, 

hogy mindösszesen 11.454 főről állapították meg azt, hogy foglalkozási rehabi-

litációja egyáltalán nem javasolt, így rokkantsági ellátásra jogosult. Az évek 

során jelentősen megnőtt az ellátottak foglalkoztatási aránya 61,4 százalékról 

74,5 százalékra emelkedett. Határozottan elmarad a rehabilitációs szolgáltatás-

ban részesülők száma a pénzbeli ellátásban részesülőkétől. Ennek elsődleges 

oka az, hogy országos szinten 99 foglalkozási rehabilitációs ügyintéző dolgozik, 

akik az egy főre eső 498 fő igénybevevővel rendkívül leterheltek. A magas ügy-

félszám miatt az együttműködő személyek részére történő szolgáltatás nyújtási 

 
59 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG: Egyes ellátotti célcsoportok sajátossága-

inak ismerete, öngyilkosságprevenció, krízisintervenció,2019, Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Budapest  73. o. 
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tevékenységre csak kevés lehetőség adódik, annak ellenére, hogy a szolgáltatá-

sok nyújtása a sikeres foglalkoztatási rehabilitáció megvalósítása szempontjából 

kiemelten fontos lenne. A leterheltség mértéke megyénként is változik, az egy 

ügyintézőre eső, legnagyobb létszámban együttműködő ügyfelek Győr-Moson –

Sopron megyére datálhatók, ami négyszer több mint Heves megyében, mely 

tényező veszélyezteti az országban egységes szolgáltatási színvonal megvalósu-

lását. Társuló probléma, hogy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó európai 

uniós projektek587F

60 2019. második félévében lezárultak, így alternatív megoldá-

sok szükségesek a feladat további fenntartására. 588F

61

Összességében azt állapítottam meg, hogy az új ellátórendszer jóval hatéko-

nyabb a foglalkoztatási rehabilitáció terén elődjénél. Ugyanakkor az ellátórend-

szer elméleti szabályozásának gyakorlatba történő átültetésében még vannak 

joghézagok, melyek a jövőben megoldásra várnak.  

Felhasznált irodalom 

[1.] Ács Andrea, Bulyáki Tünde, Dr. Bodrogi Andrea, Békésiné Füvesi Ág-

nes, Csó Lászlóné, Kassai Szilvia, Szécsi Judit, Tóth Máté: Egyes ellátot-

ti célcsoportok (pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos szemé-

lyek) sajátosságainak ismerete, öngyilkosság, prevenció, krízisinterven-

ció, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest, 2019  

[2.] Bulyáki Tünde: Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató 

pszichoszociális stratégiák, Budapest, ELTE TÁTK, 2016 

[3.] Dr. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek, Budapest, Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai 

Kar, 2000 

[4.] Fehérné Kovács Zsuzsa, Földiné Angyalossy Zsuzsánna, Dr. Kálmán 

Zsófia, Dr. Márkus Eszter, Dr. Perlusz Andrea, Dr. Szabó Ákosné: Isme-

retek a fogyatékos, akadályozott személyek segítésére felkészítő képzé-

sek hallgatóinak, Budapest, Aduprint Kiadó és Nyomda Kft, 2009. 

[5.] FSZK Társ Foglalkoztatási Munkacsoport: Foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások, Budapest FSZK Nonprofit Kft., 2018 

[6.] Gere Ilona: A foglalkozási rehabilitáció eltérő gyakorlata hazánkban és a 

fejlett országokban, in Munkaügyi Szemle, 1998/18. (27-29. o.) 

[7.] Gere Ilona-Szellő János: A foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztésének 

iránya és eszközrendszere (I. rész),in Munkaügyi Szemle, 50. évf. 

2006/10. sz. (24-27. o.) 

60 EFOP -1.1.1.-15 és VEKOP 7.1.3. -15 kódszámú”Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatása „ kiemelt projekt, és az EFOP 1.9.3.-VEKOP -17 kódszámú „A foglalkoztatási 

rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése „ kiemelt projekt 
61 Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság: Kimutatás A rehabilitációs hatósággal 

együttműködő megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó statisztikai adatok elem-

zése, 2018, Szerk: Benedek István, Budapest 



259 

[8.] Gere Ilona-Szellő János: A foglalkozási rehabilitáció fejlesztésének irá-

nya és eszközrendszere (II. rész), in Munkaügyi Szemle, (50. évf.) 

2006/11 ( 31-35. o.)  

[9.] Gulyásné Bölkény Ágota: Rokkantsági ellátás: Az Alkotmánybíróság 

szerint vizsgálni kell, hogy valóban történt-e tényleges állapotjavulás, in 

Humanitás,  ( 39. évf) 2019/2 sz. (16. o.) 

[10.] Lecherné Vadász Judit: A megváltozott munkaképességű emberek fog-

lalkoztatásának hatékonysága és eredményessége, In Állami Számvevő-

szék Kutató Intézete: A megváltozott munkaképességű személyek támo-

gatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata, Buda-

pest, Állami Számvevőszék, 2009. 5-71. o.  

[11.] Nemeskéri Zsolt: A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal 

élő csoportok munkaerő-piaci jellemzői az Európai Unióban,in Munka-

ügyi Szemle, 61. ÉVF. 2018/3 9-12. o.   

[12.] Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Foglalkozási Rehabilitációs 

Osztály: Kimutatás: A rehabilitációs hatósággal együttműködő megválto-

zott munkaképességű személyekre vonatkozó statisztikai adatok elemzé-

se, 2018 II félév. Budapest, Kiadta Benedek István Főigazgató, 2018   

[13.] Tóth Berta: A komplex minősítés szempontrendszere, in Adó, 2012 ( 26. 

évf.) 11. sz. (74-77. o.) 

[14.] Magyarország Alaptörvénye 

[15.] A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 

[16.] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

[17.] A fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény  

[18.] 18. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló  

[19.] 2011. évi CXCI. törvény 

[20.] 19. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 ( I. 7.)SZCSM rende-

let 

[21.] 20. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 327/2011 (XII. 29. kormányrendelet 

[22.] 21. A komplex minősítésre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 7/2012 

( II. 14.) NEFMI rendelet 

[23.] 22. Alkotmánybíróság 3024/2019 (II. 4.) számú határozata 

[24.] 23. Mosonmagyaróvári Önkormányzat képviselő testületének 4/2015 

rendelete 

[25.] 24. http://www.efiportal.hu/egeszsegugy/komplex-minosites  

[26.] 25.www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm 



260 

A POLGÁRI JOGI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK 

MUNKAJOGI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK  

DILEMMÁI 

Lévai Ildikó 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék 
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Absztrakt 

A munkajogi kárfelelősség az általános kárfelelősségtől eltérő, sajátos. A 

munkajogi kárfelelősségre értelemszerűen alkalmazhatók a Ptk. általános, 

hagyomános kimentő, valamint felelősségmegosztó okai (erőhatalom, esemény, 

jogtalan támadás elleni arányos védekezés, kényszerhelyzet, károsult 

beleegyezése, károsulti hozzájárulás, vagy harmadik személy hozzájárulása.)  

Vitatható, és a magyar jogirodalomban vitatott, hogy a hagyományos,  

általános kárfelelősségi kimentő okok mellett, a munkajogi kárfelelősségben 

milyen mértékben kell helyt adni, a Ptk.-ban széles körben, a szerződési és 

deliktuális felelősségre nézve többé - kevésbbé nézve egyaránt alkalmazott  

előreláthatósági klauzulát. Az előreláthatósági klauzula ugyanis mentesíti a 

károkozót a felelősség alól, amennyiben a kár a károkozás időpontjában az 

okozó számára nem volt előre látható, vagy az okozó az adott kárt nem volt 

képes előre látni. E tanulmány utal arra, hogy a munkajogi felelősség abban is 

sajátos, hogy a munkáltatói felelősség professzionális, tehét szigorúbb az 

általánosnál és ennél fogva nem feltétlenül jelent kimentő okként az „előre 

láthatóság” hiánya. 

Kulcsszavak: előreláthatósági klauzula, kárfelelősség, kártérítési szabályok 

I. A LEX SPECIALIS (Mt.) ÉS A LEX GENERALIS

(Ptk.) KAPCSOLATA

Alapvetően az a kérdés merül fel, hogy a Ptk. kárfelelőssági szabályai alkal-

mazhatóak-e a munkajogi kárfelelősségre, ha igen, miként, mennyiben. Ennek 

előkérdése az, hogy milyen kapcsolat áll fenn a Ptk. és az Mt. között. Ezen elő-

kérdés vizsgálatának kiinduló pontjaként szolgálnak az Mt. 177. (74. A polgári 

jogi szabályok alkalmazása c.) és a 179. (76. A felelősség általános szabályai c.) 

paragrafusai, valamint az Mt.- be fogalalt speciális munkajogi (munkáltatói és 

munkavállalói) kárfelelősségre vonatkozó rendelkezések. (Mt. 166-176. §–

munkáltatói felelősség - Mt. 179-191. § - munkavállalói felelősség). A munkál-

tatói felelősség alapvetően szerződési felelősség, mivel a munkáltatónak a mun-

kaviszonnyal összefüggésben okozott kárt kell megtérítenie a munkavállalónak. 

mailto:levaiildiko26@gmail.com
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A munkaviszony pedig munkaszerződéssel jön létre. (Mt. 42-44. §). Gyakorlati-

lag ez azt jelenti, hogy a munkáltató kárfelelőssége akkor áll be, ha megszegte a 

munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit (pl. nem fizette a munkabért). 589F

1 

Azonban az Mt. megfogalmazása ettől (a szerződési felelősségtől) tágabbnak 

tűnik, mert minden a munkavállalót (önhibáján kívül) munkatevékenység vég-

zése során ért kár munkáltatói olyan térítési kötelezettségől is szó van (pl. mun-

kahelyi balesetről), mely már, a körülményekre tekintettel, a deliktuális felelős-

ség körébe is besorolható. Az Mt. 179. § szerint munkavállalói felelősség a 

munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köte-

les a munkáltatónak megtéríteni. Ami azt jelenti, hogy alapvetően szerződési 

felelősségről van szó, de a körülményekre tekintettel lehet deliktuális felelősség 

is. Az Mt. a munkavállalói felelősség körébe sorolja a megőrzési felelősséget 

(Mt.180.  § (1) – (6) bekezdés), több munkavállaló együttes felelősségét (Mt. 

181. §). Ennél a felelősségnél, Ptk.-hoz viszonyítottan az Mt. nem egyetemleges

(ld. Ptk. megfelelő rendelkezéseit, melyek szerint a többes károkozás esetében

primáris az egyetemleges felelősség), hanem a vétkesség avagy a közrehatás

(oksági) arányában osztott felelősséget irányoz elő. (Mt. 181. § (1) - (4) bekez-

dés). Ami a Ptk. rendelkezéséhez képest helyesebbnek tűnik akár az általános

kárfelelősség körében. Hozzá fűzhető, hogy az Mt. 181. paragrafusának 4. be-

kezdésében maga is az egyetemleges felelősséget irányozza elő, feltéve hogy a

munkavállalók a kárt szándékosan okozták. Ide tartozik továbbá a leltárhiányért

való munkavállalói felelősség (Mt.182-189), továbbá a munkavállalói biztosíték

adása is (Mt. 189. §).  Az Mt. 177. §  megszabja, hogy a kár megtérítésében

egyebekben a Ptk. 6:518-6:534 § szabályait kell alkalmazni. Itt lényeges az

„egyebkben” kifejezés.590F

2 Alapvetően azt jelenti, hogy amennyiben az Mt. mást, a

Ptk-tól eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor a munkaviszonyból eredő

károk megtérítésére az Ptk. szabályait kell alkalmazni. Maga az Mt. tehát kárfe-

lelősségi tekintetben úgy viszonyul a Ptk-hoz mint lex specialis. (Vagyis, az Mt.

szabályait akkor kell alkalmazni, ha a munkaviszonyból eredő károkra nézve az

Mt. mást irányozott elő, mint a Ptk.) Amint ezt fennebb vázoltuk az Mt. ezt meg

is tette (a másként szabályozást). Az Mt. egyúttal kifejezetten is utal arra, mely

kárfelelősségi feltétel esetében kell a Ptk-t alkalmazni. Itt alapvetően a kárfele-

lősség Ptk-ban szabályozott általános feltételeiről, azaz alapvető rendelkezései-

ről van szó. Úgy, mint a károkozás általános tilalma, a jogellenesség, az előre-

láthatóság és az okozatosság, a kártérítés mértéke, a kártérítés módja, általános

kártérítés, a károkozásért való felelősség szerződési korlátozása és kizárása, a

kártérítési köztelezettség esedékessége elévülés, az értékviszonyok változásasá-

1 DELI PETRA ESZTER: Gondolatok a Munka Törvénykönyve tervezetében a munkáltató 

vétkes károkozásásért való felelősségéhez fűződően, 2011, in Miskolci Jogi Szemle, Miskolc 

2011/2 szám, 135. 
2 KENDERES GYÖRGY-PRUGBERGER TAMÁS: A munkaviszony keretében fennálló felelősség 

szabályainak egyes problémáiról, in Magyar Jog, 2013/7. szám, 393-400. 
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nak figyelembevétele a kár mértékének meghatározásánál, stb. Tehát, de lege 

lata, az Mt. a speciális, munkajogi kártérítési szabályain túlmenően, egyebekben 

Ptk. általános kár felelősségi feltételeinek alkalmazhatóságára, azaz alkalmazá-

sának szükségére utal. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Ptk. maga szabá-

lyozza a más személy által károkért való felelősséget. Ebben - (1) bekezdés- 

megszabja, hogy „ha az alkalmazott a foglakoztatására irányuló jogviszonyával 

összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a mun-

káltató a felelős.” Elmondható, hogy az Mt. főként a deliktuális felelősségnek 

Ptk.-ban megszabott rendelkezéseinek alkalmazhatóságára utal. Úgy tűnik 

azonban, hogy az Mt. 31. § (A polgári jogi szabályok alkalmazása) számos 

esetben kifejezetten a Ptk. szerződési felelősség szabályaira is kiterjed, a szer-

ződés értelmezése, lehetetlen szolgáltatás, stb. 

II. AZ ÁLTALÁNOS ÉS MUNKAJOGI KÁRFELELŐS-

SÉG EGYÉB KAPCSOLATAIRÓL ÉS A MUNKAJOGI 

KÁRFELELŐSSÉG SAJÁTOSSÁGAIRÓL 

Az általános polgári jogi (teljes) és a különleges munkajogi kárfelelősség (kor-

látozott vagy limitált) kártérítés mértékére vonatkozó kapcsolata, továbbá a 

személyiségi (munkabaleseti) jogsérelmekre vonatkozó Ptk. rendelkezések al-

kalmazhatóságáról. Ha nagyon általánosan fogalmaznánk, úgy tűnik, hogy a 

Ptk.-ban a felelősség mértékére vonatkozóan a kárfelelősség teljes, vagyis a 

károkozó köteles a károsult vagyonában előálló összes kárát megtéríteni: (1) 

felmerült kár, v. damnum emergens (2) elmaradt jövedelem, v. lucrum cessans, 

a kárelhárítással járó indokolt költségek. Ezzel szemben az Mt. számos esetben, 

a Ptk.-tól eltérően limitálja a munkajogi kárfelelősséget. Talán sok esetben in-

dokolatlanul. Teszi ezt annak ellenére, hogy mint a fentiekben utaltunk rá, kife-

jezetten előirányozza, többek között, a teljes kártérítés elvének a munkajogi 

károkra vonatkozóan is. Ugyan az Mt. a Ptk.-t megismételvén, azaz a Ptk. teljes 

kértérítési elvét, 167. § (1) bekezdésében helyeselhetően, előirányozza: „ A 

munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni.” Ám, az Mt. 166.  § 

(2) bekezdésében kimenti a felelősség alól a munkáltatót, azzal, hogy bizonyít-

ja, hogy a kár ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta, és nem volt elvár-

ható. A magyar jogirodalomban ezt a rendelkezést indokolt, jogos kritika érte. 591F

3 

Alapvetőően azért, mert az előreláthatóság hiányának bizonyításával a munkál-

tató aránylag könnyen kimentheti felelősségét. Annak bizonyításával, hogy a 

kárt nem volt köteles előre látni, vagy adott helyzetben nem láthatta elő. A 

munkáltatót a jogösszehasonlításban (pl. német jog) a szigorúbb, professzioná-

lis, sőt objektív felelősség illeti meg, ennél fogva kimentő eredménnyel nem 

járóan hivatkozhat arra, hogy a kárt nem volt köteles előre látnia. Az Mt. gya-

 
3 KENDERES GYÖRGY-PRUGBERGER TAMÁS, Változások a munkajogi kártérítési felelősségben, 

in Pro futuro, Debrecen, 2014/2. szám, 148-160. 
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korlatilag itt átveszi az előreláthatósági klauzulát, melyet a Ptk. főként a szerző-

dési felelősség, de a deliktiuális felelősség oksági körében is, talán a kelleténél 

szélesebb körben, elő irányoz. Pedig ezt éppen a munkáltató professzionális 

voltánál fogva nem kellett volna átvenni a Ptk-ból. Továbbá annál az oknál 

fogva, hogy a munkajog elsődleges fokozott oltalmi célja a munkavállaló és 

nem a munkáltató felelősségének indokolatlan csökkentése.  A Ptk. alaprendel-

kesése szerint a kártérítés rendszerint egyösszegben, rendszerint pénzben törté-

nik. E szabály alól kivételt képez a jövedelempótló járadékszolgáltatás, mely 

időnként ismétlődő (szukcesszív) szolgáltatás. Ezt ún. jövőbeni kártérítésnek is 

nevezi a külföldi és a magyar jogirodalom. Azért nevezhető ennek, mert a mun-

kabaleset során előidézett csökkent munkaképességű munkavállaló, havonta 

ismétlődően, kevesebb jövedelmet valósít meg, mint a baleset előtt. Gyakorlati-

lag e kár, mértéke tekintetében, nem más, mint a baleset előtti és a baleset utáni 

jövedelem különbözete. Mivel a kár rendszerint havonta ismétlődik, a pótlása 

(térítése) is időközonként, havonta ismétlődő szolgáltatás útján történik.  Elő-

fordulhat az egyösszegű térítés is, a becsült jövőbeni károk összesítése útján, 

amennyiben ezt a körülmények indokolják. A szukcesszív térítés összege kétfé-

leképpen valósítható meg: 1) az ún. visszafelé perlés útján. Ez gyakorlatilag úgy 

valósul meg, hogy a károsodás beálltától elmúlt egy év után a károsult bizonyít-

ja minden hónapban beálló jövedelemkülönbözetet. 2) A másik (jogösszehason-

lításban) ismert módszer az ún. aktuárszámítás. Ennek eredménye nem a konk-

rét hónapokban előálló keresetkiesés, hanem absztrakt számítás szerint megál-

lapított havi jövedelemállag. E számítás figyelembe veszi az első hipotézisben a 

károkozást megelőző jövedelmet és várható növekedést, egészen a munkakör 

végéig s ezt a hipotetikus keresmény meghatározza egy összegben. A második 

hipotézis pedig kiindul a munkaképesség csökkenése utáni keresményből és 

ennek várható változásából eredő körülményekből, az így hátramaradt szolgálati 

évek egészére egyösszegben szabja meg. A két hipotézis szerinti összegből 

kivonják az első hipotézis szerinti összegből a második hipotézis szerinti össze-

get és ezt elosztják a hátramaradt szolgálati munakahónapok számával, s így 

megkapják a virtuális havi járadékot. Itt tehét nem konkrét, hanem absztrakt 

kereset-különbözetről van szó. Függetlenül a jövedelempótló, havonta ismétlő-

dő járadék összegének megállapítását illető módszertől, a magyar Ptk. a jogösz-

szehasonlításban bevált, körülmények lényeges változása esetében (pl. a mun-

kaképesség javult) az eredeti járadékösszeg módosítását. Ha adott estben a ko-

rábbi munkaképesség előtti jövedelem, és a károkozás utáni jövedelem, pl. 

egészségjavulás és ennek folytán a keresmény növekedése közötti különbség 

megszünt, megszüntethető a jövedelempótló járadék. A Ptk. vonatkozó rendel-

kezései általában bármely (pl. közelekedési) balesetből eredő károkozás miatt 

előidézet keresetkiesésre vonatkoznak.592F

4 Azonban, értelemszerűen alkalmazha-

4 PUSZTAHELYI RÉKA (SZERK.) A Polgári Jogot Oktatók (POT) országos találkozójának válo-

gatott tanulmányai, Miskolci Konferenciák, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2018, in Prugber-
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tóak a munkabaleset következtében beálló keresménykiesésre is. A Ptk. 6:144. 

paragrafusának (1) bekezdésében előirányozza, hogy a szerződésen kívül oko-

zott károkért való felelősség szabályainak, továbbá a közös károkozók felelős-

ségére nézve, kiegészítő alkalmazására kerül sor, a szerződési felelősség eseté-

ben is.  Ezt a szabályt sem az Mt. 31. §, sem az Mt. 177. § nem tartja kötelező-

nek a munkajogi kárfelelősségre nézve, pedig úgy tűnik, érdemes lett volna az 

Mt-be bevinni. A szerződési felelősség egyik sajátossága az, hogy a felek külön 

szerződési klauzulával kizárhatják, vagy korlátozhatják a szerződésszegésből 

eredő felelősség mértékét. Ez összhanban áll a szerződéskötési szabadsággal. 

Ennek értrelmében a felek szabadon állíthatják meg a szerződés tartalmát. A 

felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltér-

hetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. Figyelemmel kell lenni a Ptk. beveze-

tő rendelkezéseire, mely 1:3 paragrafusánban előirányozza a jóhiszeműség és 

tisztesség követleményét, valamint az elvárható magatartás elvét, mely szerint a 

polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában 

elvárható. Ugyankkor a Ptk. 1:5 paragrafusában előirányozza a joggal való visz-

szaélés tilalmát (agere in fraudem legis et fraudem partis). Ezek az alapelvek 

jelentősek a munkajogi kárfelelősségnél, olyan értelmeben, hogy a munkáltató 

nem élhet vissza munkáltatói reális gazdasági, erőfölényével. A Ptk. igen jelen-

tős és helyeselhető rendelkezése (Ptk.1:1§) értelmében, a polgári jogi kapcsola-

tokban a felek egyenrangúak. Természtesen, ezen elv nem „keverhető” össze az 

Mt-ben helyesen megállapított munkáltatói munkavégzés tekintetében őt megil-

lető utasítási jogával. Ennek az utasítási jognak korlátai is vannak. Az utasítás-

tól való eltéréstől a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. Megjegyezthe-

tő, hogy az Mt. hivatkozott rendelkezéseinek céljai helytállóak és a felek egyen-

rangúságát szolgálják. Észrevételezhető, hogy ezek ugyancsak generálkaluzulás 

rendelkezések. Tehát, konkrét esetben, munkavállalói jogértelmezési dilemmá-

kat tartalmaznak. Pl. a munkáltató utasítását a munkavállaló akkor is elutasíthat-

ja, ha értelmezése szerint, az utasítás végrehajtása magának a munkáltatónak okoz 

kárt. Minden esetre, méltányolhatóak az Mt. rendelkezései, melyek a munkaválla-

lót nem feltétlenül kötelezik a munkáltató utasításai. A Ptk. szerint a párhuzamos 

felelősség tényállásának fennforgása esetében kizárt a kártérítés mindkét jogcí-

men történő igénylése. Vagyis, annak ellenére, hogy a tényállás szerint egyaránt 

alkalmazható mind a szerződési, mind a szerződésen kívüli szabályok alapján 

történő kárfelelősségre vonás, csupán az egyik jogcímen, vagy a szerződési, vagy 

a deliktuális felelősség szabályai szerinti kárfelelősségre kerülhet sor.  

 
ger Tamás, A munkaszerződés megszegéséből eredő károk iránti felelősségről, az előrelátha-

tósági és ellenőrzési körön kívül álló rendelkezések szemszögéből, 127-128.  
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III. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A munkajogi kárfelelősség az általános kárfelelősségtől eltérő, sajátos. 593F

5 Ez ab-

ból következik, hogy a munkáltatónak munkavégzéssel kapcsolatos utasítási 

joga van. Mégis, a munkajogviszony, mely a munkáltató és a munkavállaló 

közötti tartós, vagy határozott időre szóló szerződés alapján jön létre, a munkál-

tatói utasíthatóság ellenére, a Ptk. értelmében egyenrangú. Abban a tekintetben, 

és olyan mértékben, hogy a munkavállaló megtagadhatja a munkáltatói utasítá-

sát, amennyiben az vagy a munkavállalónak, vagy harmadik személyenk, sőt a 

munkáltatónak kárt okozna. 594F

6 Az Mt. kifejezett rendelkezései a Ptk. általános 

kárfelelősségi szabályainak munkakárok esetében előálló károkra vonatkozó 

rendlkezéseit írja elő. Ezek főként a kárra, a jogelleneségre, az okozati össze-

függésre, valamint a szubjektív felróhatóságra (vétkesség) vonatkoznak. Úgy 

tűnik, hogy a munkajogi kárfelelősségre értelemszerűen alkalmazhatók a Ptk. 

általános, hagyomános kimentő, valamint felelősségmegosztó okai (erőhatalom, 

esemény, jogtalan támadás elleni arányos védekezés, kényszerhelyzet, károsult 

beleegyezése, károsulti hozzájárulás, vagy harmadik személy hozzájárulása.) 595F

7 

Vitatható és a magyar jogirodalomban vitatott, hogy a hagyományos,  általános 

kárfelelősségi kimentő okok mellett, a munkajogi kárfelelősségben milyen mér-

tékben kell helyt adni, a Ptk.-ban széles körben, a szerződési és deliktuális fele-

lősségre nézve többé- kevésbbé nézve egyaránt alkalmazott  előreláthatósági 

klauzulát.596F

8 E klauzula ugyanis mentesíti a károkozót a felelősség alól, amennyi-

ben a kár a károkozás időpontjában az okozó számára nem volt előre látható, 

vagy az okozó az adott kárt nem volt képes előre látni. E tanulmány utal arra, 

hogy a munkajogi felelősség abban is sajátos, hogy a munkáltatói felelősség 

professzionális, tehét szigorúbb az általánosnál és ennél fogva nem feltétlenül 

jelent kimentő okként az „előre láthatóság” hiánya. A felelősségkizáró és fele-

lősségkorlátozó szerződési klauzulák érvénye a munkajogi kárfelelősség terüle-

tén attól függnek, hogy ezek kiterjednek-e a testi sértésre és egészségkárosodás-

ra, avagy a szándékos károkozásra utalnak. Ha igen, akkor semmisek. A munka-

jogi baleseti károkozás során előfordulhat, hogy testi sértés során munkaképes-

ség csökkenésére kerül sor. Amit a Ptk. jövedelempótló járadékszolgáltatás 

útján kompenzál. De ugyanakkor személyiségi jogokról szóló fejezetében a Ptk. 

előirányozza az általános (emberi méltóság) és nevesített személyiségi jogok 

megsértése esetén (élet, testi sértés, egészség, stb.), a vagyoni károk mellett, a 

5 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérő 177. paragrafusa (74. A polgári jogi szabá-

lyok alkalmazása c.) és a 179. paragrafusa (76. A felelősség általános szabályai c.)  
6 PRUGBERGER TAMÁS: A magyar munkajogi anyagi felelősség szabályainak felülvizsgálatra 

szoruló néhány kritikus pontja. In: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok (2003- 2005.) No-

votni Kiadó, Miskolc, 2005. 185-191. o. 
7 SIPKA PÉTER: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári 

Törvénykönyvre (MJ, 2013/12., 735-740. o.) 
8 KENDERES GYÖRGY-PRUGBERGER TAMÁS: A munkaviszony keretében fennálló felelősség 

szabályainak egyes problémáiról, in Magyar Jog, 2013/7. szám, 393-400. 
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sajátos szankciók alkalmazását, mint pl. a sérelemdíj,597F

9 abbahagyás, előző hely-

zet helyreállítása (amennyiben ez lehetséges). A munkabalesetek során előfor-

dulhat a személyiségsérelem is, pl. torzítás (esztetikai sérelem), stb. A munka-

végzéssel kapcsolatban előfordulhat mind a munkáltatói mind a munkavállalói 

felelősség, attól függően, közülük ki szegte meg a munkaszerződésben vállalt 

kötelezettséget. A munkavállaló munkaidőben harmadik személynek okozott 

káráért a munkáltató felelős. Igaz, a szándékosan okozott kár esetében a mun-

káltató regreszjoggal (visszkereseti joggal) élhet a munkavállaló irányában. Ez 

számos európai jogban érvényesült, úgy gondoljuk a magyar jogban is érvénye-

sülni kellene. Mindkét fél azonban deliktuális felelősségi jogcímen is felelős-

ségre vonható, amennyiben a kár nem a szerződésszegésből eredt. 
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Absztrakt 

A munkaügyi folyamatok szükségszerűen együtt járnak a munkavállalók szemé-

lyes adatainak kezelésével. A munkaviszony minden életciklusában - a létesítés-

től a teljesítésen át egészen a megszüntetésig - számos alkalommal merül fel az 

adatkezelés szükségessége. Mivel azonban a a különböző élethelyzetekben egé-

szen eltérő okból merül fel a személyes adatok kezelése, így ennek megfelelően 

az adatkezelés jogalapja és módszere is változatos lehet. A munkabér megálla-

pítása és kifizetése körében sem beszélhetünk egyetlen és egységes adatkezelési 

célról, illetve adatkezelési jogalapról, hiszen a folyamat összetettsége okán az 

adatkezelés is különböző célokhoz kötötten merül fel. A munka díjazása során 

megvalósuló adatkezelés a hazánkban 2018 májusa óta közvetlenül alkalma-

zandó általános adatvédelmi rendelet elveinek megfelelően, kizárólag célhoz 

kötötten és megfelelő jogalap megjelölése mellett történhet.  

Kulcsszavak: adatvédelem, munkajog, munkabér, személyes adatok védelme 

1. Bevezetés

2018. május 25. napjától alkalmazandó a GDPR, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: GDPR). A hazánkban is közvetlenül, a nemzeti jogba való átülte-

tés nélkül alkalmazandó, 2016- ban elfogadott uniós adatvédelmi norma mar-

káns változásokat hozott a munkaügyi adatkezelések terén is. Tény ugyanis, 

hogy a 2012. január 1. napja óta működő Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) beszámolói szerint a munkahelyi 

adatkezelés a legjellemzőbb témakörök egyike, amelyhez kapcsolódóan sor 

került hatósági eljárás iránti kérelem benyújtására. 598F

1 

1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2018. évi tevé-

kenységéről [B/4542], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Budapest, 

2019, 5. o., 12. o. 
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A munkaügyi folyamatok szükségszerűen együtt járnak a munkavállalók 

személyes adatainak kezelésével. A munkaviszony minden életciklusában - a 

létesítéstől a teljesítésen át egészen a megszüntetésig - számos alkalommal me-

rül fel az adatkezelés szükségessége. Mivel azonban a munkaviszony keretében 

a különféle élethelyzetekben egészen eltérő okból kerül sor személyes adatok 

kezelésére, így ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja és módszere is kü-

lönböző lehet. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatásban nehezen elképzelhető, 

hogy egyetlen átfogó és mindenre kiterjedő dokumentumban kezeljen a mun-

káltaó minden felmerülő adatvédelmi kérdést. Mindezek alapján az adatkezelés 

tudatos és szervezett folyamat kell, hogy legyen kivétel nélkül minden foglal-

koztatási jogviszonyban.  

Számos személyes adat jut ugyanis a munkáltató tudomására, és a munkálta-

tó felelőssége, hogy ezeket az adatokat megfelelő gondossággal kezelje. A mun-

káltatók különböző célokból gyűjtenek be adatokat, nem csupán a munkaválla-

lóktól, de a munkára jelentkező pályázóktól is. Egy álláshirdetésre jelentkező  

személy már az önéletrajz megküldése során is számos személyes adatot közöl a 

munkáltatóval, amely e pillanattól kezdve kezeli is azokat.599F

2 Az adatok megisme-

rése ugyanis már a megfelelő jelölt kiválasztásakor is szükséges, és a munka-

viszonnyal összefüggésben kézenfekvő folyamatokon túl (nyivántartások, bérkifi-

zetés) számos egyéb ok is nevesíthető. Ilyenek lehetnek a képzés, a minőség-

biztosítás, a munkavédelmi kötelezettségek teljesítése, a vagyonvédelem, stb., 

amelyek ugyancsak együtt járnak az adatkezeléssel. Az adatkezelés új irányai és 

új módszerei felvetnek új, mérlegeendő kockázatokat is.600F

3 Ugyancsak lényeges 

területe a munkahelyi adatvédelemnek az ellenőrzéssel együtt járó adatkezelés. A 

munkáltató ugyanis törvény alapján jogosult a munkavállalót a munkaviszonnyal 

összefüggésben ellenőrizni. Ezzel összefüggésben a szabályok a munkavállaló 

személyiségi jogainak védelmét is megkövetelik.601F

4 Habár az ellenőrzés – még az 

adatvédelmi szempontoktól függetlenül is – nyilvánvaló és jogos érdeke a mun-

káltatónak, a személyes adatok kezelésével összefüggésben a gyakorlatban szá-

mos jogértelmezési kérdést vet fel.602F

5 

Az utóbbi néhány évben számos jelentős változás történt az adatkezelés 

területén Magyarországon, amelyek egészen új alapokra helyezték az adatvéde-

 
2 Bagjos Csaba: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének hatása a magyar mun-

kajogra. Quid Juris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületen megalakulásá-

nak 20. évfordulójára. Budapest – Pécs, 2018, Kúria – Pécsi Tudományegyetem – Munkaügyi 

Bírák Országos Egyesülete, 19. o. 
3 Protection of workers’ personal data. Geneva, International Labour Organization 1997. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf 
4 Wellmann, Barna: A munkajogi adatvédelem aktuális kérdései. In: Doctoral Working 

Papers, 2018. Budapest, Gondolat Kiadó P.229. 
5 Ld. Kéri Ádám: A munkáltató ellenőrzéseinek adatvédelmi aspektusai. In: Pál Lajos – Pet-

rovics Zoltán (szerk): Visegrád 16.0 – A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett 

előadásai, 2019, Budapest, Wolters Kluwer, 334. o. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf
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lem elméletét és gyakorlatát. A GDPR hatályba lépése előtti lényeges eljárási és 

szabályozási fordulat a korábbi ombudsmani típusú jogvédelmet leváltó ha-

tósági rendszer felállítása volt. 2012. január 1. napján kezdte meg ugyanis 

működését Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (a továbbiakban: NAIH), amely gyakorlatilag leváltotta a korábbi, 

adatvédelmi ombudsman szerepét, átvéve annak szerepkörét és feladatait.  

Az Európai Parlament és a Tanács a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

korábbi irányelve szerint minden tagállamnak rendelkeznie kell arról, hogy az 

irányelv értelmében a tagállam által elfogadott nemzeti rendelkezéseknek a 

területén történő alkalmazását valamely hatóság vagy hatóságok felügyeljék. 603F

6 A 

hivatkozott bekezdés második fordulata értelmében a hatóságok a rájuk ruházott 

feladatok gyakorlása során teljes függetlenségben járnak el. Mindezek alapján a 

független nemzeti felügyeleti hatóság létrehozása és működtetése nemcsak a 

tagállamok joga, hanem kifejezett kötelessége is. Az irányelv független kifejez-

ése azonban a gyakorlatban értelmezési kérdéssé vált, így az Európai Unió 

Bírósága elkezdte kialakítani joggyakorlatát azzal kapcsolatban, hogy az 

adatvédelmi hatóságok függetlenségének kritériumait meghatározza. Már az 

ombudsmani védelem időszakban is az a vezérlő elv hatotta át a működést, 

amely szerint az adatvédelem mindenkor a magánszféra-védelem hatékony 

eszköze kell, hogy legyen, ám nem akadályozza az adatnyilvánossághoz fűződő 

legitim érdekeket. Az ombudsman eszköztára azonban szűkebb terjedelmű és 

gyengébb, hiszan hatóségi jogkörrel nem, illetve cask bizonyos ügycsopor-

tokban rendelkezett. Ezt Magyarország korábbi adatvédelmi ombudsmana cik-

kében “csökevényes” hatósági jogkörnek nevezte, amely szankciók alkalmazá-

sának hiányában kevéssé alkalmas a hatékony jogvédelem megvalósítására. 604F

7 

Lényeges, hogy a korábbi ombudsmani típusú berendezkedéssel összehasonlítva 

az új jogi konstrukció, azaz a független hatóság számára szélesebb jogkört bi-

ztosít a szabályozás. 

2. Személyes adatok a munkaviszonyban

A munkahelyi adatkezelés esetköreinek lehetséges száma az információs tech-

nológia fejlődésével egyre növekszik.605F

8 Kétségtelen, hogy a foglalkoztatás során 

számos személyes adat kezelésére kerül sor. Ez kivétel nélkül minden esetben 

6 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free mo-

vement of such data. Article 28 (Supervisory authority) ’Each Member State shall provide that 

one or more public authorities are responsible for monitoring the application within its territory 

of the provisions adopted by the Member States pursuant to this Directive. These authorities 

shall act with complete independence in exercising the functions entrusted to them.’ 
7 Jóri, András: Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős biztos intézményéről. 

In: Fundamentum 2010/2., Pp 20-29. 
8 Ferencz Jácint: Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában. 2018, Győr, UNIVERSITAS–

GYŐR Nonprofit Kft., 63. o. 
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így van, vagyis a munkaviszony elképzelhetetlen olyan módon, hogy abban ne 

történne adatkezelés. Ez teljesen független attól, hogy kis volumenű vállalko-

zásnál vagy többezer főt foglalkoztató munkáltatónál folyik a szervezett mun-

kavégzés.  A munkáltató a munkaviszony létesítését megelőző eljárásoktól 

kezdve annak megszűnését követően további éveken át jogosult és sok esetben 

köteles is a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés alanya, az érintett 

nyilvánvalóan és elsődlegesen a munkavállaló. Lényeges, hogy nem csupán a 

jogviszonyban közvetlenül másik félként szereplő alany, tehát a munkavállaló 

adatinak kezelésére kerül sor, hanem bizonyos esetekben rajta kívülálló, hozzá 

közvetetten kapcsolódó egyéb érintettek adatai is a munkáltató tudomására jut-

nak. Ez történik azokban az esetekben, amikor a munkáltató a hozzátartozók 

adatait is használja, például adókedvezmény érvényesítése során, valamely bé-

ren kívüli juttatás teljesítése érdekében (óvodai, bölcsődei ellátás térítése) vagy 

üdüléssel, családi programokkal összefüggő adatszolgáltatás esetén. Az utóbbi 

esetek, azaz a hozzátartozókra vonatkozó adatkezelés a munkaviszonyban nyil-

ván esetleges, vagyis nem kerül rá sor törvényszerűen minden alkalommal. 

Mégis gyakran fordul elő a hozzátartozói adatok kezelése is, amely a jelenlegi 

gyakorlatban nagyobb figyelmet és tudatosságot igényel, mivel – talán közvetett 

jellege miatt – nem mindig kézenfekvő, hogy e körben is azonos kötelezettségek 

terhelik az adatkezelőt, illetve jogok illetik az érintetteket. 

2.1. Személyes adat fogalma 

Az adatkezelés egyik kulcsfogalma a személyes adat kategóriája. Lényeges, 

hogy nem minden adat minősül személyes adatnak, hiszen csak a konkrét, 

egyedileg meghatározott vagy meghatározható természetes személlyel össze-

függésbe hozható adat minősül ilyenként. A GDPR definíciója alapján szemé-

lyes adat az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ”. 606F

9 A rendeletben szereplő fogalom azonban itt 

nem ér véget, hiszen – egy további tagmondatban – a következőképpen folyta-

tódik: „azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható”.607F

10 Szoros értelemben véve azonban a szemé-

lyes adat fogalmát az első tagmondat adja, amelynek egyes elemeit célszerű 

elkülönítetten is megvizsgálni.  

i) Adat: Noha az informatika fogalomrendszerében az adat és az információ 

jelentése között lényeges különbség van608F

11, fontos, hogy az alapjogi véde-

lem szempontjából a jogi gondolkodás nem különíti el e két fogalmat, 

 
9 GDPR 4. cikk 1. pont 
10 GDPR 4. cikk 1. pont 
11 Az információt az adatból levont következtetésként lehet megragadni. Ld.: „Az információ 

értelmezett adat.” https://informatika.gtportal.eu/?f0=alapfogalmak_01 (2020. 03.30.) 

https://informatika.gtportal.eu/?f0=alapfogalmak_01
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legalábbis ebben a vonatkozásban. Egyaránt adatnak minősül tehát e te-

kintetben valamely ismeret és az ezen ismeret alapján levonható követ-

keztetés is. Mi több, nemcsak az objektív körülmények, tények, informá-

ciók tekinthetők adatnak, hanem a – szubjektív – vélemény, elképzelés, 

következtetés is, sőt a valós információk mellett akár a valótlan vagy té-

ves ismeretek is.609F

12 

ii) Azonos vagy azonosítható: Egy természetes személy akkor azonosított, ha

valamely információ alapján egyértelműen elkülönül minden más sze-

mélytől. Azonosítható akkor, ha ez a konkretizálás ugyan nem történik

meg, mégis a jellemzők és összefüggések – illetve bizonyos kizárást

eredményező logika – alapján egyértelműen megállapítható egy meghatá-

rozott ember személyazonossága.

iii) Természetes személyre vonatkozó: A természetes személy kifejezés fo-

galma a magyar jogi terminológiában ún. általános jogi fogalomként van

jelen, és kifejezetten az emberi lényt jelöli, elhatárolva a jogi személy fo-

galmától. A GDPR rögzíti, hogy „a rendeletet nem kell alkalmazni az el-

hunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra.” 610F

13 Az adatvédelmi

megközelítés szerint – az előbbiekkel összehangban – személyes adatok

védelméről kizárólag élő természetes személyek esetében beszélhetünk,

az elhunytak adatai vonatkozásában a kegyeleti jogok játszhatnak szere-

pet.611F

14 Az adat akkor vonatkozik egy adott személyre, ha egyértelműen

összefüggésbe hozható. Számos adat létezik, amely önmagában nem te-

kinthető személyes adatnak, azzá csak akkor válik, amikor összekapcsol-

juk egy konkrét személlyel, azaz rá vonatkozik.

iv) Bármely információ: Amint az fentebb kifejtésre került, az adat védelme

különbségtétel nélkül kiterjed a bizonyított tényeken túl a szubjektív ér-

tékítéletre, a valótlan vagy téves információkra is. Lényeges, hogy alaki

szempontból sem differenciál a jogi védelem: a leggyakrabban felmerülő

elektronikusan tárolt írásbeli adatok mellett a digitális formában rögzített

képmás és hangfelvétel, sőt a papír alapon rögzített nyilvántartási adatok

is személyes adatnak minősülnek.612F

15

2.2. A személyes adatok típusai a munkaviszonyban 

Amint az a fentiekből is látható, a jogalkotó – a bármely információ szókapcso-

lat tág tartalmával – meglehetősen szélesen értelmezi, és megkötés vagy szűkí-

tések nélkül határozza meg, mit kell személyes adatnak tekinteni. Az om-

busdmani rendszer idején a jogvédelem ezzel összhangban, ugyancsak tág ér-

12 Balogh Gyöngyi – Bíró János – Deák Ferenc – Kovács Melinda – Tömösi Ramóna: Az adat-

védelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a személyes adatok különleges kategó-

riái; bűnügyi személyes adatok. Budapest, 2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 47. o. 
13 A GDPR 27. preambulumbekezdése 
14 Balogh – Bíró – Deák – Kovács – Tömösi: i.m. 47. o. 
15 Balogh – Bíró – Deák – Kovács – Tömösi: i.m. 48. o. 
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telmezéssel közelítette meg az adat fogalmát. Az adatvédelmi biztos korábbi – 

az Irányelvnek megfelelő – gyakorlata, illetve a NAIH szerint személyes ada-

toknak minősülnek például a név, születési adatok, lakcím, foglalkozás, beosz-

tás, munkahely, életrajzi adatok, biometrikus adatok, kereset, havi jövedelem, 

illetve az azt terhel levonások, családi állapot, gyermekekre vonatkozó adatok. 

A szinte végtelenségig folytatható és bővíthető felsorolásból érdemes kiemelni 

néhány további, jellemzően felmerülő, mégis kevésbé kézenfekvő adatot. Mun-

kaviszonyban ugyanis személyes adatnak minősül a fénykép, a belépőkártya 

vagy más belső okmány minden adata, a telefonhívások listája, egy meghallga-

táson elhangzó nyilatkozat, tanúvallomás, vélemény, megjegyzés is. 

A munkaviszony során kezelt számtalan típusú és mennyiségű adat tömegét 

különböző szempontok szerint lehet kategorizálni, hiszen megjelenési formá-

jukban, keletkezésük módjában és jogi természetükben is jelentős különbségek 

mutatkoznak. Anélkül, hogy a személyes adatok lehetséges köre részletesen és 

teljes körűen osztályozásra kerülne, érdemes néhány alapvető csoportosítási 

szempontot e helyütt is kiemelni.  

A természetes személyazonosító adatok kifejezés alatt alapvető és mindenna-

pos gyakorisággal használatos adatokat kell érteni, amelyek használata – még a 

közvélekedés számára is szinte aggály nélkül – általánossá vált. Ezek körét köz-

igazgatási jogszabályokban lefektetett fogalmak is leírják. Természetes személy-

azonosító adat e szerint a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve.613F

16 Ennél ter-

mészetesen lényegesen szélesebb és egészen változatos lehet a személyes adatok 

köre, hiszen számtalan egyéb tartalmú és vonatkozású adat kezelésére is sor kerül. 

Ezek közül kiemelendő – keletkezésük módja szerint – a mesterséges személy-

azonosító adatok kategóriája. Ilyen, mesterséges adatok azok, amelyeket valamely 

matematikai vagy egyéb módszer, illetőleg algoritmus generál abból a célból, 

hogy valamilyen nyilvántartásban egy meghatározott személyhez rendelt adatok 

körét kezelje. Munkaviszonyban mesterségesen generált adat például a személy-

ügyi törzsszám, SAP-azonosító, TAJ vagy az adóazonosító jel. 

A munkaügyi adatkezelés során szinte minden esetben sor kerül különleges 

adatok kezelésére is. Ezeknek az adatoknak egy része olyan, amelyeket szük-

ségképpen kezel a munkáltató.614F

17 Ezen adatoknak különös figyelmet kell szen-

telni kezelésük során, hiszen jogi természetüket tekintve is kiemelkednek a töb-

bi személyes adat közül. Olyannyira, hogy ezen adatok kezelésének általános 

tilalmát mondja ki a GDPR (a kivételekkel azonban nyitva hagyja a lehetősé-

get). E körbe tartoznak a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 

16 A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használa-

táról 1996. évi XX. törvény, 4. § 

Kéri Ádám: Különleges adatok kezelése a munkaviszonyban. In: Pál Lajos – Petrovics Zoltán 

(szerk): Visegrád 15.0 – A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2018, 

Budapest, Wolters Kluwer, 378. o. 
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személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 

genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes sze-

mélyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok615F

18. A felsorolás elemein végigtekintve nyilvánvaló, hogy ezek az adatok 

az érintettek olyan jellemzőire utalnak, amelyek természetüknél fogva igénylik 

azok bizalmas kezelését, illetve „amelyek kezelése az érintett magánszférájára 

nagyobb veszélyt hordoz”616F

19. Olyan tulajdonságokról van ugyanis szó, amelyek-

ről – azok érzékeny jellege miatt – az érintettet fokozott rendelkezési jog illeti 

meg, illetve amelyek illetéktelen kezelése kiemelten hátrányos lehet egy sze-

mély számára. A különleges adatok egy része – valójában a többsége – átfedést 

mutat azokkal a törvényben nevesített védett tulajdonságokkal, 617F

20 amelyek tekin-

tetében a hátrányos megkülönböztetés bármely formája tilos. 

A biometrikus adatok fogalmát érdemes közelebbről megvizsgálni. Ez a ka-

tegória – noha sok megjelenési formája már hosszú ideje felmerül a gyakorlat-

ban – napjainkban az adatvédelmi tárgyú konferenciák és publikációk egyik 

kedvelt és gyakran említett témája. Biometrikus adatok a mérhető testi jellem-

zők, így például az ujjlenyomat, a retina és az írisz képe, a kéz geometriája, a 

hang és az arc jellemzői.618F

21 A GDPR definíciója alapján biometrikus adatnak 

kell tekinteni egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellem-

zőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adatot, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azo-

nosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 619F

22 A rendelet foga-

lommeghatározása olyannyira széles körű, hogy a gyakorlatban szinte lehetetlen 

lenne a különleges adatokra vonatkozó szabályozás betartása, így – felismerve 

az ebből eredő esetleges kétségeket – a jogalkotó szűkítette ezeknek az adatok-

nak a körét: egyrészt a biometrikus adatok meghatározásából kizárja azokat az 

adatokat, amelyeket nem sajátos technikai eljárással nyertek(1), nem tesznek 

meg vagy erősítenek meg egyedi azonosítást(2), továbbá a különleges adatok 

kezelésével összefüggésben is megerősíti, hogy csak azon adatok minősülnek 

ilyennek, amelyek természetes személyek egyedi azonosítását célozzák(3).620F

23 A 

18 GDPR 9. cikk (1) bekezdés 
19 Jóri András in Jóri András (szerk.): A GDPR magyarázata. Budapest, 2018. HVG-Orac, 79. o. 
20 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) 8. § felsorolása alapján védett tulajdonságok egy személy (vagy csoport) 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredmé-

nyeként egy személy (vagy csoport) neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemze-

tiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világné-

zeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) 

vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, va-

gyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo-

nyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozá-

sa, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője 
21 Nagy Klára: A biometrikus azonosítás új iránya. In: Jog-Állam-Politika 2010/1., 73-94. o 73. o. 
22 GDPR 4. cikk 14. pont 
23 Jóri [2018]: i.m. 81-82. o. 
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fogalomnak az a kritériuma, amely szerint csak a sajátos technikai eljárással 

kinyert adat a biometrikus adat, különös jelentőséggel bír, hiszen ez eredménye-

zi azt, hogy önmagában egy képmásnak a kezelése vagy egy másik személy 

által történő azonosítás még nem tartozik a biometrikus adatok körébe. Ám ha 

mindez egy arcfelismerő rendszer által történik, az már a különleges adatok 

szabályainak alkalmazását teszi kötelezővé.621F

24 

3. Adatkezelési jogalapok a munka díjazása során 

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések során az egyik legfontosabb kritéri-

um a megfelelő jogalap fennállása, így a jogalap megítélése az adatkezelőre 

hárul. Az adatkezelés csak abban az esetben lehet jogszerű, ha arra érvényes 

adatkezelési jogalap áll fenn és azt az adatkezelő megfelelően meghatározza. A 

munka díjazása során számos különböző adatkezelés történik, ám ezek megíté-

lése és adatvédelmi minősége messze nem egységes. Mivel maga az adatkezelé-

si cél is eltérő lehet például a teljesítménybér megállapítása, a különböző ható-

sági bejelentések vagy épp a bankszámlára utalás során, így természetesen a 

jogalapok tekintetében is különbségek mutatkoznak. 

3.1. Az adatkezelés jogalapja a GDPR alapján 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek között első helyen szerepel a 

jogszerűség követelménye. Ez az elv valójában egy meglehetősen szigorú felté-

telt fogalmaz meg, amely nélkül az adatkezelés jogellenes. A személyes adatok 

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni, ez a „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”622F

25 

elve a GDPR-ban. A jogszerűség követelménye kiemelkedik tartalmában is és 

jelentőségében is minden alapelv közül, jóllehet a rendelet alapvetően nem fo-

galmaz meg hierarchiát az elvek között. A jogszerűség elve azonban részletesen 

kibontásra kerül, meghatározva azokat a jogalapokat, amelyek valamelyikének 

fennállása nélkül nem képzelhető el a jogszerű adatkezelés.  

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ameny-

nyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konk-

rét célból történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésé-

hez szükséges; 

 
24 Szőke Gergely László: Mindennapos vagy kivételes? Biometrikus adatok kezelése a munka-

viszonyban. In: Pál Lajos – Petrovics Zoltán (szerk): Visegrád 16.0 – A XVI. Magyar Munka-

jogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2019, Budapest, Wolters Kluwer 356. o. 
25 GDPR 5. cikk (1) bekezdés 
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d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfon-

tosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jo-

gosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához

szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben el-

sőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és sza-

badságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, kü-

lönösen, ha az érintett gyermek.623F

26

Kiemelendő, hogy a GDPR szövegezéséből arra lehet következtetni, hogy a 

fentebb felsorolt jogalapok nem követelnek kizárólagosságot. Ha szó szerint ér-

telmezzük a jogszabályt, úgy a megfogalmazásból – „amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül” – az tűnhet ki, hogy egy bizonyos adatkezelésre egyide-

jűleg több adatkezelési jogalap is fennállhat. Ennek ellenére a gyakorlatban azon-

ban mégis választani köteles az adatkezelő a jogalapok között abban az esetben is, 

ha úgy ítéli meg, hogy adott esetben elvileg több alternatíva lehetséges. Ezt egy-

részt az átláthatóság és az elszámoltathatóság elvének követelményéből lehet 

levezetni, hiszen az elveknek egyidejűleg érvényre kell jutniuk minden esetben, s 

ezen elvek érvényesülése nehezen képzelhető el több jogalap egyidejű megjelölé-

se mellett. Másrészt abból is következik, hogy az érintetti jogok a különböző jog-

alapokhoz illeszkednek, így több jogalap, illetve jogalapválasztás hiányában az 

érintettek számára nem lenne világos, hogy milyen módon élhetnek jogaikkal.624F

27 

Ebből következik, hogy – a rendelet szóhasználata ellenére – a jogalapok megje-

lölése során az adatkezelőnek el kell döntenie és világosan meg kell jelölnie, hogy 

az adott adatkezelés mely jogszerű alapon történik. 

3.2. A munka díjazása és az azzal összefüggő adatkezelések 

A munka díjazása alatt elsődlegesen a munkabér megállapítását és teljesítését 

értjük. Maga a munkabér – jogi értelemben –  ún. általános jogi fogalomként 

van jelen, azt ugyanis az elmélet és a gyakorlat egyaránt úgy alkalmazza, hogy 

egzakt meghatározás nélkül is „tudottnak” tekinti. Bár a köznapi értelmét te-

kintve többé-kevésbé egységes a jelentése, a tudományos fogalomalkotásról 

mindez nem mondható el. Ha ugyanis egyfajta funkcionális kifejezés leírását 

tűzzük ki célul, vagyis a praktikus alkalmazhatóság szempontjából vizsgáljuk 

azt, úgy hamar be kell látnunk, hogy számos vetülete és összefüggése miatt 

nehezen lehetne „kompakt” fogalommal leírni. Ha azonban minden vetületre 

kiterjedő, elméleti megalapozottságú fogalom megalkotására törekszünk, akkor 

minden bizonnyal terjengős végeredményre jutunk. Figyelemmel arra, hogy a 

munkabér fogalmát jogszabály nem határozza meg, a munkajog tudománya is 

26 GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
27 Jóri [2018]: i.m. 124. o. 
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főként a bírói gyakorlatra, és a téma jogi irodalmában kimunkált meghatározá-

sokra támaszkodik. Gyakorta alkalmazott „tankönyvi” fogalma alapján a mun-

kabér körébe tartozik minden, a munkaviszonyra tekintettel, a munkavállalónak 

a munkáltatótól jogszabály, kollektív szerződés vagy a munkáltató egyoldalú 

kötelezettségvállalása alapján járó, a végzett munka mennyiségével és minősé-

gével arányos vagyoni ellenszolgáltatás. 625F

28 E fogalommal a munkavállalónak 

járó juttatásoknak csak egy bizonyos részét határolja körül a szerző, ugyanis a 

különböző jogcímeken biztosított juttatásoknak nem mindegyike tekinthető 

munkabérnek. E juttatási formák közötti különbségtétel viszont számos értel-

mezéssel kapcsolatos vitára ad okot. Jelen írás a munkabér lehető legszélesebb 

értelmét tekinti irányadónak, hiszen adatvédelmi aspektusból azonos nincs rele-

vanciája azoknak a – jogi szempontból igen lényeges – különbségeknek, ame-

lyek alapján az elmélet és a gyakorlat is differenciálja a különböző juttatási 

elemeket. 

Folyamati szempontból – és adatkezelési oldalról – a munka díjazását az 

egyes „mozzanatok” szerint kell értékelni. A munkabérrel összefüggő adatkeze-

lés ugyanis a díjazás folyamatának több pontján megjelenik. Lényeges, hogy – 

amint az élethelyzetek általában – a munkáltatók és munkaviszonyok is sokban 

különböznek egymástól. A különböző munkáltatóknál egészen változatos bér-

struktúrák kerülnek kialakításra, és a változatos bérelemekhez – azok céljától 

függően – eltérő adatkezelési cél, illetve jogalap társulhat. Jelentős különbségek 

mutatkozhatnak magában a humán-erőforrás kezelés és a bérkifizetés folyama-

tában is, ami természetesen kihat az adatkezelésre is.  

Bizonyos adatkezelések természetszerűleg részét képezik minden egyes 

munkaviszonynak, függetlenül a foglalkoztató méretétől és bérpolitikájától. A 

munkabérrel összefüggő adatkezelésekre szűkítve bizonyosan sor kerül szemé-

lyes adat kezelésére a munkaviszony létesítésekor (alapbér megállapításakor), 

ahogy a bérkifizetéssel összefüggő nyilvántartások vezetése is elengedhetetlen 

egy munkaviszonyban. Ugyancsak kötelezően történnek meg egyes hatósági 

adatszolgáltatások, illetve a nyugdíjjogosultsággal összefüggő adatkezelés, va-

lamint a munkaidő és pihenőidő nyilvántartása, amely azután az elszámolás 

alapjául szolgál.  

Nyilvánvalóan vannak olyan speciális, az adott munkáltató működésében 

vagy az adott munkavállaló egyedi esetében felmerülő juttatások vagy kedvez-

mények, amelyek nem jellemeznek általánosságban minden egyes munkavi-

szonyt. Példa lehet ezekre az egyes adókedvezmények (családi adókedvezmény, 

első házasok kedvezménye) igénybe vétele, amely nem csupán a munkavállaló 

személyes adatának kezelésével jár, hanem szükségszerűen egy másik érintett 

(házastárs, gyermek) adatainak kezelését is igényli. Ugyancsak speciális, nem 

minden munkaviszonyban jellemző adatok lehetnek a munkavállaló teljesítmé-

nyére vonatkozó információk, amelyek valamely teljesítményhez kötött bérelem 

28 Hős Nikolett: Munkabér. In: Gyulavári Tamás (szerk): Munkajog. Budapest, 2013, ELTE 

Eötvös Kiadó, 313. old 
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(prémium, bónusz) kiszámításának alapjául szolgálnak. A munkavállaló bérét 

érintő letiltások (bírósági, hatósági kötelezés, végrehajtási eljáráson alapuló 

levonás), így az azzal összefüggő adatkezelés sem minden munkavállaló eseté-

ben merül fel. Szintén adatkezeléssel jár a cafeteria, a költségtérítések vagy a 

munkáltatói előleg teljesítése. 

Ezek a – teljeség igénye nélkül – említett példák egyúttal mind külön-külön 

adatkezeléseknek is minősülnek, ebből következően meg kell, hogy feleljenek a 

GDPR által támasztott követelményeknek. Ennek értelmében minden alapelv-

nek tisztán kell érvényesülnie, az adatkezelés céljának (célhoz kötöttség) vilá-

gosnak kell lennie, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges jogalapot is meg kell 

jelölni. 

3.3. A munkabér teljesítése: az adatkezelések célja és jogalapja 

A munka díjazása tehát adatvédelmi szempontból (is) meglehetősen heterogén 

folyamat, amelyet nem lehet, sőt kockázatos is lenne egységesen kezelni. Nem 

lehet tehát egyetlen cél és jogalap meghatározásával megragadni ezt – az 

egyébként is több összetevőből álló – jogi és gyakorlati helyzetet. Az adatkeze-

lőtől éppen a fentiekre tekintettel nem is reális elvárás, hogy egyetlen és válto-

zatlan belső szabályozással kezeljen minden munkabérrel összefüggő adatkeze-

lést. Ehelyett külön, az adott mozzanat szerint vizsgálva – és szigorúan az adat-

kezelés céljából kiindulva – határozhatók meg az egyes adatkezelések körülmé-

nyei és jogalapjai.  

A következőkben néhány tipikus adatkezelés értékelésére kerül sor, amelyek 

a munkabérrel szoros összefüggésben állnak. Fontos e helyütt is kiemelni a 

munkaviszonyok és helyzetek sokszínűségét, és ebből következően azt a tényt, 

hogy a felsorolás talán sosem lehet teljes körű. Az adatkezelés célja és jogalapja 

természetesen esetleges, és fontos szem előtt tartani azt a – már fentebb is emlí-

tett – sajátosságot, hogy a jogalapok tekintetében nem kizárt az alternativitás. 

Ennek értelmében nem kizárt, hogy egy-egy jellemző adatkezelés körében nem 

csupán egy jogalap jöhet számításba, így az itt megjelöltekhez képest gyakorlati 

eltérések és értelmezési különbségek is lehetségesek.  

a) A munkaviszony létesítése során az alapbér és esetleges egyéb juttatá-

sok is megjelennek a munkaszerződésben, így a béradat, mint szemé-

lyes adat nyilvánvalóan kezelésre kerül. Ebben az esetben jogalapként

az a) pont, azaz a hozzájárulás mellett a c) pont szerinti adatkezelés –

jogi kötelezettség teljesítése; valamint a b) pont – szerződéses kötele-

zettség teljesítése egyaránt felmerülhet. E tekintetben a gyakorlat a mai

napig sem egységes. Ez esetben a munkavállaló személyazonosító ada-

tai mellett számos egyéb adat is kezelésre kerül, köztük a társadalom-

biztosítási bejelentéshez szükséges adatok vagy a képzettségre vonatko-

zó okiratok.

b) A munkaviszony során különböző hatósági adatszolgáltatásra is sor ke-

rülhet. Az adóhatóság felé történő közlés mellett felmerülhet olyan eset



278 

is, amikor bíróság vagy nyomozóhatóság felhívására köteles a munkál-

tató a munkavállaló adatok kiadására. E körbe sorolható a nyugdíjjogo-

sultággal összefüggő adatszolgáltatás is. Ebben az esetben a jogalap jogi 

kötelezettség teljesítése, amelyet különböző eljárási szabályok írhatnak 

elő. Az adatkezelés e formája esetében azonban nem kizárt, hogy a 

munkavállaló mellett a hozzátartozói adatok kezelése is megtörténik. 

c) Ugyancsak a munkabér teljesítésével összefüggő adatkezelés történik

egyes adókedvezmények igénybe vétele esetén. A családi adókedvez-

mény vagy az első házasok kedvezményének érvényesítését a c) pont

szerinti jogalap teszi jogszerűvé. Lényeges, hogy ez esetben kivétel nél-

kül hozzátartozói adatok – házastárs, eltartott gyermekek adatai – is biz-

tosan a munkáltató tudomására és kezelésébe jutnak, így e tekintetben

sem lehet megfeledkezni a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betar-

tásáról.

d) A teljesített munkaidő, pihenőidő, illetve egyéb távollétek adminisztrá-

ciója kötelezően meg kell, hogy jelenjen minden munkaviszony teljesí-

tésében, tekintettel arra, hogy ez teszi lehetővé az elszámolást, azaz a

munka díjazásának tényleges teljesítését. Ennek során a munkavállaló

munkaidőbeosztása, jelenlétének ideje, szabadság-adatai kerülnek keze-

lésre, mégpedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, amelyet

az Mt. 134. § tesz kötelezővé.

e) Maga a tényleges bérfizetés, annak elszámolása és nyilvántartása, vala-

mint az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése szintén „c pon-

tos” adatkezelés, vagyis jogi kötelezettség teljesítése érdekében törté-

nik. Az Mt. 42.§ (2),  az Art. 50.§, és a Tbj. 2.§ (5)" egyarát olyan köte-

lezettségeket írnak elő, melyeknek a munkáltató köteles eleget tenni a

foglalkoztatás során.

f) Ugyancsak jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR. 6. cikk. (1)

bekezdés c) pont szerint történik a végrehajtható hatósági, bírósági hatá-

rozatok alapján történő letiltások érvényesítése, amelyeket a munkáltató

a Vht. 75-77. § alapján köteles elvégezni.

g) Az esetleges munkáltató segély vagy bérelőleg kapcsán felmerül adat-

kezelés a jogalap tekintetében némileg eltérő képet mutat. A munkavál-

laló által benyújtott, segélyre vagy előlegre irányuló kérelem tekinteté-

ben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis a hozzájárulás, míg a

juttatás elszámolása tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

lehet irányadó.

h) Az alapbéren felüli bérelemek teljesítésével összefüggő adatkezelés

kapcsán a juttatás természetétől függően – többféle adatkezelési jogalap

is felmerül. Amennyiben olyan bérelemről van szó, amely ösztönző jel-

legű, és nem előre meghatározott kitűzésen alapul (jutalmak, kitünteté-

sek, hónap dolgozója díj, stb.), úgy az f) pont szerinti jogalap, vagyis a

jogos érdeken alapuló adatkezelés jöhet leginkább számításba. Ám ha
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egy – munkaszerződésben kikötött – jutalékos vagy más teljesítmény-

rendszer keretében a hónap vagy más időszak teljesítési adatainak keze-

lése történik, úgy a jogos érdek helyett megfelelő(bb) jogalap a szerző-

dés teljesítésével összefüggő adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pont). 

4. Összegzés  

A foglalkoztatással összefüggő – természetes személyekre, vagyis a munkavál-

lalóra vagy hozzátartozóira vonatkozó – adatok olyan személyes adatok, ame-

lyeket a munkáltató a GDPR rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni. Ez 

azt jelenti, hogy minden munkáltató adatkezelő is egyben, függetlenül a méreté-

től, piaci szerepétől és gazdasági helyzetétől. 

A munkaviszony létesítésekor – már a munkaszerződés megkötését megelő-

zően is – létrejön az adatkezelés, amely a teljes jogviszony tartamán át és azon 

túl is adatkezeléssel jár, ennélfogva kötelezettséget teremt a munkáltató számá-

ra. A munka díjazása is e körbe esik, hiszen számos vonatkozásban igényli a 

személyes adatok kezelését, sok esetben megőrzését a munkaviszony megszű-

nését követően is. 

A jogszerű adatkezelés elengedhetetlen előfeltétele a megfelelő jogalap 

meghatározása. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f) pontja taxatív módon sorolja 

fel a lehetséges jogalapokat, az adatkezelők tehát kizárólag a GDPR által felkí-

nál lehetősége közül választhatnak, sőt kötelesek választani. A megfelelő jog-

alap meghatározása azonban a gyakorlatban nem mindig egyértelmű. Jóllehet, a 

jogalapok között nincs hierarchia, azt azonban megköveteli a jogalkalmazás, 

hogy az adott adatkezelési tevékenységhez a legmegfelelőbb jogalapot találja 

meg az adatkezelő.  

Nyilvánvalóan lehet egyfajta mérlegelést végezni az egyes jogalapok előnyei 

és hátrányai között.626F

29 A differenciálás ez esetben főként az egyes érintetti jogok 

jellegén és terjedelmén alapul, hiszen ezeket a jogosultságokat alapvetően a 

jogalap határozza meg. Az érintetti jogok között ugyanis vannak olyanok, ame-

lyek bizonyos jogalapok alkalmazása esetén nem alkalmazhatók, illetve fogal-

milag nem is értelmezhetők. Lényeges azonban kiemelni, hogy a munkáltató a 

jogalapok közüli választása során nem indulhat ki kizárólag ezekből a szempon-

tokból. Az egyes jogalapok mérlegelése körében nem helyes irány, ha a mun-

káltató kényelmi vagy kockázati szempontból, egyfajta költség-haszon elv alap-

ján jelöli meg az adatkezelés jogalapját.  

Irodalom 

[1.] Bagjos Csaba: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének ha-

tása a magyar munkajogra. Quid Juris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák 

 
29 Jóri [2018]: i. m. 122. o. 



280 

Országos Egyesületen megalakulásának 20. évfordulójára. Budapest – 

Pécs, 2018, Kúria – Pécsi Tudományegyetem – Munkaügyi Bírák Orszá-

gos Egyesülete,  

[2.] Balogh Gyöngyi – Bíró János – Deák Ferenc – Kovács Melinda – Tömösi 

Ramóna: Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, 

a személyes adatok különleges kategóriái; bűnügyi személyes adatok. 

Budapest, 2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

[3.] Ferencz Jácint: Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában. 2018, Győr, 

UNIVERSITAS–GYŐR Nonprofit Kft. 

[4.] Hős Nikolett: Munkabér. In: Gyulavári Tamás (szerk): Munkajog. Buda-

pest, 2013, ELTE Eötvös Kiadó 

[5.] Jóri András in Jóri András (szerk.): A GDPR magyarázata. Budapest, 

2018. HVG-Orac 

[6.] Jóri, András: Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős 

biztos intézményéről. In: Fundamentum 2010/2., Pp 20-29. 

[7.] Kéri Ádám: A munkáltató ellenőrzéseinek adatvédelmi aspektusai. In: Pál 

Lajos – Petrovics Zoltán (szerk): Visegrád 16.0 – A XVI. Magyar Mun-

kajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2019, Budapest, Wolters 

Kluwer 

[8.] Kéri Ádám: Különleges adatok kezelése a munkaviszonyban. In: Pál 

Lajos – Petrovics Zoltán (szerk): Visegrád 15.0 – A XV. Magyar 

Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, 2018, Budapest, 

Wolters Kluwer, 378. o. 

[9.] Nagy Klára: A biometrikus azonosítás új iránya. In: Jog-Állam-Politika 

2010/1., 73-94. o 

[10.] Szőke Gergely László: Mindennapos vagy kivételes? Biometrikus adatok 

kezelése a munkaviszonyban. In: Pál Lajos – Petrovics Zoltán (szerk): Vi-

segrád 16.0 – A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett elő-

adásai, 2019, Budapest, Wolters Kluwer  

[11.] Wellmann, Barna: A munkajogi adatvédelem aktuális kérdései. In: Doc-

toral Working Papers, 2018. Budapest, Gondolat Kiadó  

[12.] Protection of workers’ personal data. Geneva, International Labour Orga-

nization 1997. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---

safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf 
[13.] A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 

2018. évi tevékenységéről [B/4542], 2019, Budapest, Nemzeti Adatvé-

delmi és Információszabadság Hatóság 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf


281 

A KÉNYSZERMUNKA 

Papp Petra 

Károli Gáspár Református Egyetem  

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Bűnügyi Tudományok Intézete 

email: dr,jur.papppetra@gmail.com  

Absztrakt 

A kényszermunka jelen van a hétköznapokban, s ezáltal jelen van a jog világában 

is. A leghétköznapibb megjelenési formája a munkajog világában van, úgy, mint 

például a kifizetetlen túlóra vagy a globális nagyvállalatok beszállítói láncai „vé-

gén” megjelenő kényszermunka… A jogi fellépés ellene igencsak széleskörű, 

amely nemcsak a tisztességes munkavégzést irányozza elő, hanem ezáltal az em-

ber cselekvési, illetve személyi szabadságát oltalmazza. Mindez a kényszermunka 

komplexitását mutatja és számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan.  
Ilyen kérdések többek között: 

1) Mi a kényszermunka fogalma?

2) Milyen jogi gyökerei vannak?

3) Milyen megjelenési formái vannak?

A kutatásom során ezekre (és ehhez hasonló) a kérdésekre kerestem a választ. 

Kulcsszavak: kényszermunka, modernkori rabszolgaság, munkajog, nemzetközi 

büntetőjog  

1. Bevezetés

A témaválasztásom indoka az emberiesség elleni bűncselekményekkel (angol 

terminológia: crimes against humanity) áll összefüggésben, annak okán, hogy e 

deliktum csoport képezi a doktori disszertációm témáját. A 2012. évi C. törvény 

a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) a Nemzetközi Büntetőbíróság 

(International Criminal Court, röviden: ICL) alapokmányával (más néven: Ró-

mai Statútum) van összhangban.627F

1 Az emberiesség elleni bűncselekmények a 

nemzetközi bűncselekmények (angol megnevezése: core crimes) egyik kategó-

riája.628F

2 Összetett bűncselekmény,629F

3 mely magába foglal számos más deliktumot,630F

4 

1 A Római Statútum 7. cikkében foglalt tényállás: Crimes against humanity. Ld. Rome Statute 

of the International Criminal Court, 2011, Published by the International Criminal Court, 

Hague, 3. Letöltés helye és ideje: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-

Eng.pdf 2019. 10. 09. 
2 SCHWÖBEL-PATEL, Christine: The Core Crimes of International Criminal Law, in 

(forthcoming) HELLER, Kevin Jon – MÉGRET, Frédéric – NOUWEN, Sarah – OHLIN, Jens David 

– ROBINSON, Darryl (eds.): The Oxford Handbook of International Criminal Law, 2018, OUP,

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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s azok elkövetési magatartásként jelennek meg a tényállásában.631F

5 Ilyen elköveté-

si magatartása a kényszermunka.632F

6 A kényszermunka jelensége sokféle aspektus-

ból megközelíthető. Egyfelől jogi, másfelől pedig szociológiai vonatkozásában 

is vizsgálható fenomén.633F

7  

A kényszermunka kifejezés hallattán akarva vagy akaratlanul eszünkbe jut-

nak a multinacionális vállalatok, akik közvetlen vagy közvetett módon okozhat-

nak alapjog-sértést.634F

8 Közvetlen jogsértés, ha a vállalkozás például gyermek- 

vagy kényszermunkát vesz igénybe, nem biztosít biztonsági és egészségügyi 

garanciákat, embertelen munkakörülményeket teremt, szennyezi a környezetet, 

vagy nemi, faji, etnikai, vallási stb. alapon diszkriminál a munkahelyen. Közve-

tetten – tipikusan fegyveres konfliktusok idején, vagy autoriter, totalitárius 

rendszert kiszolgálva – a multinacionális cég résztvevője vagy haszonélvezője 

lehet a fogadó állam által okozott emberijog-sértéseknek (például a békés gyü-

lekezéshez való jog durva korlátozásának vagy a szakszervezeti működés kiüre-

sítésének).635F

9   

A hátrányos megkülönböztetés tilalma speciális jog: egyfelől az egyént meg-

illető önálló alkotmányos alapjog, másfelől viszont a diszkrimináció tilalma más 

alapjogok gyakorlásához kapcsolódó, annak módját szabályozó parancs, vagy 

1. Letöltés helye és ideje: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3207295 2019.

11. 10.
3 BASSIOUNI, M. Cherif: Emberiesség elleni bűncselekmények, in GUTMAN, Roy – RIEFF, Da-

vid (szerk.) [ford. LATTMANN Tamás – SÜLI István]: Háborús Bűnök, 2002, Zrínyi, Budapest,

104.
4 Ld. erről részletesebben MARCHUK, Iryna: The Concept of Crime in International Criminal

Law, 2014, Springer, 96-108.
5 Összesen 11 elkövetési magatartást sorol fel a Római Statútum, s ilyen elkövetési magatartás

pl. c) a rabszolgaságba taszítás stb. Ld. Rome Statute of the International Criminal Court, Ar-

ticle 7., 2011, Published by the International Criminal Court, Hague, 3.
6 Római Statútum 7. cikk 1. bekezdés c) pont (enslavement) és Btk. 143. § (1) bekezdés d)

pont második fordulata (…vagy kényszermunkát végeztet).
7 Ld. pl. MIHALKÓ Viktória – SZABÓ Mónika – HAIDEGGER Mariann: Modernkori rabszolga-

ság, képzési kézikönyv, 2015, Anthropolis Egyesület, Budapest, 2015.
8 Manapság egy olyan vállalat, amely tradicionálisan pusztán gazdasági és technikai mutatók-

kal méri magát, és teljes közömbösséget mutat a szociális, környezeti, emberi jogi megfonto-

lások iránt, egyszerűen képtelen lesz megbirkózni bizonyos kihívásokkal. Az ilyen hozzáállás

rossz hatással lesz a vállalat arculatára, amit csak fokoz az a veszély, hogy egy vállalat bármi-

lyen kis mulasztását, visszaélését a globális média azonnal kommunikálhatja (ld. Pl.: Enron-

botrány, a Shell nigériai kalandja vagy a Levi Strauss és a Nike gyermek- és kényszermunka

botrányai).  Így egy apró kommunikációs hiba óriási presztízs-, és ebből kifolyólag egyben

óriási pénzügyi veszteséget is jelenthet a vállalat számára. A botrányok rávilágítottak a válla-

latok sebezhetőségére is, és fokozódott a tudatosság a vállalati magatartásminták tekintetében.

Ld. KUN Attila: A vállalati szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai

Unióban, in Jogelméleti Szemle, 2004/1. szám. Letöltés helye és ideje:

http://jesz.ajk.elte.hu/kun17.html 2020. 03. 11.
9 CHRONOWSKI Nóra: Üzlet és emberi jogok – nemzetközi törekvések és alkotmányjogi korlá-

tok, in JURA 2013/2. szám, 9. Letöltés helye és ideje:

https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2013_2.pdf 2020. 03. 11.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3207295
http://jesz.ajk.elte.hu/kun17.html
https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2013_2.pdf
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előfeltétel, mely az egyéb alapjogok érvényesülésének tartalmi eleme.636F

10 Ezen 

alapjogi jelleget elméleti szempontból az emberi méltósághoz való jog egyenlő-

ségi funkciójából lehet leginkább levezetni.637F

11 Az élethez és az emberi méltóság-

hoz szorosan kapcsolódó alapjog a cselekvési és a személyi szabadsághoz való 

jog (ld. Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség I-IV. cikkelyeit), 

ezek védelmét teremti meg a Büntető Törvénykönyv, ilyen módon bűncselek-

ménynek minősül az embernek munkára való kényszerítése A magyar Alkot-

mánybíróságon túl, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiak-

ban, röviden: EJEB vagy Bíróság) az alapvető jogok védelmét hivatott szolgál-

ni. Így a tanulmányban a modernkori rabszolgaság általános fogalmi terrénumán 

kívül, a kényszermunka jogi fundamentumait, definícióit kívánom bemutatni, 

valamint néhány olyan EJEB előtt lefolytatott ügyet kívánok röviden szemlél-

tetni, amelyek esetében marasztaló ítélet született.  

2. A modernkori rabszolgaságról néhány gondolatban 

A rabszolgaság már nemcsak történelmi, hanem átalakult formában jelenkori 

jelenség, ezt a jelenséget nevezik modernkori rabszolgaságnak.638F

12 A civilizált 

államok639F

13 többsége már a XIX. század második felétől tiltotta a rabszolgaságot 

(angol terminológia: slavery).640F

14  

A modernkori rabszolgaságnak a nemzetközi jogban nincsen elfogadott ter-

minusa, hanem egy gyűjtőfogalom, amelybe különböző cselekmények tartoz-

nak.641F

15 A nemzetközi jog a rabszolgaságot a tulajdonjog gyakorlása által hatá-

rozza meg, melynek alapja az 1926-ban kelt rabszolgaság elleni nemzetközi 

egyezmény (Slavery Convention 1926).642F

16 Így rabszolgaságnak tekintjük azt az 

 
10 LEHOCZKYNÉ KOLONNAY Csilla: Amerikai sikertörténet – Európai változatok. A női egyen-

jogúság a nemzetközi joggyakorlatban, in HALMAI Gábor (szerk.): A hátrányos megkülönböz-

tetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. 1998, Indok, Buda-

pest, 189. 
11 Lásd Sólyom László alkotmánybírónak a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz csatolt párhu-

zamos indokolását. 
12 HAJDÚ József: Rabszolgaság és kényszermunka tilalma, in LAMM Vanda (szerk.): Emberi 

Jogi Enciklopédia, 2018, HVG-ORAC, Budapest, 622.  
13 Archaikus megnevezés, ma már művelt nemzeteknek (államoknak) nevezik. Ld. KENDE 

Tamás – NAGY Boldizsár – SONNEVEND Pál – VALKI László (szerk.): Nemzetköz jog, 2014, 

Wolters Kluwer, Budapest, 144. 
14 A rabszolgaság eltörlésének csírái visszavezethető a korai XIX. századra, amikor a brit par-

lament és az amerikai kongresszus 1807-ben a rabszolgakereskedelem eltörlése mellett szava-

zatott. Ld. ALLEN, Brenda A. [et. al.]: Slavery and Justice. Report of the Brown University, 

Steering Committee on Slavery and Justice, 2007, Brown University, 34. Letöltés helye és 

ideje: http://brown.edu/Research/Slavery_Justice/report/ 2019. 11. 02. 
15 PLANT, Roger: Modern slavery: The concepts and their practical implications. International 

Labour Office (working paper). 2014, Geneva, 1. Letöltés helye és ideje: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_355052.pdf 2019. 11. 01.  
16 Megtekintés helye és ideje: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ 

SlaveryConvention.aspx 2019. 11. 02. 

http://brown.edu/Research/Slavery_Justice/report/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_355052.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_355052.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/%20SlaveryConvention.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/%20SlaveryConvention.aspx


284 

állapotot, „amikor egy személy egy másik személy felett a tulajdonjogot vagy 

annak valamely ismérvét gyakorolja”. 643F

17  

A modernkori rabszolgaság áldozata az a személy, akit a szabadságában nem 

csupán korlátoznak, hanem ahhoz erőszak társul, így kerül megalázott helyzet-

be.644F

18 A megaláztatás is állandó jellemzője a rabszolgaság modernkori gyakorla-

tainak. Ez a megközelítés azonban még hiányos a rabszolgaság napjainkban élő, 

diverzifikált formáinak megértéséhez, hiszen „csupán” a tulajdonjog gyakorlá-

sát, és az így kialakult állapot során elszenvedett mentális és/vagy fizikai bán-

talmazást, kontrollt hangsúlyozza.645F

19 

A modernkori rabszolgaság állapotát azonban még ki kell egészíteni az egyén 

munkaereje feletti kényszerítő, önkényes rendelkezés motívumával.646F

20 Tehát, a 

szabadságától megfosztott áldozat olyan személy, akit akarata ellenére munka-

végzésre kényszerítenek, és akit más személy saját tulajdonának tekint. A „tulaj-

donos” pedig jogot formál arra, hogy a tulajdonát képező személyt elcserélje, 

eladja vagy éppen elpusztítsa.647F

21 Ez történik a kényszermunka, a gyermekmunka, a 

házi vagy háztartási rabszolgaság, a szexrabszolgaság, az adósrabszolgaság és a 

háborús rabszolgaság esetében is. A munkaerő feletti önkényes rendelkezés kü-

lönbözteti meg a modernkori rabszolgaságba tartozó gyakorlatokat a kizsákmá-

nyolás más egyéb fajtáitól, például a szervkereskedelemtől.648F

22  

Következésképpen „a modernkori rabszolgaságot és a történeti rabszolgasá-

got pont az az állapot köti össze, amelyben egy vagy több személy egy másik 

személy, az áldozat felett rendelkezik és hatalmat gyakorol […], mint egy tár-

gyat, birtokba veszi a másik személyt, mozgásszabadságában korlátozza, emberi 

mivoltában megalázza, manipuláció és/vagy fenyegetés és/vagy mentális illetve 

fizikális bántalmazás során kizsákmányolja”. 649F

23 

A modernkori rabszolgaságot leggyakrabban a Comité Contre l’Esclavage 

Moderne (röviden: CCEM)650F

24 rendszerével egyező csoportosítás szerint sorolják 

17 Slavery Convention 1926, Article 1. 
18 GYURÁCZ Veronika: Jogi és pedagógiai védelem a modernkori rabszolgaság ellen Magyar-

országon, in ACTA HUMANA, 2016/2. szám, 79. 
19 Uo. 
20 Uo. 
21 M. NYITRAI Péter: Nemzetközi és Európai Büntetőjog, 2006, Osiris, Budapest, 193. 
22 GYURÁCZ: i. m. 79. 
23 MIHALKÓ – SZABÓ – HAIDEGGER: i. m. 43. 
24  Francia civilszervezet, 1994-ben alapították, elsősorban az áldozatoknak nyújt segítséget, 

emellett a társadalom 

informálása és a rabszolgaság felszámolása a feladata. Számtalan indítvánnyal segíti a francia 

és az európai politikát a rabszolgaság eltörlésében. Megtekintés helye és ideje: 

http://www.esclavagemoderne.org/notre-histoire/ 2019. 11. 14. Tevékenységére EJEB is 

többször hivatkozik határozataiban. Pl. Siliadin kontra Franciaország ügyet. Ld. TALLÓDI Zol-

tán: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Ítéleteiből, in Fundamentum, 2006/2. szám, 116. 

Letöltés helye és ideje: 

https://epa.oszk.hu/02300/02334/00020/pdf/EPA02334_Fundamentum_2005_03_156-

163.pdf 2019.11.15.

http://www.esclavagemoderne.org/notre-histoire/
https://epa.oszk.hu/02300/02334/00020/pdf/EPA02334_Fundamentum_2005_03_156-163.pdf
https://epa.oszk.hu/02300/02334/00020/pdf/EPA02334_Fundamentum_2005_03_156-163.pdf
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fel, úgymint: kényszermunka, szexuális kizsákmányolás (szexuális rabszolga-

ság), adósrabszolgaság, kényszerházasság, „hagyományos” rabszolgaság és a 

gyermekmunka.651F

25  

Ezzel szemben, a másik kevésbé elterjedtebb felosztást, az angol Modernkori 

Rabszolgaság Törvénye (Modern Slavery Act)652F

26 által került bevezetésre, mely a 

szolgaság, rabszolgaság, kényszer és kötelező munka fogalmát vonta a törvény 

hatálya alá.653F

27  

Uniós tagállamai büntető törvénykönyvekre pillantva is láthatjuk, hogy a 

közelmúlt módosítása előtt külön deliktumként nem tartalmazták a kényszer-

munkát, szolgaságot és a rabszolgaságot, hanem az emberkereskedelem tényál-

lásába illesztették bele, ezáltal pedig teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy az 

emberkereskedelem és a rabszolgaság, illetőleg az emberkereskedelem és kény-

szermunka büntetőjogi szempontból valóságos halmazt alkotnak egymással. 654F

28 

Így az elkövető valójában több bűncselekményt valósít meg, az emberkereske-

delem, más személy rabszolgaságba vagy szolgaságba vetésével és a kényszer-

munkára kényszerítésével.655F

29  

 A régi magyar Btk. (1978. évi IV. törvény) is sokáig csak az emberkereske-

delmet rendelte büntetni, és ezen tényállásba kívánta a kényszermunka és rab-

szolgaság fogalmát bevonni (régi Btk. 175/B. §).656F

30 Az új Btk. hozott változást, 

amely már kényszermunkát is a deliktumok között határozta meg. Magyarország 

Alaptörvénye (III. cikk (1) bekezdése) is deklarálja, hogy senkit sem lehet szolga-

ságban tartani. A XII. cikk (1) bekezdése pedig kimondja, hogy mindenkinek joga 

 
25 Megtekintés helye és ideje: http://www.esclavagemoderne.org/definition-et-idees-recues/ 

2019. 11. 14. 
26 Modern Slavery Act 2015 Part 1, Article 1. Megtekintés helye és ideje: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf 2019. 11. 06. 
27 Az Egyesült Királyságban a modernkori rabszolgaság nagyon gyakori jelenség, ennek kö-

szönhetően született meg ez a törvény. A Joseph Rowntree Foundation (röviden: JRF) mint 

angol civilszervezet dolgozik az Egyesült Királyságban ezekért a jogokért. A munkásságukat 

és ezáltal a kényszermunka jelenségét az Egyesült Királyságban támasztja alá, úgy mint pél-

dául: LALANI, Mumtaz – METCALF, Hilary: Forced labour in the UK: The business angle, JRF 

Programme Paper, 2012. BALCH, Alex: Regulation and enforcement to tackle forced labour 

in the UK: A systematic response? JRF Programme Paper, 2012. SCOTT, Sam – CRAIG, Gary 

– GEDDES, Alistair: Experiences of forced labour in the UK food industry, JRF Programme 

Paper, 2012. SKRIVANKOVA, Klara: Between decent work and forced labour: Examining the 

continuum ofexploitation, JRF Programme Paper, 2010. Stb. 
28 ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005: „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása 

az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” projekt. Megtekintés helye 

és ideje: http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-

learning/btk/buntetojog2/lecke4_lap1.html#hiv13 2020. 03. 21. 
29 Az ENSZ egyezmények óta, majd egy évszázada fenn áll a tagállamok kötelezettsége, hogy 

pönalizálják ezen bűncselekményeket. Ld. pl. az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 

Megtekintés helye és ideje: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/  2020. 03. 

22. 
30 Megtekintés helye és ideje: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3356.237644 

2020. 03. 22. 

http://www.esclavagemoderne.org/definition-et-idees-recues/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/btk/buntetojog2/lecke4_lap1.html#hiv13
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/btk/buntetojog2/lecke4_lap1.html#hiv13
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3356.237644
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van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. 657F

31 Ezen alapjogok védel-

me érdekében rendeli büntetni a Btk. a kényszermunkát (193. §).  

Összességében megállapítható, hogy a modernkori rabszolgaság leggyako-

ribb megjelenési formái: a) az emberkereskedelem, b) a kényszermunka, c) az 

adósrabszolgaság, d) a kényszerházasság, e) gyermekek különféle kizsákmá-

nyolása, f) a rituális rabszolgaság és g) a háztartási (rab)szolgaság.658F

32  

3. A kényszermunka jogi fundamentuma 

Jelen fejezetben a modernkori rabszolgasághoz szoroson kapcsolódó kényszer-

munka jogi alapjait kívánom bemutatni.  

A kényszermunka a modern kori háborúk közös sajátossága.659F

33 Mianmarban 

(Burma)660F

34 például a katonai hatóságok rendszeresen élnek azzal, hogy polgári 

személyeket soroznak be fizetséggel nem járó munkavégzésre. 661F

35  

A kényszermunka (angol terminológia: forced labour) nemzetközi egyezmé-

nyek szintjén történő felszámolása XX. századi nemzetközi jogfejlődés eredmé-

nye volt.662F

36 az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 4. 

cikkelye,663F

37 de a rabszolgaság és kényszermunka ellen lép fel az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének szintén 4. cikkelye.664F

38 Az Európai Unió Alapjogi Char-

tája is tartalmazza a rabszolgaság és a kényszermunka tilalmát az 5. cikkelyé-

ben.665F

39  

 
31 Megtekintés helye és ideje: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv 2019. 11. 14. 
32 HAJDÚ József: Rabszolgaság és kényszermunka tilalma, in LAMM Vanda (szerk.): Emberi 

Jogi Enciklopédia, 2018, HVG-ORAC, Budapest, 626. 
33 Ld. példának okán a szovjet, a francia vagy a német (kényszer)munkatáborokat (arbe-

itslager) a XX. században. Németországot emelném ki, ahol 1933-ban alapították az első 

ilyen tábort (Dachauban) azon személyeknek, akiket „nemkívánatos elemeknek” minősített a 

rendszer. Az Auschwitz-Birkenau tábora mára talán a leghíresebb (turisztikai szempontból). 

A tábor bejáratán a jól ismert felirat áll(t) „Arbeit macht frei” (a munka felszabadít). Megte-

kintés helye és ideje: Auswitz-Birkenau: Történelem – A jelen. 

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_hist

oria_i_terazniejszosc_wer_wegierska_2010.pdf  2019. 11. 11. 
34 Mianmar Délkelet-Ázsiában található állam, ahol 2016-ban népirtás kezdődött a Rohingya 

kisebbség ellen. A legfrissebb adatok alapján az International Court of Justice (ICJ – Nemzet-

közi Bíróság) kézbe vette az ügyet és megindult az eljárás Mianmar ellen. Megtekintés helye 

és ideje: https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20191111-PRE-01-00-EN.pdf  

2019. 11. 02. 
35 RYLE, John: Kényszermunka, in GUTMAN, Roy – RIEFF, David (szerk.) [ford. LATTMANN 

Tamás – SÜLI István]: Háborús Bűnök, 2002, Zrínyi, Budapest, 221. 
36 HAJDÚ: i. m. 622. 
37 Megtekintés helye és ideje: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

2019. 11. 02. 
38 Megtekintés helye és ideje: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

2019. 11. 02. 
39 Megtekintés helye és ideje: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 2019. 

11. 02. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszosc_wer_wegierska_2010.pdf
http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszosc_wer_wegierska_2010.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20191111-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Az ILO rendkívül sokrétű erőfeszítéseket tett és tesz a rabszolgaság és kény-

szermunka ellen. Ezt igazolja az 1930-ban kelt, 29-es számú egyezmény a 

kényszermunka tilalmáról,666F

40 valamint az 1957-ben elfogadott, 105-ös számú 

egyezmény a kényszermunka abolíciójáról. 667F

41 Az ILO évről évre folyamatosan 

arra törekszik, hogy a Szervezetben lévő tagok a munka világára vonatkozó 

alapelveket jó hiszemben tiszteletben tartsák, elősegítség és megvalósítsák azo-

kat az alapvető jogokra vonatkozó elveket, melyekre például az imént említett 

deklarációk vonatkoznak. Az ILO 1998-ban a munka világára vonatkozó alap-

vető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában is megerősítette ezt a tényt és 

elvárást, miben kihangsúlyozza, hogy a kényszermunka és a kötelező munka 

valamennyi formáját fel kell számolni. 668F

42 2016-ban átdolgozta az imént említett 

két egyezményt és egy új jegyzőkönyvet bocsájtott ki, melyek a legújabb köve-

telményeinek tekinthetők a kényszermunka tilalmának.669F

43 

3.1. A kényszermunka fogalma 

A kényszermunka fogalmát először a már korábban megnevezett 29-es számú 

ILO egyezmény definiálta (a 105-ös számú egyezmény fenntartotta ezt a fogal-

mat) a következő módon: „kényszer- vagy kötelező munka” kifejezés vonatko-

zik minden olyan „munkára vagy szolgálatra, amit valamilyen büntetés terhe 

alatt valakitől követeltek, és amire a munkára kötelezett személy nem szabad 

akaratából vállalkozott.”670F

44 

Az ILO kényszermunkát tovább tipologizálja és kiterjesztetten értelmezi, 

ugyanis napjainkban a kényszermunka a magángazdaságban jelenik meg a leg-

gyakrabban.671F

45 Az ILO legutóbbi felmérése szerint (2016) több mint 40 millió 

ember áldozata a modernkori rabszolgaságnak, melyből 24,9 millió kényszer-

munkáé.672F

46 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának értelmében: „Senkit sem lehet 

rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgake-

reskedés minden alakja tilos.”  

40 Megtekintés helye és ideje: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 2019. 11. 02. 
41 Megtekintés helye és ideje: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105 2019. 11. 02. 
42 Megtekintés helye és ideje: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716621.pdf 2020. 03. 21. 
43 Megtekintés helye és ideje: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_508317.pdf 2019. 11. 02. 
44ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) és ILO Forced Labour Convention, 1957 

(No. 105) és ILO Report: Global estimates of modern slavery: forced labour and forced mar-

riage, 2017, Geneva, 16. 
45Ld. erről részletesebben: ILO Report: Global estimates of modern slavery: forced labour 

and forced marriage. Geneva, 2017, 17. 
46 Uo. 5. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/%20f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/%20f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/%20f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/%20f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716621.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716621.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_508317.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_508317.pdf
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Az Emberi Jogok Európai Egyezménye pedig így fogalmaz: „(…) 1. Senkit 

sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. 2. Senkit sem lehet kény-

szer- vagy kötelező munkára igénybe venni.”  

Az úgynevezett Global Slavery Index673F

47 alapján 2018-ra és 2019-re (az egész 

világra) vonatkozó adatokat is találhatunk a modernkori rabszolgaságra, s így a 

kényszermunkára is. Ha az Európa és Közép-Ázsia térségét nézzük 2018-ban, 

megállapítható, hogy több, mint 3,5 millió embert érint a modernkori rabszolga-

ság, amelynek 91%-a kényszermunka.674F

48  

A kényszermunka definíciója a következő módon összegezhető: a kényszer-

munka alatt az olyan munkavégzést kell érteni, amikor a munkát végző személy 

akarata ellenére valamilyen kényszer vagy fenyegetettség alatt áll, ami fakadhat 

például erőszakból, vagy más jellegű, személyes (akár családi) problémákból.675F

49  

4. Az Emberi jogok európai bíróságának gyakorlata

Az EJEB az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban, röviden: 

EJEE) 4. cikkét értelmezte a rabszolgaság és kényszermunka tilalmának meg-

sértése kapcsán. Az EJEB kifejtette, hogy magát az EJEE-t és ezzel együtt a 4. 

cikket, nem szabad önmagában, „vákuumban” értelmezni, hanem a nemzetközi 

jog vonatkozó szabályaival és elveivel teljes összhangban kell ezt megtenni, 

vagyis az értelmezés során az EJEB nem csak az EJEE-t, hanem az összes többi 

vonatkozó nemzetközi egyezményt is figyelembe vette.676F

50  

Az EJEB nem határozza meg a „kényszer- vagy kötelező munka” fogalmát, 

helyette a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kidolgozott fogalmat alkal-

mazza (Van der Mussele v. Belgium 677F

51), amely szerint a kötelező munka „mind-

azon munka vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet valakitől büntetéssel fenyegetés 

mellett követelnek meg, és amelyet az érintett nem önként vállalt”. 678F

52 

47 Ez egy internetes weboldal, melyet a Walk Free Foundation hozott létre. A weboldalon a 

világ országaira lebontva tájékozódhatunk arról, hogy hogyan alakul számszerűen a modern-

kori rabszolgaság az egyes országokban. Az indexet számos kritika is éri. Ld. pl. GALLAGHER, 

Anne T.: What’s Wrong with the Global Slavery Index? Anti-Trafficking Review, issue 8, 2017, 

megtekintés helye és ideje: https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/ 

view/228/216 2019. 11. 14. 
48 Megtekintés helye és ideje: https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-

analysis/europe-and-central-asia/ 2019. 11. 14. 
49 HAJDÚ: i. m. 623. 
50 Megtekintés helye és ideje: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf 

2019. 11. 14. 
51 Megtekintés helye és ideje: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

57591%22]} 2020. 03. 11. 
52 KONDOROSI Ferenc: Alapjogok és alapjogvédelem az Európai Unióban, in KONDOROSI Fe-

renc – LIGETI Katalin (szerk.): Az Európai Büntetőjog Kézikönyve, 2008, Magyar Lap- és 

Könyvkiadó, Budapest, 768. 

https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/%20view/228/216
https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/%20view/228/216
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/europe-and-central-asia/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/europe-and-central-asia/
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57591%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57591%22]}
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A modernkori rabszolgaság különböző megjelenési formái és az emberke-

reskedelem éles elválasztása tekintetében az EJEB határozatai hoztak változást 

a tagállami jogokban.  

Az EJEB Siliadin kontra Franciaország 679F

53 ügyben megállapította az EJEE 4. 

cikkének sérelmét és kimondta, hogy a francia család Siliadinnal kényszermun-

kát végeztettek. Siliadin akarata ellenére, több évig úgy dolgozott, hogy munká-

jáért cserébe fizetséget, szabadnapot nem kapott. Siliadin Franciaországba kis-

korúként érkezett, illetve ott jogellenesen tartózkodott, így alappal tarthatott 

attól – a fogva tartó család is ezt az álláspontot erősítette benne –, hogy letartóz-

tatják, ha kiderül, hogy ő a családnál van. A Bíróság megállapította továbbá, 

hogy a francia jog – a többi európai tagállam mellett – a büntető törvénykönyv-

ében nem tiltja meg kifejezetten az úgynevezett házi rabszolgaságot, de a rab-

szolgaságot és a szolgaságban tartást sem. Az ide vonatkozó francia jogszabá-

lyok túl széles aspektusú jogértelmezést tettek lehetővé, emellett valóban nem 

biztosították az áldozat részére megfelelő jogvédelmet a vele történtekkel kap-

csolatban.680F

54  Ennek hatására először, Franciaország a 2013. augusztus 5-i tör-

vénnyel bevezette a rabszolgaság, szolgaság, kényszermunka (franciául: travail 

forcé) tényállását a francia Büntető Törvénykönyvbe (Code Pénal).681F

55  

A C.N. kontra Egyesült Királyság682F

56 ügyben az EJEB az Egyesült Királyságot 

ítéletével elmarasztalta, mivel a tagállam nemzeti jogában nem alkalmazta a 

megfelelő büntető jogi rendelkezéseket a kényszermunka és a rabszolgaság 

vonatkozásában. A Bíróság ítéletében arra is kitér, hogy nem elégséges a mo-

dernkori rabszolgaságnak csak egy-egy részét szabályozni. A tagállamoknak az 

egyes megvalósulási formákat is külön büntetniük kell, hiszen a szabadság 

megvonása, illetve a kizsákmányolás különböző mértékben különböző súlyú 

bűncselekmények megvalósítására alkalmas. Ennek eredményeként Anglia (a 

már korábban említett) Modern Slavery Act hatályba lépésével alkotott egy át-

fogó szabályozást a modernkori rabszolgaság egyes bűncselekményeire683F

57, így 

az angol jog külön-külön büntetni rendeli a rabszolgaságot, a szolgaságot, a 

kényszermunkát, az emberkereskedelmet.684F

58  

 
53 Kérelem száma: 73316/01, megtekintés helye és ideje: https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/siliadin_v_france_en_4.pdf 2020. 03. 11. 
54 TALLÓDI: i. m. 116-117. 
55Megtekintés helye és ideje: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=34CF67506841BCEE8DBA940F32A

4C834.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200331 2020. 03. 11. 
56 Kérelem száma: 4239/08, megtekintés helye és ideje https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/c.n._v._the_united_kingdom_1.pdf  2020. 03. 11. 
57 Coroners and Justice Act 2009 vezette be a kényszermunka és rabszolgaság bűncselekmé-

nyét (71. Slavery, servitude and forced or compulsory labour), megtekintés helye és ideje:  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/2010-02-

01?view=interweave+extent&timeline=true 2020. 03. 11. 
58 KLEMENCSICS Andrea: Modernkori rabszolgaság, különös tekintettel az Emberi Jogok Eu-

rópai Bíróságának joggyakorlatára, in Jogászvilág, 2018, Wolters Kluwer Kiadó, megtekintés 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/siliadin_v_france_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/siliadin_v_france_en_4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=34CF67506841BCEE8DBA940F32A4C834.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=34CF67506841BCEE8DBA940F32A4C834.tplgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20200331
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/c.n._v._the_united_kingdom_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/c.n._v._the_united_kingdom_1.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/2010-02-01?view=interweave+extent&timeline=true
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/2010-02-01?view=interweave+extent&timeline=true
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Az EJEB Chowdury és mások kontra Görögország685F

59 döntésében rögzíti, 

hogy annak ellenére, hogy az EJEE 4. cikkében a rabszolgaság és a kényszer-

munka került nevesítésre, az az emberkereskedelemre is vonatkozik, hiszen 

emberkereskedelemnek tekinthető a kizsákmányolás is. A kizsákmányolás pe-

dig magában foglalja a prostitúció révén történő kizsákmányolást, illetve a sze-

xuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát, a rabszolgatartást vagy 

az ahhoz hasonló gyakorlatot, a szolgaságot és a szervek kivételét. Tehát a 

kényszermunka a kizsákmányolás emberkereskedelem definíciójában meghatá-

rozott forma. E forma egyértelművé teszi a szinte elválaszthatatlan kapcsolatot a 

kényszermunka és az emberkereskedelem között azokban az esetekben, amikor 

a kizsákmányolásra a személyek toborzása, szállítása, eladása, elrejtése, átvétele 

és fogadása útján kerül sor. Az EJEB megállapította a munkaerő kizsákmányo-

lását, emberkereskedelem és kényszermunka tényét is, így marasztaló ítélet 

született Görögország vonatkozásában.686F

60 

5. Zárszó helyett

„Túrtam és átkoztam a Földet s egy Óriás lépett elém. – Ki vagy? – mint vas, 

kongott a hangja. – Rabszolga, – válaszoltam én. (…) Átkoztam a földet, a gé-

pet, a régi és új zsarnokot. – Akié a gép, azé az ember! – dühöngtem és ő kaca-

gott. Arcába vágtam: – Azt hiszed, hogy most a te rabszolgád leszek? – Te 

mondád! – felelt ő nyugodtan és elfújt, mint egy porszemet.”  

(Szabó Lőrinc „A rabszolga” című verséből részlet. 687F

61) 
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Absztrakt 

Noha 2016 óta ismert volt, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 

2018. május 25-én lép hatályba, látszólag sok országot mégis felkészületlenül 

ért az európai szabályozás e gyökeres változása. Nem volt ez másként hazánk-

ban sem, hiszen az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény GDPR konform módosítása csak két hó-

nappal a Rendelet után lépett hatályba. Ez a jogalkotói késlekedés azonban még 

szembetűnőbb volt a munkajogban, ugyanis a munka törvénykönyvének az egy-

ségesített európai előírásoknak megfelelő módosítására egészen 2019 márciu-

sáig kellett várni. E rendkívül hosszú idő ellenére azonban nem mondhatjuk 

magabiztosan azt, hogy a jogalkotó megfelelő módon reagált a jogszabályi kör-

nyezet ilyen súlyú változására, valamint az ebből fakadó új szabályozási igé-

nyekre. Előadásomban és tanulmányomban kritikai szempontból kívánom ele-

mezni az Mt. e módosítását, és kísérletet teszek arra, hogy felvázoljak néhány 

más, talán hatékonyabb módszert az újonnan felmerült jogalkotási kérdések 

megoldására. 

Kulcsszavak: adatvédelem, munkajog, munkáltatói ellenőrzés, személyes 

adatok védelme 

1. Bevezetés

2016. április 27-én az Európai Parlament és a Tanács hosszas kodifikációs 

munkát követően elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédel-

mi rendelet689F

2) szóló 2016/679 rendeletet (a továbbiakban: GDPR vagy Rende-

let), mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő husza-

1 EFOP-3.6.1-16-2016-00017 Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás meg-

teremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszkö-

zei a Széchenyi István Egyetemen 
2 Közismert elnevezése az angol General Data Protection Regulation, azaz röviden GDPR. 
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dik napon,690F

3 azaz 2016. május 25-én lépett hatályba. A Rendelet ettől az időpont-

tól kezdődően valamennyi uniós tagállam, illetve az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) további tagállamainak 691F

4 jogalkotója számára ismert volt, s nyitva állt a 

lehetőség a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez, arra ugyanis további 

kettő évet, 2018. május 25. napjáig kellett várni.692F

5 

Ehhez képest az egyes államok jogalkotói látszólag teljesen tétlenül várták a 

GDPR alkalmazandóvá válását, gyakorta félrevezető vagy ellentmondásos in-

formációk láttak napvilágot 2018 májusa közeledtével a tagállamok jogalkotói 

részéről a Rendelet által igényelt és kiváltott változásokról, az arra való megfe-

lelő és hatékony felkészülésről, valamint a jogharmonizációs feladatok megva-

lósításáról. Lényegesnek tartom azonban azt kiemelni, hogy ez nem hungarikum 

volt, a kontinens legtöbb érintett országa hasonló hiányosságokkal és problé-

mákkal küzdött. Ugyanakkor beszédes adat, hogy Magyarországon – bár az 

adatvédelmi szempontból legrelevánsabb jogszabály, az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a to-

vábbiakban: Infotv.) relatíve régóta, 2018. július 26. napjától kezdődően GDPR-

konform szöveggel rendelkezik – a GDPR rendelkezéseinek megfelelő alkalma-

zását és széleskörű érvényesülését biztosító, közel száz jogszabályt egyidejűleg 

módosító salátatörvényt csak közel egy évvel később, 2019. április 11-én fogadta 

el az Országgyűlés. E jogszabály a Magyar Közlöny 63. számában kihirdetett, az 

Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges tör-

vénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény volt. E törvény az, mely a 

megváltozott regionális adatvédelmi előírásoknak és követelményeknek megfele-

lően, 2019. április 26-i hatállyal módosította a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit is. 

Álláspontom szerint azonban – a hosszú várakozás ellenére – nem lehetünk 

maradéktalanul elégedettek a módosítás által kiváltott változásokkal, hiszen az 

Mt. új előírásai nem feltétlenül felelnek meg az egyértelműség és a közérthető-

ség követelményének. Ezért jelen tanulmány egyik vizsgált területe az Mt. 

11/A. §-ában fellelhető ellentmondás feltárása, valamint két, talán hatékonyabb 

megoldást jelentő szabályozási alternatíva felvázolása. 

Az írás által elemzett másik probléma a GDPR szabályozási hiányosságának, 

illetve annak a magyar kkv-szektor munkáltatóira kifejtett, hosszú távon várható 

hatásainak vizsgálata. A Rendelet kapcsán ugyanis általános kritika,693F

6 hogy a 

 
3 GDPR. 99. cikk (1) bekezdés 
4 Izland, Liechtenstein és Norvégia 
5 GDPR 99. cikk (2) bekezdés: „Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.” 
6 Például:  VINOCUR, NICHOLAS: ‘We have a huge problem’: European regulator despa-

irs over lack of enforcement, https://www.politico.eu/article/we-have-a-huge-problem-

european-regulator-despairs-over-lack-of-enforcement/, 2020. január 17.; The test for GDPR 

will be in its enforcement, https://www.ft.com/content/f9a273a6-5e92-11e8-ad91-

e01af256df68, 2020. január 17.; The joys of data hygiene - Europe’s tough new data-

protection law, https://www.economist.com/business/2018/04/05/europes-tough-new-data-

protection-law, 2020. január 17.; BERTHÉLÉMY, CHLOÉ: GDPR incompatibility – the blind 

https://www.politico.eu/article/we-have-a-huge-problem-european-regulator-despairs-over-lack-of-enforcement/
https://www.politico.eu/article/we-have-a-huge-problem-european-regulator-despairs-over-lack-of-enforcement/
https://www.ft.com/content/f9a273a6-5e92-11e8-ad91-e01af256df68
https://www.ft.com/content/f9a273a6-5e92-11e8-ad91-e01af256df68
https://www.economist.com/business/2018/04/05/europes-tough-new-data-protection-law
https://www.economist.com/business/2018/04/05/europes-tough-new-data-protection-law
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rendkívül hosszúra nyúlt előkészítő és kodifikációs folyamat ellenére (vagy 

pont ennek hatására) túlszabályozott, ráadásul mindezek ellenére nem áll mö-

götte az a megfelelő szabály- és intézményrendszer, mely a hatékony alkalmaz-

hatóságát biztosítaná. Szintén kifogásolható, hogy az nem feltétlenül van tekin-

tettel az egyes tagállamok közötti gazdasági és fejlettségi, valamint társadalmi 

különbségekre. Ebből kifolyólag a munkaviszonyok keretében megjelenő egyik 

legfontosabb adatvédelmi intézmény, az adatkezelési tájékoztató – hazai viszo-

nyokra vetített – kritikai vizsgálatát végzem el. 

2. Az előzetes tájékoztatás GDPR-ból eredő kötelezettsége

A GDPR 13. cikkének (1) bekezdése szerint „ha az érintettre vonatkozó szemé-

lyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzé-

sének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk 

mindegyikét:  

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte

és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

jogalapja;

d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján 694F

7 alapuló adatkezelés esetén, az 

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,

vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének máso-

dik albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkal-

mas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére

szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.”

Amint az a fentiekből is látható, a munkaviszonyok keretein belül a munkál-

tatók már a munkaviszony létesítésekor kötelesek a munkavállalók részére az 

adott jogviszony keretein belül, a munkaviszony létesítésével és teljesítésével 

spot of the copyright debate, https://edri.org/gdpr-incompatibility-blind-spot-of-copyright-

debate/, 2020. január 17.; FAZLIOGLU, MÜGE: GDPR in the eyes of the member states, 

https://iapp.org/news/a/gdpr-in-the-eyes-of-the-member-states/, 2020. január 17. 
7 „Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek.” 

https://edri.org/gdpr-incompatibility-blind-spot-of-copyright-debate/
https://edri.org/gdpr-incompatibility-blind-spot-of-copyright-debate/
https://iapp.org/news/a/gdpr-in-the-eyes-of-the-member-states/
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összefüggésben felmerülő adatkezelési műveletekről átfogóan, ám mégis köz-

érthetően tájékoztatást adni. 695F

8  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 

NAIH) az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló, 2015. 

szeptember 29-én kelt ajánlása696F

9 (a továbbiakban: a NAIH ajánlása) a követke-

zőket fogalmazza meg az előzetes adatkezelési tájékoztatással összefüggésben: 

„A Hatóság megítélése szerint az adatkezelők túlnyomó többsége tisztában van 

azzal a kötelezettségével, hogy adatkezelési tájékoztatót kell alkotnia, amelyen 

keresztül felvilágosítást nyújt az érintettek számára az általa végzett adatkeze-

lésről. A Hatóság elvétve találkozik olyan esettel, hogy valamely adatkezelő ne 

ismerné ezt a kötelezettségét. A Hatóság azonban azt tapasztalta, hogy az adat-

kezelési tájékoztatók sok esetben nem felelnek meg a fent kifejtett alapvető 

alkotmányos követelménynek, és a magánszemélyek annak alapján nem tudják 

felismerni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs 

önrendelkezési jogukra és a magánszférájukra. A Hatóság álláspontja szerint ez 

arra vezethető vissza, hogy az adatkezelők nem rendelkeznek megfelelő ismere-

tekkel arról, hogy pontosan milyen követelményeket is szükséges megtartani az 

adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban.” 697F

10 

Felmerül a kérdés: vajon minden munkáltatótól mint adatkezelőtől elvárható, 

hogy pontosan tudja, mely előírásoknak kell megfelelnie az adatkezelési tájé-

koztatónak? Minden munkáltatónak értenie kell a GDPR-ban alkalmazott jog-

szabályszöveget, hogy saját hatáskörben el tudja készíteni a szakszerű, és elő-

írásoknak megfelelő tájékoztatást? Szükségszerű-e a dokumentumok elkészítése 

során az adatvédelmi szakember, ügyvéd igénybe vétele, valamint az ezzel ösz-

szefüggésben felmerülő jelentős költségek viselése? 

 Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége a tájékoztatáshoz és a személyes 

adatokhoz való hozzáférés jogából ered, mely a GDPR által biztosított, külön 

nevesített érintetti jogok egyike. E jogosítvány rendkívül széles spektrumot fed 

le az érintett adatkezelési aktívái kapcsán, ám fontos kiemelni, hogy jelen kör-

ben csupán a GDPR 13. cikke által szabályozott területet helyezzük vizsgála-

tunk középpontjába.  

A Rendelet e fejezet legelején idézett bekezdése rögzíti azokat a követelmé-

nyeket, amelyeknek az adatkezelő (így természetesen a munkáltató) előzetes 

tájékoztatásának tartalmaznia kell. E feltételek közül különösen a 13. cikk (1) 

bekezdés d) pontja bír kiemelkedő jelentőséggel, mely a GDPR 6. cikk (1) be-

kezdésének f) pontján, azaz az érdekmérlegelési teszt eredményein alapuló 

8 A munkaviszony létesítéséről, illetve az annak során követendő eljárásokról lásd részletesen: 

FERENCZ JÁCINT, FODOR T. GÁBOR, KUN ATTILA, MÉSZÁROS KATALIN ÉVA: A munkaviszony 

létesítése. 2016, Wolters Kluwer Kft., Budapest. 
9 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 

adatvédelmi követelményeiről, https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf, 

2020. január 14. 
10 A NAIH tájékoztatással kapcsolatos ajánlása, 2. o. 

https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
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adatkezelési műveletek vonatkozásában követeli meg az előbbre való (értsd: 

jelentősebb) adatkezelői – vagy harmadik személyt megillető – érdek kifejtését. 

Ez tehát azt jelenti, hogy minden munkáltatónak el kell végeznie valamennyi, 

egyéb jogalappal nem rendelkező adatkezelési tevékenysége kapcsán a szüksé-

ges érdekmérlegelési tesztet, s amennyiben annak eredményeként a munkáltatói 

érdeket minősíti jelentősebbnek, s így az adatkezelést legitimálónak, úgy az ezt 

megalapozó tényeket, körülményeket relatíve részletesen kifejtve ismertetnie 

kell a munkavállalóval.  

Álláspontom szerint azonban e követelmény szakszerű és jogszerű teljesítése 

a kkv-szektor munkáltatóinak túlnyomó többségétől egyszerűen nem reális el-

várás. Akár a GDPR e rendelkezésének elemzésével is eljuthatunk ahhoz a 

megállapításhoz, hogy a hétköznapi, tehát laikusnak mondható jogalkalmazók, 

vagyis jelen esetben a munkáltatók és a munkavállalók viszonyrendszerében 

értelmezett adatkezelők külső, szakértő segítség igénybe vétele nélkül lényegé-

ben nem tudnak megfelelni a jogszabályi követelményeknek. Természetesen a 

GDPR-t megelőző jogszabályi környezetben698F

11 sem volt feltétlenül egyszerű 

feladat az előírások betartása, azonban kellő körültekintéssel végső soron még a 

jogi végzettséggel nem rendelkező munkáltatók is tudták teljesíteni az Infotv. és 

a 95/46/EK irányelvben foglalt előírásokat. Ezzel szemben a GDPR-nak való 

megfelelés gyakorlatilag lehetetlenné vált számukra: pusztán a munkavállalók 

részére átadandó előzetes tájékoztatással szembeni követelmények oly sokrétű-

ek, hogy azokat – véleményem szerint – szakmai segítség igénybe vétele nélkül 

maradéktalanul nem lehet teljesíteni. Ezáltal álláspontom szerint az uniós jogal-

kotó intézkedése hosszútávon mindenképpen kontraproduktív hatású lesz, 

melynek indokait három fő pontban lehet összefoglalni:  

2.1. Gazdasági szempontok vizsgálata 

Amint arra már a fentiekben utaltam, a GDPR követelményeinek megfelelő 

adatkezelési tájékoztató elkészítése komoly szakmai és jogi jártasságot, vala-

mint alapos, számos részletre kiterjedő hatás- és érdekmérlegelési vizsgálatot 

igényel. Mindez hosszadalmas és költséges szakértői eljárást feltételez, melyet – 

különösen a kkv-szektorba tartozó – munkáltatók nem mindegyike tud finanszí-

rozni. Következésképpen a munkáltatóknak mérlegelniük kell, hogy 1) vállal-

ják-e a jog- és szakszerű adatvédelmi tájékoztatók (és szabályzatok) elkészítte-

tésével felmerülő jelentős kiadásokat, mely egy-egy kisebb vállalkozás esetében 

akár a működést is veszélyeztetheti; vagy 2) megkísérlik saját hatáskörben meg-

alkotni a szükséges dokumentumokat, mely azonban magában hordozza az akár 

teljes mértékben jogszabály-ellenes rendelkezések és megoldások alkalmazásá-

nak veszélyét is.  

 
11 E körben kiemelendő az Európai Parlament és a Tanács a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK 

irányelve (1995. október 24.). 
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Könnyedén belátható, hogy egyik opció sem jelent ideális megoldást, hiszen 

ezáltal – közvetett módon – valójában két alkotmányos jog, Magyarország Alap-

törvényéből699F

12 (a továbbiakban: Alaptörvény) eredő érdek feszül egymásnak:  

Amennyiben a munkáltatók működése lehetetlenül el vagy kerül veszélybe a 

jogszabályi előírások betartása következtében (különösen akkor, ha emiatt 

egyes munkavállalók munkaviszonya is megszüntetésre kerül) sérül mind a 

munkáltató, mind pedig a munkavállalók Alaptörvény XII. cikk szerinti joga. 

Alkotmányunk hivatkozott cikkének (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy 

„mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, 

valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munka-

végzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.” E ren-

delkezést a XII. cikk (2) bekezdése kiegészíti még azzal is, hogy „Magyaror-

szág törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, 

aki dolgozni akar, dolgozhasson.”  

Ezzel szemben az Alaptörvény VI. cikkének (1) és (3) bekezdései többek 

között előírja azt, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi 

életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (…) Min-

denkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez.” 

Vagyis azzal, hogy a kkv-szektor munkáltatóinak sok esetben mérlegelniük 

kell a jogszabályoknak való megfelelés, illetve működésük kockáztatása között, 

lényegében a munkavégzés és vállalkozás szabadságához fűződő jog, valamint a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog feszül egymásnak. E kollízió feloldá-

sa pedig kizárólag az egyes vállalkozások gazdaságossági szempontú megfonto-

lásaitól és érdekmérlegelésétől függ, holott a jogszabályok betartása mind a 

munkáltatók, mind pedig a munkavállalók (és szélesebb körben az egész társa-

dalom) érdekében áll. Így álláspontom szerint ezeket az adatkezelőket minden-

képpen motiválni és orientálni kell a jogszerűség talaján nyugvó működésre. 

2.2. A hatékonyság kérdésköre 

Amennyiben a munkáltató a fenti kérdést az általam kívánatosnak tartott módon 

döntötte el, azaz a GDPR előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztató és 

szabályzat elkészítéséről, illetve szakember segítségével történő elkészíttetésé-

ről határoz, úgy – a munkaviszonyokban felmerülő számos adatkezelési helyzet 

és körülmény következtében – szükségszerűen egy rendkívül terjedelmes do-

kumentumcsomag fog megszületni. A nagyobb, multinacionális vállalkozások-

nál már ez idáig sem volt ritka az adott esetben közel ötven oldal terjedelmű 

adatvédelmi szabályzat, ám ez a GDPR alkalmazandóvá válásával gyakorta 80-

100 oldal hosszúságúra is duzzadhat. E hatásokkal összefüggésben a kisvállal-

kozásoknál (és adott esetben még a középvállalkozásoknál is) korábban egy, 

legfeljebb két oldalban elkészíthető, az előírásoknak is megfelelő adatkezelési 

12 Hivatalos elnevezése: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
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tájékoztatások a megváltozott jogszabályi környezetben immár nemritkán 

nyolc-tíz oldal terjedelművé váltak.  

A fentiekre tekintettel felmerül a hatékonyság dilemmája: vajon alkalmasak-

e arra ezek a dokumentumok, hogy a hozzájuk fűzött, célzott joghatásokat és 

funkciót betöltsék? Valóban megfelelő formátum-e mindez arra, hogy az – adott 

esetben alapfokú végzettséggel rendelkező – munkavállalók azokat megértsék, 

és valóban birtokába kerüljenek mindannak az információnak, amely megalapo-

zott ismereteket biztosít számukra személyes adataik kezelésének módjáról, 

mértékéről? 

Véleményem szerint sajnos a kontraproduktivitás e körben is meg fog jelen-

ni, hiszen valójában már évtizedek óta ismert a túl részletes szerződések, útmu-

tatók, tájékoztatók problematikája a mindennapi életből. A számítástechnika 

széles rétegek számára hozzáférhetővé válásával, valamint az internet otthona-

inkba történő betörésével számtalan alkalommal találkozunk adatkezelési tájé-

koztatókkal, melyeket gondolkodás és átolvasás nélkül fogadunk el a szoftve-

rek, internetes honlapok mielőbbi használata és hozzáférése érdekében. Az álta-

lános felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok elfogadásának automa-

tizmusát számos alkalommal tudományos kutatásnak és vizsgálatnak vetették 

alá, melyek igazolták, hogy megváltozott és felgyorsult társadalmú világunkban 

bizonyos hosszúságú dokumentumok alapos és értelmező elolvasására egysze-

rűen nem képes az emberek túlnyomó többsége.700F

13 A statisztikák egyúttal azt is 

mutatják, hogy az érintettek jelentős része sosem olvassa el az adatvédelmi tájé-

koztatókat. E jelenséggel szoros összefüggésben állnak a mind gyakoribb, az 

internetes honlapok (illetve manapság már még inkább az okoseszközeinkre 

telepített applikációk) kapcsán felmerülő adathalászattal összefüggő visszássá-

gok (melyet a nemzetközi szakzsargon „phising”-nek nevez701F

14).  

 
13 A „Privacy Policies and Terms of Services” automatikus elfogadásának problematikájáról, 

a szerződéskötések pszichológiájáról, valamint az ezekkel kapcsolatos empirikus vizsgálatok-

ról bővebben lásd pl.: OBAR, JONATHAN A., OELDORF-HIRSCH, ANNE: The Biggest Lie on the 

Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking 

Services, in TPRC 44: The 44th Research Conference on Communication, Information and 

Internet Policy, 2016., https://ssrn.com/abstract=2757465, 2020. március 17.; HOFFMAN, DA-

VID A., WILKINSON-RYAN, TESS: The Psychology of Contract Precautions, in University of 

Chicago Law Review, Vol. 80, 2013., p. 395., https://ssrn.com/abstract=2000823, 2020. már-

cius 17.; HOFFMAN, DAVID A., EIGEN, ZEV J.: Contract Consideration and Behavior, in George 

Washington Law Review, Vol. 85, 2017, p. 351., https://ssrn.com/abstract=2567830, 2020. 

március 17.; BÖHME, RAINER, KÖPSELL, STEFAN: Trained to Accept? A Field Experiment on 

Consent Dialogs, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.182.8938&rep=rep1&type=pdf, 

2020. március 17. 
14 A témával összefüggésben lásd bővebben például: EGELMAN, SERGE, CRANOR, LORRIE 

FAITH, HONG, JASON I.: You've been warned: an empirical study of the effectiveness of web 

browser phishing warnings, in CHI '08: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human 

Factors in Computing Systems, Florence, Italy, April 2008., 1065–1074., 

https://www.academia.edu/2846310/Youve_been_warned_an_empirical_study_of_the_effecti

veness_of_web_browser_phishing_warnings, 2020. március 6.; DHAMIJA, RACHNA, TYGAR, J. 
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Álláspontom szerint a munkaviszony keletkezésekor átadásra kerülő adatvé-

delmi tájékoztatók pontosan erre a sorsra fognak jutni. Sajnálatos módon nincs 

okunk feltételezni, hogy a fentiekben kifejtett tapasztalatok ne lennének a mun-

kaviszonyok keretein belül is irányadók: a munkaszerződés aláírásával egyide-

jűleg átadott adatkezelési tájékoztatás sem lesz más, mint egy újabb „felesleges 

papír”, melyet a munkaviszony létesítéséhez alá kell írnia a dolgozónak. A 

kényszerhelyzet pedig az érdeklődés hiányát is eredményezi, így vélelmezhető, 

hogy a munkavállalók jelentős része soha nem fogja elolvasni és megismerni a 

rá irányadó adatkezelési szabályokat. Ez pedig végső soron ismételten a szemé-

lyes adatok védelméhez való jog csorbulásához, valamint a GDPR 2. szakaszá-

ban rögzített a „tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés” néven 

megjelölt jogosítványkör sérelméhez vezet. Így ugyanis a munkavállaló, bár 

önhibájából, ám továbbra sem rendelkezik kellő ismeretekkel a rá vonatkozó 

személyes adatok kezeléséről, valamint az őt megillető jogokról. 

2.3. Az adatkezelési tájékoztatás naprakészsége 

A 2.1. pontban kifejtett problémakörrel összefüggésben felmerül egy harmadik 

sarkalatos terület is, melyet az adatkezelési tájékoztatások aktualizálásának, 

naprakészen tartásának igénye alapoz meg.  Az elektronikai eszközök technoló-

giája (különösen a biztonságtechnikai és szórakoztatóipari területeken) folyama-

tosan, sőt napjainkban egyre gyorsuló ütemben fejlődik, az elektronikaipar, a 

számítástechnika, ezen belül is az okoseszközök piaca soha nem látott megoldá-

sokkal töltik meg napjainkat. Az állandóan változó és fejlődő eszközök, vala-

mint az ezekkel együtt járó új lehetőségek, a mesterséges intelligencia öntanuló 

képessége, az egyre kisebb helyen összezsúfolt egyre több funkcióval bíró plat-

formok mind-mind szélesítik a potenciális adatkezelési felületeket és lehetősé-

geket, melyek akár egyik napról a másikra beszivároghatnak a mindennapi 

munkavégzés keretei közé is. 702F

15  

Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a munkáltatóknak egy-egy új 

eszköz, technológiai megoldás, illetve adott esetben akár egy új gyártási folya-

mat bevezetése esetén is újra és újra szükséges lehet lefolytatnia az érdekmérle-

gelési tesztet az esetlegesen felmerülő adatkezelési eljárások vonatkozásában. 

Ezáltal az adatkezelési szabályzatok, valamint az adatvédelmi tájékoztatók is 

D., HEARST, MARTI: Why phishing works, in Prooceeding of CHI-2006: Conference on Hu-

man Factors in Computing Systems, Montreal, Canada, April 2006., 581-590., 

http://people.ischool.berkeley.edu/~tygar/papers/Phishing/why_phishing_works.pdf, 2020. 

március 6.; VILA, TONY, GREENSTADT, RACHEL, MOLNAR, DAVID: Why we can't be bothered 

to read privacy policies models of privacy economics as a lemons market in Proceedings of 

the 5th International Conference on Electronic Commerce, ICEC 2003, Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA, September 30 - October 03, 2003., 403-407., 

https://www.researchgate.net/publication/221550528_Why_we_can't_be_bothered_to_read_p

rivacy_policies_models_of_privacy_economics_as_a_lemons_market, 2020. március 6. 
15 Lásd pl.: FERENCZ JÁCINT: Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában, 2019, UNIVER-

SITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 134-135. 
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folyamatos frissítést, állandó aktualizálást igényelnek. E körben azonban ismé-

telten csak a szakszerűség és hozzáértés problematikájába ütközünk: az adatvé-

delmi dokumentumok jogszabályoknak megfelelő aktualizálása értelemszerűen 

ezúttal is kellő szaktudást és gyakorlatot igényel, így azt ekkor is egy adatvé-

delmi szakember, jogtanácsos közreműködésével célszerű végrehajtani. Ez 

azonban ismételten komolyabb kiadással járhat adatkezelői oldalról, így pedig a 

költségcsökkentési-hatékonysági dilemma ismét előtérbe kerülhet, különösen a 

kisebb vagy nehezebb gazdasági helyzetben lévő munkáltatók oldalán, mely 

újból csak a szakszerűtlen, és adott esetben jogellenes megoldások táptalaja. 

A fentieken túlmenően ezek a körülmények úgy is alakulhatnak, hogy a 

munkáltatók oldalán fel sem merül az adatvédelmi tájékoztató frissítésének 

igénye. A jogi kérdésekben laikus, illetve az adatvédelmi területeken kevésbé 

jártas munkáltatók esetében ugyanis véleményem szerint nem bír evidenciával 

annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az újonnan bevezetésre kerülő megoldá-

soknak, eszközöknek, módszereknek van-e bármilyen adatvédelmi relevanciája, 

az azokon folytatott műveletek adatkezelési tevékenységet eredményeznek-e. 

Ezáltal sokszor gyakorlatilag „elkallódnak” ezek a kérdések, holott azok adat-

védelmi szempontú rendezése változatlanul indokolt lenne. 

A jogellenes működés következményei hosszútávon szembeállíthatók az 

adatvédelmi szakember, jogi segítséget nyújtó tanácsadó igénybe vételével ösz-

szefüggésben felmerülő költségekkel. Ugyan nem feltétlenül jelent közvetlen 

veszélyt,703F

16 azonban mégis előfordulhat, hogy a munkáltatóval szemben adatvé-

delmi eljárást folytat le a NAIH, melynek során bizonyosan súlyos hiányossá-

gokat tárna fel az eljáró szerv. Ebben az esetben, ha a mulasztások tényét meg-

állapítja a Hatóság, úgy a munkáltatót szankcionálja. Amennyiben a NAIH eljá-

rásának eredményeként hatósági bírság kiszabása mellett dönt (mert például 

annyira súlyos volt a jogszabálysértés, vagy már nem az első alkalommal kerül 

sor az adatkezelő felelősségének megállapítására), úgy az Info tv. 61. § (1) be-

kezdésének a) pontja alapján, a GDPR 83. cikkének rendelkezéseivel összhang-

ban, kivételes esetben akár húszmillió euró összegű pénzbírság kiszabására is 

sor kerülhet. Ugyanígy fennáll az esetleges személyiségi jog perek veszélye is, 

melynek során akár milliós összegű sérelemdíj megfizetésére is kötelezheti a 

bíróság a munkáltatót. 

Sajnálatos módon azonban utóbbi lehetséges jogkövetkezményeket nem 

minden munkáltató ismeri fel, holott álláspontom szerint az adatvédelmi szak-

ember, jogtanácsos szakszerű közreműködésével összefüggésben felmerülő 

egyszeri, vagy alkalomszerű – egy összegben valóban jelentősnek tűnő – költ-

ségek rögtön eltörpülnek egy-egy hatósági bírság tükrében. Mindez tehát végső 

soron ugyan komoly pénzügyi kalkulációt és kockázatelemzést igényel a mun-

 
16 A NAIH által megindított és lefolytatott adatvédelmi hatósági eljárások statisztikai össze-

foglalásáról lásd bővebben a NAIH 2019. március 30-án közzétett, 2018. évi beszámolóját (A 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója 2018. évi tevékenységé-

ről, https://www.naih.hu/files/Beszamolo-2018-MR.PDF, 2020. március 29.) 

https://www.naih.hu/files/Beszamolo-2018-MR.PDF
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káltatók részéről, melyet nem minden munkáltató vállal fel, azonban álláspon-

tom szerint racionális gazdasági és pénzügyi szempontok figyelembe vételével 

mégsem lehet kérdéses, hogy melyik megoldás jelenti helyes döntést. 

3. Az Mt. GDPR-konform módosításának kritikája

2019. április 26-án hatályba lépett az Országgyűlés által 2019. április 11-én 

elfogadott és a Magyar Közlöny 63. számában kihirdetett, az Európai Unió 

adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosítá-

sokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény. E salátatörvénynek az 52. pont által 

átfogott 100-102. §-ai rendelkeztek az Mt. GDPR-konform módosításáról. 

Amint azt a módosító törvény záró rendelkezései kimondták, rendelkezései 

főszabály szerint a kihirdetését követő 15. napon lépnek hatályba. 704F

17 Így 2019. 

április 26. napján több mint nyolcvan másik jogszabállyal együtt az Mt. szövege 

is megváltozott. 

A módosítás az Mt. tágabb értelemben vett általános magatartási követelmé-

nyeit705F

18 kiegészítette az adatkezelésről szóló 5/A. ponttal, melynek előírásai kö-

zül jelen tanulmány szempontjából a 11/A. § bír relevanciával. Az Mt. e hivat-

kozott, új rendelkezése a következőket mondja ki:  

„11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása kö-

rében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkal-

mazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.   

(2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított infor-

mációtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: 

számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a mun-

kaviszony teljesítése érdekében használhatja. 

(3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt

számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba 

tekinthet be. 

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából munkavi-

szonnyal összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdésben meghatározott korláto-

zás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat. 

(5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása alapján a

munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai 

eszközt használ.” 

E szakasz első bekezdésében a jogalkotó általános tételként rögzíti, hogy a 

munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhe-

tő, melynek keretében a munkáltató – megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás 

alapján – akár technikai eszközt is alkalmazhat. E jogszabályi rendelkezés nem 

17 2019. évi XXXIV. törvény 162. § (1) bekezdés: „Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.” 
18 Az általános magatartási követelményekről lásd bővebben pl.: FERENCZ JÁCINT (szerk.): 

Munkajog és társadalombiztosítási jog, 2018, Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 
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hoz érdemi változást a korábbi törvényszöveghez706F

19 képest, a módosítás inkább 

csak technikai jellegű: a jogalkotó immár egy bekezdésben, a korábbiakhoz 

képest némiképp átláthatóbb módon rögzíti annak lehetőségét, hogy a munka-

vállaló munkavégzése, illetve valamennyi munkaviszonnyal összefüggő maga-

tartása ellenőrizhető a munkáltató által, valamint biztosítja a technikai eszközök 

alkalmazhatóságát. Ezáltal véleményem szerint e körben, ha csak stilisztikailag 

is, de előnyére módosult a Munka Törvénykönyve adatvédelemmel kapcsolatos 

szabályrendszere. 

Nem feltétlenül mondható el ugyanez azonban az Mt. 11/A. §-ának többi 

rendelkezéséről, ugyanis azok meglátásom szerint nem szükségszerűen a legha-

tékonyabb módon szabályozzák a munkaviszonyok keretein belül – különösen a 

munkavállalók ellenőrzésével összefüggésben felmerülő – adatkezelési eljárá-

sokat. Számos munkakörben már az alapvető feladatok is kizárólag számítás-

technikai eszközön végezhetők, ebből következően mindennapi munkaeszköze-

ink a számítógépek, okostelefonok, egyéb digitális készülékek,707F

20 így ezeknek az 

eszközöknek a munkáltatói ellenőrzése is felmerül. Ezzel összefüggésben a 

jogalkotó a törvény módosított rendelkezéseit úgy folytatja, hogy „a munkavál-

laló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai 

vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai 

eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése 

érdekében használhatja.”708F

21 Ez az előírás tehát azt takarja, hogy amennyiben a 

munkavállaló munkaköri feladatainak ellátásához olyan számítástechnikai esz-

közt használ, amelyet a munkáltató biztosít számára, ezt az eszközöt – eltérő 

megállapodás hiányában – kizárólag a munkafeladatainak ellátásához, a mun-

káltató érdekében használhatja.  

Az Mt. korábbi szabályozási megoldása a munkáltató tulajdonát képező 

munkaeszköz magáncélú használatát kifejezetten nem tiltotta meg, csupán arról 

rendelkezett, hogy a munkavállalót – akár technikai eszköz használatával is – 

jogosult ellenőrizni a munkáltató. Ez azzal a nem feltétlenül szerencsés követ-

kezménnyel járt, hogy a munkáltatók kénytelenek voltak saját maguk által meg-

alkotott, belső eszközhasználati szabályzatban rendezni az esetleges magáncélú 

használat lehetőségét, illetve annak korlátozását. Mivel a munkáltatónak Mt. 

által biztosított joga és egyben kötelezettsége is a munkavégzés személyi és 

tárgyi feltételeinek megteremtése, valamint a munkavégzés utasításokkal, sza-

 
19 Az Mt. 2019. április 25. napjáig hatályos 11. §-a a következőket írta elő: 

„11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása kö-

rében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, mód-

szerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem el-

lenőrizhető.   

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az 

alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.” 
20 CZIRÓK ANDREA, NYERGES ÉVA: Digitalizáció a munkajogban: Elektronikus munkaügyi fo-

lyamatok a "most" generációja számára, in Munkajog, 2018/3. szám, 33-38. 
21 Mt. 11/A. § (2) bekezdés 
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bályzatokkal történő konkretizálása, jogszerűen rendelkezhet a munkaeszközök 

magáncélú használatának akár teljes kizárásáról, valamint szükség esetén annak 

szankcionálásáról709F

22 is.  

A fentiekből megállapítható, hogy az Mt. korábbi szövege a munkaeszköz-

használat és annak ellenőrzése kapcsán meglehetősen hiányos volt, holott már a 

törvény kodifikációja során is aktualitással bírt az okoseszközök és a közösségi 

média rohamos térhódítása, valamint az egyre komolyabb internetfüggőség, s az 

ezekkel együtt jelentkező, megváltozott eszközhasználati szokások is. Mindez-

ért szükséges volt a munkaeszközök, s így különösen a számítástechnikai esz-

közök magáncélú használatának egyértelmű rendezése is, hiszen vitathatatlan, 

hogy a munkáltató egyik legfontosabb gazdasági érdeke az, hogy az általa biz-

tosított munkaeszközöket a munkavállalók munkaidejükben kizárólag munka-

végzésre használják. A magáncélú használat engedélyezése (pontosabban a 

magáncélú használat megtiltásának elmaradása) ugyanis rendkívül komoly ha-

tással lehet a munkavállalók munkavégzésére, annak hatékonyságára, eredmé-

nyességére, valamint magára a produktivitásra is. 710F

23 

A fenti, terjedelmi korlátok miatt részletesebben ki nem fejthető jelenségek 

miatt elengedhetetlennek tartom, hogy a jogalkotó egy olyan jogszabályi ren-

delkezéssel szabályozza a munkáltató jogkörét, mely egyértelműen, és lehetőség 

szerint hézagmentesen biztosítja a munkavállalók ellenőrizhetőségét. E felveté-

sen keresztül jutottam el az Mt. 11/A. §-ának (2) bekezdéséhez, mely tehát lé-

nyegében egy, a munkaeszköz bárminemű magáncélú használatát kizáró jog-

szabályi előírás. Ebből a követelményből pedig – elvileg – az is következik, 

22 Amennyiben a munkáltató belső szabályzatában vagy kifejezett utasításával megtiltotta a 

számítástechnikai eszköz magáncélú használatát, úgy ennek az előírásnak a betartása a mun-

kavállaló oldalán munkaviszonyból származó kötelezettségnek minősült. Ha a munkavállaló e 

kötelezettséget megsértette, úgy - az Mt. 56. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása 

esetén – a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásáról 

dönthetett a munkáltató. E hátrányos jogkövetkezmény adott esetben akár a munkaviszony 

megszüntetését is jelenthetette, ám ebben az esetben már a munkavállaló munkaviszonnyal 

összefüggő magatartása miatti munkáltatói felmondás vagy az Mt. 78. § (1) bekezdés a) pont-

ja szerinti azonnali hatályú felmondásról beszélhetünk. 
23 A témakörrel kapcsolatosan lásd bővebben: LEE, O. K.D., LIM, KAI H., WONG, WING MAN: 

Why Employees Do Non-Work-Related Computing: An Exploratory Investigation through 

Multiple Theoretical Perspectives, in Proceedings of the 38th Annual Hawaii International 

Conference on System Sciences, 2005, Big Island, HI, USA, 185c-185c., DOI: 

10.1109/HICSS.2005.698, 2020. március 6.; BOCK, GEE-WOO, PARK, SANG CHEOL, ZHANG,

YANCHUN: Why Employees Do Non-Work-Related Computing in the Workplace, in Journal 

of Computer Information Systems, Volume 50, 2009-2010, Issue 3, 150-163., DOI: 

10.1080/08874417.2010.11645417, 2020. március 6.; YOUNG, KIMBERLY S., CASE, CARL J.: 

Internet Abuse in the Workplace: New Trends in Risk Management, in CyberPsychology and 

Behavior, 7(1), 2004. 105-111., https://www.netaddiction.com/articles/eia_new_trends.pdf, 

2020. március 28.; BOCK, GEE-WOO, HO, SWEE LING: Non-work related computing (NWRC), 

in Communications of the ACM, 52(4), April 2009, 124-128., 

https://www.researchgate.net/publication/220423026_Non-work_related_computing_NWRC, 

2020. március 6. 

https://www.netaddiction.com/articles/eia_new_trends.pdf
https://www.researchgate.net/publication/220423026_Non-work_related_computing_NWRC
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hogy az adott számítástechnikai eszközre semmilyen körülmények között nem 

kerülhetnek a munkavállaló nem munkaviszonnyal összefüggő személyes adatai 

(például privát levelezése, saját fényképei, bankkártya adatai, vásárlási és bön-

gészési előzményei, jelszavai stb.), hiszen az Mt. 11/A. § (2) bekezdésének 

maradéktalan betartásával nem merülhet fel olyan tevékenység, amely ezeknek 

az adatoknak a felhasználását, kezelését igényelné. Tehát a jogalkotó által fő-

szabályként felállított előírás immanens módon magában hordozza annak az 

elvi kizárását, hogy a munkáltató a munkavállaló személyes adataival találkoz-

zon az adott számítástechnikai eszközön. 

Az Mt. 11/A. § (3) bekezdése rögzíti, hogy „a munkáltató ellenőrzése során 

a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a 

munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.” Pusztán nyelvtani (interp-

retatio grammatica) és átfogó, azaz az adatvédelmi jog rendelkezéseire is kiter-

jesztett rendszertani (interpretatio systematica) és logikai (interpretatio logica) 

értelmezést alkalmazva, az Mt. 11/A. § (3) bekezdése maradéktalanul megfelel 

a jogbiztonság követelményének, az összhangban áll az adatévdelem aktuális 

követelményeivel, irányaival, hiszen védelemben részesíti a munkavállalók 

személyes adatait. Vagyis látszólag és tartalmilag is egy garanciális szabályról 

van szó. Ugyanakkor az Mt. 11/A. §-ára vetített kontextuális értelmezést alkal-

mazva egy szürke zónába kerülünk. 

Az előírás ugyanis nem következetes: mivel a jogalkotó lehatárolta, hogy a 

munkáltató a számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő 

adatokba tekinthet be, értelemszerűen semmilyen magánjellegű adatot nem 

ismerhet meg. Ez azonban ellentmondásban áll a 11/A. § (2) bekezdésében fog-

laltakkal, hiszen - mint azt fentebb már kifejtettem - főszabály szerint még az 

elvi lehetősége sincs meg annak, hogy a számítástechnikai eszközön nem mun-

kavégzéssel összefüggő adatokat találjon a munkáltató. Tehát jelen esetben a 

probléma abból ered, hogy a jogalkotó rögzített egy teljesen logikus és észszerű 

főszabályt, azonban a részletszabályok esetében már nem tartja a magát ehhez a 

koncepcióhoz, s olyan előírással áll elő, mely feltételezi, hogy a számítástechni-

kai eszközökön indokolt az ellenőrizhető adatok körét korlátozni, mivel azon 

nem csak munkavégzéssel összefüggő adatok lehetnek. 

Álláspontom szerint a jogalkotó ezzel ugyan a leglogikusabb, ám nem a leg-

célszerűbb megoldást választotta. Logikus megoldásról van szó, hiszen a hazai 

és a globális/regionális adatvédelmi jog előírásai is elsődlegessé teszik az érin-

tettek, így természetesen a munkavállalók személyes adatainak védelmét is. 

Ezáltal érthető és észszerű az a jogalkotói megfontolás, hogy a lehető legszéle-

sebb spektrumban biztosítsa a személyes adatok védelmét, s amennyire lehetsé-

ges, kizárja a jogosulatlan adatkezelés veszélyét. Ugyanakkor nem tartom az 

Mt. 11/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket célszerűnek, hiszen a 

jogalkotó letette a voksot a véleményem szerint legjobb megoldás mellett, s arra 

alapította a törvényi főszabályt, vagyis kizárta a számítástechnikai eszközök 
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magáncélú használatát. Ezt követően meglátásom szerint nem indokolt, szük-

ségtelen az ellenőrizhető adatok körének szűkítése.  

Tekintettel arra, hogy a munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátott szá-

mítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkavégzéssel összefüggésben kezelt 

személyes adattal a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges köte-

lezettségét711F

24 szegi meg, álláspontom szerint magatartása szankcionálható. A 

szankciónak ugyanakkor nem feltétlenül kell az Mt. 56. §-a szerinti, fegyelmi 

felelősségen alapuló büntetésnek lennie, az eredhet pusztán a lehetséges követ-

kezményekből is. Ennek alapját az a körülmény képezi, hogy tisztán a munka-

vállaló felelősségi körébe tartozik, ha az adott számítástechnikai eszközön a 

jogszabály kifejezett rendelkezése ellenére mégis személyes adatot tárol. Azaz 

meglátásom szerint a jogalkotónak jelen esetben a munkavállaló kockázati kö-

rébe kellett volna utalnia a személyes adatok munkáltatói megismerését. Állás-

pontom szerint ugyanis azzal, hogy a munkavállaló jobb tudomása ellenére 

személyes adatokat tárol a számítástechnikai eszközön, lényegében vállalja 

azok munkáltató általi megismerésének lehetőségét, s mint ilyen, magatartása 

ráutaló magatartásként, kvázi adatkezelési hozzájárulásként is értékelhető. Ezzel 

az esetkörrel ugyanis analóg módon párhuzamba állítható az a helyzet, mikor az 

érintett anélkül fogadja el egy alkalmazás, internetes honlap, nyereményjáték 

stb. adatkezelési feltételeit, hogy azt valójában elolvasta volna, holott az így 

megteremtett jogalapon nyugvó adatkezelést szintén jogszerűnek fogadja el a 

joggyakorlat.  

Álláspontom szerint a jogalkotó két eltérő módszer alkalmazásával is haté-

konyabb szabályrendszert tudott volna megalkotni jelen kérdésben. Elsődlege-

sen a már fentebb is vázolt megoldás lehetett volna a megfelelő, azaz a fősza-

bály által lefektetett szabályozási alapon rögzíteni kellett volna, hogy eltérő 

megállapodás (ti. a munkavállaló magáncélra is használhatja a számítástechni-

kai eszközt) hiányában a munkáltató az eszközön tárolt valamennyi adatot el-

lenőrizheti, megismerheti. E megoldás ugyanis véleményem szerint továbbra 

sem jelentené azt, hogy a munkáltató kénye-kedve szerint kezelhetné a munka-

vállaló számítástechnikai eszközön tárolt adatait 712F

25, hiszen az olyan, alapelvi 

jelleggel érvényesülő elvárások, mint az adott helyzetben elvárható magatartás 

követelménye, a jóhiszeműség és tisztesség követelménye, a méltányos mérle-

gelés követelménye, valamint a joggal való visszaélés tilalma (és természetesen 

a személyiségi jogok védelme) változatlanul irányadók a jogviszonyban. 

24 Mt. 52. § (1) bekezdés c) pont: „A munkavállaló köteles munkáját személyesen, az általá-

ban elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, 

utasítások és szokások szerint végezni.” 
25 Példának okáért akkor, ha a munkavállaló a céges laptopon tárolja a családi nyaraláson ké-

szült fényképeket, a munkáltató nem böngészhetné végig valamennyi képet. Ugyanígy igaz, 

ha a munkavállaló ezen az eszközön elmentette Facebook-fiókjának adatait (különösen, ha au-

tomatikus bejelentkezés van beállítva), a munkáltató nem olvashatná végig a dolgozó valam-

ennyi magánbeszélgetését. 
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A második, kissé alternatív megközelítést képviselő megoldás lehetne példá-

ul az izlandi adatvédelmi jogban is jelenlévő gyakorlat megfelelő követése: az 

elektronikus megfigyelésről, valamint az elektronikus megfigyelés során gene-

rált személyes adatok kezeléséről szóló 837/2006-os rendelet713F

26 9. cikke rendel-

kezik az elektronikus levelezés és internethasználat ellenőrzéséről. Ennek kere-

tein belül az izlandi jogalkotó nem zárja ki a munkaeszközök magáncélú hasz-

nálatát, hanem egyfajta semleges, laissez-faire jellegű hozzáállást képvisel, 

hiszen nem kívánt beleszólni a felek viszonyába. Ehelyett a munkáltató teljes 

diszkrecionális jogkörébe adta, hogy eldöntse, engedélyezi vagy korlátozza-e 

(esetlegesen teljesen ki is zárja) a munkavégzési célból biztosított számítástech-

nikai eszközök nem munkaviszonnyal összefüggő használatát. Amennyiben 

azonban a munkáltató valóban kizárja a magáncélú használatot, és erre megfele-

lő szabályzatot is alkot, akkor a munkáltató előírásainak megsértésének (alapos 

vagy észszerű) gyanúja esetén ellenőrizheti bármely számítástechnikai eszközét, 

s ebben az esetben – természetesen az adatvédelmi jog nemzetközileg elismert, 

s az országra is irányadó GDPR által is megfogalmazott alapelveinek és az érin-

tetti jogosítványok megtartásával, érvényesülésével - lényegében korlátozás 

nélkül megismerheti az azon tárolt, illetve ott található valamennyi személyes 

adatot. Itt ugyanis, amint az az első megoldási javaslatnál is felmerült, a mun-

kavállaló saját kockázatára szegte meg munkáltató adatvédelmi előírásait. 

4. Konklúzió

Az adatvédelmi jog munkajogi vetületén, illetve a munkajog adatvédelmi kérdé-

sei körében számos kifogásolható pont található, mely helyzetet jól szemlélteti a 

jelen tanulmányban bemutatott két problémakör. 

Ugyan sem az adatkezelési tájékoztatással kapcsolatos kifogások, sem pedig 

az Mt. GDPR-ral összhangba hozott rendelkezései nem eredményeznek orvo-

solhatatlan, vagy a munkaviszonyok létét és tartalmát érdemben befolyásoló 

hiányosságokat, azonban ezek mind-mind olyan körülmények, melyek adott 

esetben feleslegesen rónak plusz terheket, illetve okoznak nehézségeket a mun-

kajogviszonyok alanyai számára.  

Mai felgyorsult világunk a legtöbb területen az egyszerűsítés és a folyama-

tok minél gördülékenyebbé tétele irányába halad, ma már szinte mindent el 

lehet intézni egyetlen egy eszközön keresztül. A digitalizáció napjaink talán 

legmeghatározóbb tendenciája, amely gyökeresen alakította át életmódunkat és 

mindennapjainkat: a gyors és egyszerű, „kattintásra” működő eljárások egyre 

inkább teret nyernek a foglakoztatásban is, és egyre nő a távmunkavégzés elter-

26 Reglur nr. 837/2006 um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við 

rafræna vöktun, https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/reglur-nr.-

837-2006-um-rafraena-voktun-og-medferd-personuupplysinga-sem-verda-til-vid-rafraena-

voktun, 2019. március 17.

https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/reglur-nr.-837-2006-um-rafraena-voktun-og-medferd-personuupplysinga-sem-verda-til-vid-rafraena-voktun
https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/reglur-nr.-837-2006-um-rafraena-voktun-og-medferd-personuupplysinga-sem-verda-til-vid-rafraena-voktun
https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/reglur-nr.-837-2006-um-rafraena-voktun-og-medferd-personuupplysinga-sem-verda-til-vid-rafraena-voktun
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jedtsége is.714F

27 E megváltozott társadalmi, gazdasági és jogi környezetben nem 

feltétlenül szerencsés az olyan jogszabályi rendelkezés, mely pontosan szembe 

megy e trendekkel. Épp ezért álláspontom szerint egyáltalán nem minden alapot 

nélkülözők a GDPR alacsony hatékonyságát, valamint túlszabályozottságát 

hangoztató kritikák, különösen annak fényében, hogy lényegesen eltérő gazda-

ságú, fejlettségű és társadalmú államokra állapít meg differenciálás nélkül, álta-

lánosan kötelező magatartási szabályokat. 

Természetesen messze nem ilyen súlyú a 2019. április 26. napján hatályba 

lépett Mt.-módosítása hiányossága, az sokkal inkább dogmatikai jellegű, vala-

mint a jogértelmezési kritikának minősül a kontextualista megközelítés alkal-

mazása esetén. Ugyanakkor egy olyan jogszabály esetében, melyet talán a leg-

több laikus, vagyis nem jogvégzett személy használ hazánkban, véleményem 

szerint a jogalkotónak különös figyelmet kellene fordítania a hasonlóan nem 

egyértelmű rendelkezések kiküszöbölésére. 
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Abstract 

I start my paper by briefly introducing the European Union legal framework on 

leaving and joining the European Union, what are the arguments for and 

against the revocability of the process started under article 50. In the second 

part I show the British laws concerning Brexit including the regulations on the 

campaign. In the third part I show the legal challenges and some of the more 

relevant legislation concerning leaving the Union maid after the vote. The ques-

tions I attempt to answer are what is the legal background of Brexit; what legal 

challenges the British government met in the process and what legislation the 

United Kingdom made in order to complete the procedure. 

Keywords: Brexit, European Union, public law 

1. Introduction

Brexit has many legal aspects, both in the legislation of the United Kingdom 

and of the European Union. The fact that Leave voters won in the United King-

dom European Union membership referendum means there are some articles to 

implement of the European Union legislation and the United Kingdom should 

regulate many issues, like the future of the European Union nationals living in 

the Kingdom, European companies operating there and trans-border services, 

just to mention a few key issues. 

The topic is very current. Just a few years ago, it wasn’t considered likely 

the United Kingdom would quit the European Union. It is important to show the 

legal circumstances of Brexit and some very closely related issues, like the issue 

of the Scottish independence. 

In my paper, I first show the European Union legal framework on leaving 

and joining the European Union. In the second part I show the British laws con-

cerning the Brexit including the regulations on the campaign. In the third part I 

show the legal challenges and the legislation made after the vote and what ques-

tions will be dealt by the lawmaker. The questions I attempt to answer are what 

is the legal background of Brexit and what legal challenges did the British gov-

ernment meet in the process. Obviously, there are serious limitations to my 

study, deriving mainly from the challenges to grab the complexity of the issue. 
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2. The European Union 

The European Union is facing its first major secession since its establishment. 

There have been two referendums before on leaving the predecessor of the Eu-

ropean Union: the successful one in Greenland in 1982 715F

1 and an unsuccessful 

one in the United Kingdom in 1975.716F

2 There was no legislation on exit till the 

Treaty of Lisbon. 

2.1. The Treaty of Lisbon and Article 50 

The Treaty of Lisbon was constituted after the Constitutional Treaty failed. The 

Treaty of Lisbon was signed on 13 December 2007 and it entered into force on 

1 December 2009.717F

3 There was no legislation on the issue of leaving the Europe-

an Union, but one of the drafters of the treaty, British diplomat John Kerr, felt it 

should be included. He didn’t want it for the United Kingdom, though. He was 

afraid of emerging dictatorial regimes, when he wrote the article as the secre-

tary-general of the European Convention drafting up the Constitutional Treaty 

in 2002-2003.718F

4 

The article itself is short and simple: 

“Article 50 

1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in ac-

cordance with its own constitutional requirements. 

2. A Member State which decides to withdraw shall notify the Euro-

pean Council of its intention. In the light of the guidelines provided 

by the European Council, the Union shall negotiate and conclude 

an agreement with that State, setting out the arrangements for its 

withdrawal, taking account of the framework for its future relation-

ship with the Union. That agreement shall be negotiated in accord-

ance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the 

European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by 

the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the con-

sent of the European Parliament. 

3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the 

date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing 

that, two years after the notification referred to in paragraph 2, un-

less the European Council, in agreement with the Member State 

concerned, unanimously decides to extend this period. 

 
1 TEASDALE, ANTHONY AND BAINBRIDGE: The Penguin Companion to European Union, 2012, 

Penguin, St. Ives, , p.500. 
2 TEASDALE, ANTHONY AND BAINBRIDGE i.m. pp.50-51. 
3 CINI, MICHELLE AND PÉREZ-SOLÓRZANO, BORRAGÁN (eds.): European Union Politics, 2016, 

Oxford University Press, Oxford, p. 38. 
4 GRAY, ANDREW: Article 50 author Lord Kerr: I didn’t have UK in mind. Retrieved on 12 

March 2020, from http://www.politico.eu/article/brexit-article-50-lord-kerr-john-kerr/ 
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4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the Europe-

an Council or of the Council representing the withdrawing Member

State shall not participate in the discussions of the European Coun-

cil or Council or in decisions concerning it.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article

238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its re-

quest shall be subject to the procedure referred to in Article 49.”719F

5

As the laws and constitutional frames of the Member States of the European 

Union differ greatly, paragraph 1 states only, that each Member State could 

decide according to their respective constitutional rules. I will elaborate the 

British regulations in the next chapter. 

Paragraph 2 sets out who is taking part in the process: the European Council, 

the Member State that wishes to leave, the European Parliament, the Commis-

sion, the High Representative of the Union for Foreign Affairs, and the Union 

negotiator. The latter three are only referred to by including Article 218(3) of 

the Treaty on the Functioning of the European Union: 

“The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign 

Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclu-

sively or principally to the common foreign and security policy, shall 

submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision au-

thorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the 

agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the 

Union's negotiating team.”720F

6 

This means basically that the European Union uses the same method for the 

negotiations with the leaving Member State, as it uses with negotiations with 

third countries. 

Paragraph 3 sets out the timeframe of the negotiations, which is two years 

starting from the date the Member State made its notification of its intent of 

leaving the European Union. There are some misunderstandings about the 

timeframe, as some think that the leaving state will leave whatever happens two 

years from the notification, but it is very clearly stated in this paragraph, that the 

negotiations can be extended. 

Paragraph 4 excludes the leaving Member State from the European Council 

concerning the discussions and decision making on and only from this procedure. 

It also refers again to the Treaty on the Functioning of the European Union: 

5 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning 

of the European Union. OJ C 202, 7.6.2016, 1-388. 
6 Ibid. 
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“By way of derogation from point (a), where the Council does not 

act on a proposal from the Commission or from the High Repre-

sentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the 

qualified majority shall be defined as at least 72% of the members 

of the Council representing the participating Member States, com-

prising at least 65% of the population of these States.”721F

7 

This is somewhat illogical, as paragraph 2 involves the Commission and the 

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to 

make recommendations to the Council during the procedure. 

Paragraph 5 states that if the leaving Member States wishes to re-join, it will 

be subject to the same conditions and procedures as any other state: 

“Article 49 

Any European State which respects the values referred to in Article 

2 and is committed to promoting them may apply to become a 

member of the Union. The European Parliament and national Par-

liaments shall be notified of this application. The applicant State 

shall address its application to the Council, which shall act unani-

mously after consulting the Commission and after receiving the 

consent of the European Parliament, which shall act by a majority 

of its component members. The conditions of eligibility agreed up-

on by the European Council shall be taken into account. 

The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on 

which the Union is founded, which such admission entails, shall be 

the subject of an agreement between the Member States and the 

applicant State. This agreement shall be submitted for ratification 

by all the contracting States in accordance with their respective 

constitutional requirements.” 722F

8 

There are some misunderstandings concerning the leaving procedure and the 

rights and responsibilities. The European Union can’t block the exit. If the Eu-

ropean Parliament doesn’t give its consent, or it doesn’t get the qualified ma-

jority in the European Council set out in article 238(3)(b), the leaving Member 

State automatically leaves after two years from the notification. Also, the only 

part where the rights of the leaving Member State are restricted are the discus-

sion and decision making on its exit. It must oblige to all rules and regulations, 

pay in the fees and provide the four freedoms, and it has the right to take part in 

all other decisions and it can enjoy every other rights and privileges, as do its 

citizens, manufacturers, traders, service providers and investors. 

Before the decision of the European Court of Justice on 10 December 2018 it 

was not established if Article 50 irreversible after making the notification to the 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
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European Council as the Article doesn’t state anything about withdrawing the 

intent and there is was precedent. Donald Tusk, the then President of the Euro-

pean Council, Jean-Claude Piris, the former director-general of the EU Coun-

cil’s Legal Service, Lord Kerr, who drafted Article 50, Professor Derrick Wyatt 

and Sir David Edward, former Judge of the EU Court of Justice all sayd it is 

reversible, and Article 68 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 

seems to support this view.723F

9 But Jake Rylatt724F

10 Professor Piet Eeckhout,725F

11 and 

the Supreme Court of the United Kingdom says it is irrevocable. Paragraph 26 

of the ruling of the Supreme court states: 

“In these proceedings, it is common ground that notice under arti-

cle 50(2) (which we shall call “Notice”) cannot be given in quali-

fied or conditional terms and that, once given, it cannot be with-

drawn. Especially as it is the Secretary of State’s case that, even if 

this common ground is mistaken, it would make no difference to 

the outcome of these proceedings, we are content to proceed on the 

basis that that is correct, without expressing any view of our own 

on either point. It follows from this that once the United Kingdom 

gives Notice, it will inevitably cease at a later date to be a member 

of the European Union and a party to the EU Treaties.”726F

12 

 

However, the Supreme Court does not have jurisdiction on deciding over the 

European Union’s decision making. Considering everything the process is most 

likely reversible if the country leaving changes its mind and the European 

Council accepts this unanimously. But if there isn’t a unanimous decision in the 

council there could be a long and unpredictable legal battle. 

On 10 December 2018 the Court of Justice of the European Union made a 

Judgment in Case C-621/18 in which it declared the United Kingdom (or other 

states that initiated the process under Article 50) may freely revoke unilaterally 

the notification of its intention to withdrawal.727F

13 

To summarize the Europe Unions legislation on the matter is quite short. It is 

made up by four articles of two treaties, leaving quite big leeway to the Europe-

 
9 MILLER, VAUGHNE et al: Brexit: Article 50 TEU and the EU Court, 2017, The House of 

Commons Library. London, pp. 10-11. Retrieved on 2 March 2020, from 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7763 
10 Ibid. 
11 RYK-LAKHMAN, IRA: UCL Laws Event: “Brexit: Legal & Constitutional Requirements” (13 

July 2016). UCL Journal of Law and Jurisprudence Blog. Retrieved on 2 March 2020, from 

https://blogs.ucl.ac.uk/law-journal/tag/brexit/ 
12 R v Secretary of State [2017] UKSC 5. Retrieved on 2 March 2020, from 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf 
13 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION: PRESS RELEASE No 191/18,Luxembourg, 10 

December 2018. Retrieved on 22 November 2019 from 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ application/pdf/2018-12/cp180191en.pdf 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
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an Council and the negotiator(s) for the negotiations, giving basically only the 

frames and some procedural rules. This makes the process quite flexible. 

3. The United Kingdom 

The United Kingdom has a strong history of Euroscepticism. The word itself 

well known after Margaret Thatcher’s Bruges Speech made in 1988. 728F

14 In their 

2010 parliamentary election manifesto the Conservative party promises a “ref-

erendum lock” before giving up any new powers to the European Union and in 

their next manifesto four years later they promise an in-out referendum on the 

membership of the United Kingdom in the European Union.729F

15 As the Conserva-

tives won the parliamentary elections in 2015 they fulfilled their promise and 

they introduced the European Union Referendum Bill 2015. 

3.1. The European Union Referendum Act 2015 

The European Union Referendum Bill 2015 was a government bill sponsored 

by Secretary Philip Hammond in the House of Commons and Minister of State 

Baroness Anelay of St Johns in the House of Lords. After going through all the 

necessary procedures in both houses the Bill got the Royal Assent from Queen 

Elizabeth II on 12 December 2015 and thus became an Act. 730F

16 

 
The picture is a screenshot taken from the website of the Parliament of Unit-

ed Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

http://services.parliament.uk/bills/2015-16/europeanunionreferendum.html 

Paragraph 1 tells what the Act is about: “A referendum is to be held on 

whether the United Kingdom should remain a member of the European Un-

 
14 APODACA, ARIANE (ed): Information Guide, Euroscepticism, 2016, Cardiff University 

Press, Cardiff, p. 2. Retrieved on 24 May 2017, from 

http://aei.pitt.edu/75531/2/Euroscepticism.pdf 
15 GOMBOS, JARMO: Euroszkepticizmus választási programok tükrében. In: KISPÁL RICHÁRD 

AND GELENCSÉR MIKLÓS: Tanulmányok a társadalomról II, 2015, Szegedi Tudományegyetem 

Polgáraiért Alapítvány. Szeged, p. 104. 
16 THE PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 

European Union Referendum Act 2015. Retrieved on 24 February 2020, from 

http://services.parliament.uk/bills/2015-16/europeanunionreferendum.html 
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ion.”731F

17 The Act also defines the timeframe, when the referendum should be 

taken (no later than 31 December 2017, not on 5 May 2016 or 4 May 2017), 

who are entitled to vote (Commonwealth and Irish citizens), and what are the 

spending limits. It also defined the question and the answers on the ballot: 

“Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave 

the European Union?” “Remain a member of the European Union;” “Leave the 

European Union.”732F

18 There are also many minor and procedural rules, and the 

Secretary of State got the right to make rules not regulated by this Act: 

(a)make provision about voting in the referendum and otherwise about

the conduct of the referendum, which may include provision corre-

sponding to any provision of Schedules 2 and 3 to the 2011 Act

(with or without modifications);

(b)apply for the purposes of the referendum, with or without modifica-

tions—

(i)any provision of the 1983 Act, or

(ii)any other enactment relating to elections or referendums,

including provisions creating offences;

(c)further modify the 2000 Act for the purposes of the referendum;

(d)modify or exclude any provision of any other enactment (other than

this Act) that applies to the referendum.

The selection of the lead campaigns and the supervision of the campaigns 

was the role of the Electoral Commission.733F

19 

Subject to this law the referendum was held on 23 June 2016, where the 

leave campaign won by a margin of 3,8%.734F

20 

3.2. The Legal Battles on the British Implementation of Brexit 

Following the referendum, which was legally advisory only in nature, but polit-

ically binding, Prime Minister David Cameron resigned. To put it politely, the 

new government had a very ‘interesting’ idea about Prime Minister Theresa 

May having a royal prerogative on deciding about leaving the European Union 

and giving the notification per Article 50. 735F

21 Gina Miller sued the government as 

17 THE NATIONAL ARCHIVES: European Union Referendum Act 2015. Retrieved on 24 Febru-

ary 2020, from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36 
18 Ibid. 
19 THE ELECTORAL COMMISSION: Referendum on the UK's membership of the European Un-

ion. Retrieved on 24 November 2019, from https://www.electoralcommission.org.uk/find-

information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-

referendum 
20 Ibid. 
21 CROFT, JANE: Royal prerogative gives May Article 50 power, court told. Financial Times 

online. Retrieved on 24 February 2020, from https://www.ft.com/content/12b9951e-badd-

11e6-8b45-b8b81dd5d080 
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she thought this decision is up the Parliament to make. 736F

22 The High Court ruled 

on 3 November 2016 that the parliament must vote before starting the leave 

process.737F

23 The government appealed, but it lost by an 8-3 vote in the Supreme 

Court.738F

24 The British government introduced a very short bill to let the Prime 

Minister notify the European Union. The bill became an act when it got the 

Royal Assent on 16 March 2017.739F

25 The act is very short: 

“1 Power to notify withdrawal from the EU 

(1) The Prime Minister may notify, under Article 50(2) of the

Treaty on European Union, the United Kingdom's intention to 

withdraw from the EU. 

(2) This section has effect despite any provision made by or un-

der the European Communities Act 1972 or any other enactment. 

2 Short title 

This Act may be cited as the European Union (Notification of Withdrawal) 

Act 2017.”740F

26 

Based on the referendum and the European Union (Notification of With-

drawal) Act 2017 Prime Minister Theresa May notified the President of the 

European Council Donald Tusk about the United Kingdom’s intent to leave the 

European Union.741F

27 

There were other court cases also. Both the Scottish Executive and the 

Welsh Assembly lost their cases when they intervened saying the devolved 

administrations also should be asked about triggering Article 50 and in the ne-

gotiations with the European Union. Both devolved administrations’ appeals 

were dismissed unanimously.742F

28
743F

29 

There was also a fourth attempt for a court case, for criminal proceedings. 

Professor Bob Watt, from the University of Buckingham said the Leave cam-

paign made “substantial allegations of fact” which “were factual assertions that 

22 BBC: Brexit court case: Who is Gina Miller? Retrieved on 24 February 2020, from 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37861888 
23 BBC: Brexit court defeat for UK government. Retrieved on 24 February 2020, from 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37857785 
24 BBC: Brexit: Supreme Court says Parliament must give Article 50 go-ahead. Retrieved on 

24 February 2020, from http://www.bbc.com/news/uk-politics-38720320 
25 THE PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 

European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. Retrieved on 24 February 2020, from 

http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html 
26 THE NATIONAL ARCHIVES: European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. Re-

trieved on 24 February 2020, from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9 
27 PRIME MINISTER’S OFFICE: Correspondence, Prime Minister’s letter to Donald Tusk trig-

gering Article 50. Retrieved on 24 February 2020, from 

https://www.gov.uk/government/publications/ prime-ministers-letter-to-donald-tusk-

triggering-article-50 
28 BBC: Court rejects Scottish government Article 50 argument. Retrieved on 24 February 

2020, from http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-38721681 
29 BBC: Brexit: Ministers 'not legally compelled' to consult Ams. Retrieved on 24 February 

2020, from http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-38723340 

https://www.gov.uk/government/publications/
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have since been proven to be wholly or substantially false.” 744F

30 He stated “that 

leading figures within both Leave campaigns could theoretically be held crimi-

nally accountable if their actions are found to contravene Section 115(2) of the 

1983 Representation of the People Act, which states that a person is guilty of 

"undue influence" if "by contrivance ... he or she impedes or prevents or intends 

to impede or prevent the free exercise of the franchise of an elector.” However, 

the Crown Prosecution Service rightly didn’t press charges. As much as it is 

deplorable, when politicians lie during campaigns, there should be only political 

consequences for that. 

3.3. Scottish Independence Referendum 

The head of the Scottish Executive, First Minister Nicola Sturgeon stated on 24 

June 2016 that she found it “democratically unacceptable” if Scotland has to leave 

the European Union against its will and that a new independence referendum is 

probable.745F

31 On 28 March 2017 Holyrood vote 69 to 59 to ask for a permission 

from Westminster to hold an independence referendum before the United King-

dom leaves the European Union. However, the British government is determined 

in not letting a referendum on the issue before leaving the European Union.746F

32 

3.4. Great Repeal Bill 

The British government is introduced the so called Great Repeal Bill which 

after it has been given the Royal Assent is also known as the European Union 

(Withdrawal) Act 2018. The main objectives of this bill were the following: 

a. “a. First, it will repeal the ECA747 F

33 and return power to UK institutions. 

b. Second, subject to the detail of the proposals set out in this White

Paper, the Bill will convert EU law as it stands at the moment of

exit into UK law before we leave the EU. This allows businesses to

continue operating knowing the rules have not changed significant-

ly overnight, and provides fairness to individuals, whose rights and

obligations will not be subject to sudden change. It also ensures

that it will be up to the UK Parliament (and, where appropriate, the

devolved legislatures) to amend, repeal or improve any piece of

EU law (once it has been brought into UK law) at the appropriate

time once we have left the EU.

30 Colson, Thomas: We spoke to the professor who sparked a criminal investigation into the 

alleged 'lies' of Brexit's Leave campaign. Business Insider UK. Retrieved on 24 February 

2020, from http://uk.businessinsider.com/brexit-criminal-investigation-leave-lies-professor-

bob-watt-the-man-who-triggered-2016-11 
31 BBC: Brexit: Nicola Sturgeon says second Scottish independence vote 'highly likely.' Re-

trieved on 24 February 2020, from http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-

36621030 
32 BBC: Scottish independence: Nicola Sturgeon to seek second referendum. Retrieved on 24 

February 2020, from http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-39255181 
33 European Communities Act 1972 
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c. Finally, the Bill will create powers to make secondary legislation.

This will enable corrections to be made to the laws that would oth-

erwise no longer operate appropriately once we have left the EU, so

that our legal system continues to function correctly outside the EU,

and will also enable domestic law once we have left the EU to reflect

the content of any withdrawal agreement under Article 50.”748F

34

It is very interesting, that according to this law all EU legislation stayed in 

force as national legislation from the moment the United Kingdom left the Eu-

ropean Union. Though many Brexit supporters might think this as a spit in their 

face, this provides certainty and continuity. Later it will be easy for Westminster 

and the devolved legislatures to amend or repeal these laws. 

The name of the Bill is misleading, as those who don’t read the White Paper 

might think it repeals the European legislation, while it does just the opposite. 

3.5. Rights of the European Union Citizens Before the United 

Kingdom Leaves the European Union 

Some lords wanted to amend the European Union (Notification of Withdrawal) 

Act 2017 to include protections for European Union citizens residing in the 

United Kingdom, However, this failed.749F

35 According to some press reports the 

British government wanted a cut-off date on the same date they triggered article 

50 after which newly arriving European Union nationals wouldn’t have the right 

to live in the United Kingdom. 750F

36 This wasn’t implemented and the implementa-

tion would have been a clear breach of the treaties in force. 

3.7. Prorogation of the Parliament 

The prorogation of the Parliament by Johnsons government 751F

37 aroused an inter-

esting constitutional question. Prime Minister Johnson wanted the Houses of the 

Parliament to be prorogued (shut down), officially to make the programme for 

his government. Many thought this was to hinder the work of the legislature and 

get out of its control. There were three decisions worth of mentioning. In Eng-

land and Wales the High Court found in case no: CO/3385/2019 on 11 Septem-

34 DEPARTMENT FOR EXITING THE EUROPEAN UNION: Legislating for the United Kingdom’s 

withdrawal from the European Union. The Crown. United Kingdom, 2017, p. 12. Retrieved 

on 24 February 2020, from 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 

file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf  
35 BBC: Brexit: Supreme Court says Parliament must give Article 50 go-ahead. Retrieved on 

24 February 2020, from http://www.bbc.com/news/uk-politics-38720320 
36 JOHNSTON, IAN: Theresa May to end EU citizens’ rights to live in UK after fear ‘half of 

Romania and Bulgaria’ will come. Independent. Retrieved on 24 February 2020, from 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-theresa-may-eu-citizens-live-in-uk-

freedom-of-movement-european-union-a7601051.html 
37 It should be noted that this was a decision of Her Majesty’s Government, not of the Houses 

of the Parliament. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
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ber 2019 that the act of prorogation is not justifiable, meaning the court doesn’t 

have the competence to rule on it752F

38 while the Court of Session in Scotland in 

case no [2019] CSIH 49 753F

39 on the same day found that the prorogation was ille-

gal, thus null and void. The Supreme Court decided on 24 September 2019 that 

the decision is justifiable, and that the prorogation frustrated the ability of the 

Parliament to carry out its duties, making the prorogation null and void. 754F

40 

3.8. Reversibility of Brexit 

The Supreme Court in its ruling ruled that Article 50 is irreversible according to 

EU law, it didn’t consider the British constitutional possibilities about withdraw-

ing the intent. Considering that the referendum was not a binding one and that in 

the United Kingdom the Parliament has very wide powers to legislate as it wishes, 

most likely the Parliament can change its mind and decide about withdrawing the 

United Kingdom’s intent of withdrawal from the European Union. 

4. The Withdrawal Agreement755F

41 

The Withdrawal agreement is setting the rules for UK-EU relations during the tran-

sition period, and in some cases for a longer period. Some rights are already not 

applicable, i.e. participating in citizens’ initiatives, voting and standing as candi-

dates on European Parliamentary and municipal elections per Article 127 1. (b). 

Title I of Part Three deals with trade. Article 41 1 states: 

“Any good that was lawfully placed on the market in the Union or the 

United Kingdom before the end of the transition period may: 

(a) be further made available on the market of the Union or of the 

United Kingdom and circulate between these two markets un-

til it reaches its end-user; 

(b) where provided in the applicable provisions of Union law, be 

put into service in the Union or in the United Kingdom.” 

This means that in theory there are no barriers during the transition period. 

Article 129 4. states the United Kingdom may sign treaties with third parties 

in the areas of exclusive EU competence if they enter in for and are applied 

after the transition period, except with the authorization of the EU. 

 
38 HIGH COURT OF JUSTICE: [2019] EWHC 2381 (QB). Retrieved on 24 February 2020, 

from https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/09/Miller-No-FINAL-1.pdf 
39 COURT OF SESSION IN SCOTLAND: [2019] CSIH 49 Retrieved on 24 February 2020, from 

https://www.scotcourts.gov.uk/docs/default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-

opinions/2019csih49.pdf?sfvrsn=0 
40 THE SUPREME COURT: [2019] UKSC 41 Retrieved on 24 February 2020, from 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0192-judgment.pdf 
41 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 

the European Union and the European Atomic Energy Community. OJ L 29, 31.1.2020, p. 7–187. 
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The United Kingdom will continue participation into the EU budget during 

the transition period per Part five of the Agreement. 

The Backstop that would have kept the United Kingdom in the EU customs 

area till the new trade treaty between the parties is dropped. Northern Ireland is 

part of the United Kingdom Customs territory (Article 4 in the Protocol on Ire-

land/Northern Ireland, PINI henceforth in this paper) and of the internal market of 

the UK (Article 6 PINI), but there may be no taxes or customs between the EU 

and Northern Ireland (Article 5 5. PINI). Northern Ireland stays in the Single 

Electricity Market (Article 8 PINI) and there are restrictions on state aid (Article 9 

PINI). This part of the Agreement is made not only for the transitory period, but it 

is effect for four years after the transition and continues as long the Northern Ire-

land Assembly supports it. If it gets simple majority the implementation of Arti-

cles 5 to 10 continues for four years, and if it gets cross-community support (both 

the unionist and nationalist vote for it) then for eight years. 

The Agreement leaves most important questions to the future trade agree-

ment. Though in theory the Withdrawal Agreement can be extended for one or 

two years and there is very little time to make the new deal, the UK government 

has signalled it is not willing to ask for extension. 

5. Conclusion

The European Union’s legislation concerning Brexit are Articles 49 (for re-

joining and Scotland’s possible accession) and 50 of the Treaty on European 

Union (Treaty of Lisbon) and Articles 318 and 338(3)(b) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union. These rules are only giving the frames and 

the European Council has lot of opportunities for manoeuvres. 

The British government has met some legal challenges, namely it lost a 

court case about implementing Article 50 without the consent of the Parlia-

ment and it won two cases against the devolved powers wishing to interfere in 

the process. It also lost the constitutionally interesting case about the proroga-

tion of the Parliament. 

Brexit brough light to many interesting legal questions both on the European 

Union’s level and even more in the United Kingdom. The British cases have 

great impact on the interpretation of the constitution and set some limits on how 

the government may use its prerogatives. 
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Abstract 

My individual research focuses on the legal and economic analysis of Public-

Private Partnership (henceforth PPP). For the sake of providing a complex 

picture of the experience of cooperation, I consider it necessary to put the re-

search aspect internationally. Knowing the international literature, it will be 

possible to study how countries with similar social problems can meet require-

ments such as the need to spend public money more efficiently, and at the same 

time to find solutions that enable them to provide a higher quality of service 

from less money. The specifics of the research are partnerships between gov-

ernment and business and the efficiency of public funding. I consider it appro-

priate to investigate the administrative structure and organization. The purpose 

of the study is to provide critical remarks on organizational and operational 

solutions for Public-Private Partnerships. The countries to be examined were 

based on the extent to which they have influenced the evolution of European 

law. The social and economic significance of the research topic is demonstrated 

by the fact that PPP is a construct that exists today, despite numerous criticisms 

of the legal institution. Does PPP phrase still mean the same thing today? Both 

sectors have undergone changes, and each has shaped the conditions for getting 

the most out of each sector. 

Keywords: Criticism, EU, PPP, Topicalities. 

1. Introduction

Public-Private Partnership has been developed in different ways in Europe. 

While PPP has become a global, well-known concept, we cannot speak of a 

single European model. However, the model of the parties’ decision-making 

mechanism is problematic for all models. The decision-making process of state 

institutions is subject to detailed regulation, in which transparency and account-

ability play an important role, while excluding the subjective judgment of the 

decision-makers. By contrast, decisions in the corporate sphere are most likely 

to reflect the interests of the business owner. There is also a difference in the 
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speed of the mechanism, as the process in the public sector is rather cumber-

some and lengthy, while on the corporate side the most rational decision can be 

made in a much shorter time than the public sector. PPP collaborators need to 

take into account this different culture of decision-making and make the deci-

sion in a way that takes into account the other party's considerations as well as 

their own. This problem needs to be addressed by the parties in order to achieve 

effective cooperation, which can be achieved by building mutual trust. Shared 

risk-taking and mutual flow of information between the parties are crucial to 

building trust.  

Prior to the introduction of the term PPP, there were many forms of coopera-

tion between the state/government and private partners. It is important to note 

that there are significant differences between EU Member States regarding the 

extent to which economic operators are involved in the performance of public 

functions. The United Kingdom can be called the "pioneer" of PPPs, although 

Germany is a leader in terms of the number of PPP projects implemented so far. 

In contrast, there are states, such as Sweden, where PPP construction principles 

have only become difficult to apply. In order to be able to realistically assess the 

future potential of this cooperation, it is necessary to describe the development 

of PPP practices in some Member States of the European Union.  

It is becoming increasingly clear that PPP is also a ‘fundamentally controver-

sial concept’. This is a concept on which we have very different opinions today. 

Frequently asked: ‘Do PPPs work?’ The question is not easy to answer, because 

what we mean is how it works? For both parties? These are the questions that 

keep researchers and professionals interested in the topic even today.756F

1 

2. Institutional system of PPP in the European Union 

PPPs have been used as a construction tool by EU Member States for decades, 

but there is no single European model that has been adopted by all Member 

States. The reason for this is that Member States involve the private sector in 

the provision of public services to a different extent. 

2.1. The European Commission 

At the European Union level, the European Commission was the first to address 

the institution when it set out the conceptual criteria for the definition of PPP in 

its Green Paper of 2004, and at the same time created the concept of a construct. 

However, it also stated that the set of criteria thus created is also not directly 

binding in the EU on PPPs, and that Member States should continue to comply 

with the directives and regulations on public procurement and concessions 

 
1 GRAEME HODGE, Carsten Greve & Mhamed Biygautane (2018) Do PPP’s work? 

What and how have we been learning so far?, Public Management Review, 20:8, 1105-1121, 

DOI: 10.1080/14719037.2018.1428410, https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1428410, 

03.11.2019. 

https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1428410
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adopted by the European Parliament and the Council. The Commission subse-

quently promoted the development of the conceptual framework, mainly 

through the organization of professional forums. Experts from the topic attend-

ed these forums, sharing their experiences from the implementation of the con-

struct, which eventually led to the establishment of a professional body, the PPP 

Expertise Center. 

2.2. The European Investment Bank 

The European Investment Bank, owned by the Member States, is said to be the 

largest provider of PPP contracts among the EU bodies. The purpose of the 

body is to ensure the balanced and smooth development of the internal market 

by providing loans to the Member States from its own resources and from ex-

ternal sources, without any profit-making objective, thus providing guarantees 

for economic recovery projects. The Bank primarily provides financial assistan-

ce for investments in Member States. The loan shall also be subject to the con-

dition that the resources necessary for its realization are not otherwise available 

or that the funds made available may be ancillary. 

2.3. The European PPP Expertise Center 

The Center is an expert institution set up by the Member States. Its role is to 

assist states and their public bodies in the professional development of PPP. In 

fact, the Center is a forum for experts in the field, where participants can exc-

hange expertise, analysis and experience. In addition to the above, the Centre's 

outstanding role is to enable its members to seek professional advice in order to 

answer a new question that may arise during the implementation of a project.757F

2 

2.4. Directions for the use of PPP within the EU today 

The field of application of PPP has expanded significantly today. This is 

exemplified by the Union's Horizon 2020 Framework Program, through which 

research and development objectives, and thus economic stimulus effects, are 

realized. One of the directions is the digitalisation processes in the industry. The 

Horizon 2020 Framework Program (2014-2020) intends to integrate PPP into 

the field of research development, as it sees Public-Private Partnerships as a 

means of achieving the objectives set out in the Framework Program. Horizon 

2020 is the largest research and innovation program in the EU to date, helping 

to enhance or strengthen the competitiveness of the Union while ensuring envi-

ronmental sustainability. In the Framework Program, the EU, as a public sector 

actor, is actively involved in economic recovery through PPP contracts. 758F

3 

2 HORVÁTH M.TAMÁS, Bartha Ildikó, Varga Judit: Honnan hová? Közpénzek védelméről, 

Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2017, 195-213. 
3 EURÓPAI BIZOTTSÁG: Horizon 2020 rövid bemutatása – Az EU kutatási és innovációs keret-

programja, Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg, 2014, 5-7, 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI021341

3HUN.pdf, 24.10.2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI0213413HUN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI0213413HUN.pdf
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2.5. Shaping Europe’s digital future 

Industry-wide digitalisation directions reinforce the Public-Private Partnership 

focus by focusing on key technologies and their implementation through federal 

projects. More than EUR 20 billion by 2020 will be needed to complete the 

Digital Single Market. As a result, the European Commission has already inves-

ted heavily in Public-Private Partnerships to develop a long-term strategy for 

research and innovation, reducing uncertainty through long-term commitment.759F

4 

3. The European PPP market

According to statistics from the European PPP Expertise Center (EPEC), between 

1990 and 2016, the EU PPP market reached the end of the financial closure phase 

with 1749 PPP projects worth € 336 billion. Prior to the 2008 global financial and 

economic crisis, the intensity of the PPP market increased significantly, but since 

then the numbers of new PPP projects has fallen considerably. Most projects were 

in the transport sector, accounting for nearly one third of total PPP investment in 

2016, ahead of the health sector and education. The vast majority of EU PPP pro-

jects took place in the United Kingdom, France, Germany, Spain and Portugal: in 

these Member States, the total value of projects implemented over the period 

1990 to 2016 exceeded 90% of the total market.760F

5 

It can be noted that there has been a significant increase in using of PPP 

constructions worldwide since the 1990s, and even more since the early 2000s. 

In some countries – such as the United Kingdom, France and Germany – this 

financial arrangement has become very popular, and increasingly use PPPs to 

provide services that they previously provided through traditional public procu-

rement.For most of the last decade, PPPs in the UK accounted for about 12% of 

total annual investment, this is one of the highest rates among other countries 

using PPPs.Some countries have informally stated that they do not intend to 

increase the proportion of PPPs to more than 15% of total public investment, 

because the process of setting up PPPs is more complicated. However, despite 

the difficulties, countries such as Germany, France, Portugal and Spain are inc-

reasingly favoring PPPs.It is important to note that, just as the definitions of 

PPP are different, there are differences in the figures, but they are suitable to 

show how widely PPP constructions are used.761F

6 

4 EUROPEAN COMMISSION: Shaping Europe’s digital future, Policy, Public Private Part-

nerships,  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships, 

03.11.2019. 
5 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK, Különjelentés, Public Private Partnerships in the EU: Widespread 

shortcomings and limited benefits, Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben 

tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg, 2018. 
6 PHILIPPE BURGER and Ian Hawkesworth: How To Attain Value for Money: Comparing PPP 

and Traditional Infrastructure Public Procurement, OECD Journal and Budgeting 2011/1., 2. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships
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3.1. PPP projects: general features and problems 

3.1.1. United Kingdom 

PPPs can, in the widest sense, cover all types of private-public cooperation, 

including collaboration and risk-sharing to deliver services and infrastructure. 

The most common type of PPP in the United Kingdom is the Private Finance 

Initiative (henceforth PFI). The PFI is an agreement whereby the public sector 

concludes contracts that result in long-term (often 15-30 years) investment in 

private sector assets. This includes concessions and franchises where the private 

partner assumes responsibility for the provision of public services, including the 

maintenance, development or construction of the necessary infrastructure.762F

7  

Since 2012 we have been talking about the second generation of PFI models, 

PF2. The new model resulted in a number of structural changes compared to the 

previous model, the most important of which I highlight: the public sector has a 

minority equity interest in PFI assets, reducing the length of the tendering pro-

cedure and risk reallocatin. Although no PFI project has reached the financial 

closure phase since 2016, the aim is to develop new projects that will continue 

to be implemented through the PF2 facility. Throughout the history of PFIs, a 

number of economic and political events have led to a growing political avers-

ion to PFIs, both from ideological and value-for-money perspectives. The ques-

tion is what role PPPs can play in the future infrastructure procurement in the 

United Kingdom. It is not clear exactly how private financing will play its role 

in providing infrastructure, but it is clear that new models and risk-sharing are 

needed. If the government wants to increase infrastructure investment, PPP 

innovation is essential. Delaying consultation or announcement of the new 

model, leaving the European Union may result that the new preferred model is 

not settled on by the government for a significant period of time. 763F

8 

The PPP procurement process follows the same procurement process as tra-

ditional projects. In the UK, traditional procurement of infrastructure follows a 

public procurement procedure in accordance with EU standard public procure-

ment law. This process follows the values of awarding contracts based on the 

principles of open competition and the most economically advantageous tender 

(MEAT). The political will remains to keep EU public procurement laws imme-

diately after Brexit. 

3.1.2. PPP issues in Germany 

In Germany, the PPP market is significant. BTO (Build-transfer-operate) deals 

are the most commonly used models. Another common type of PPP contracts 

are "BROT" (Build-renovate-operate-transfer) and "LDO" (Lease-develop-

7 BURGER: i.m. 2-4. 
8 THE LAW REVIEWS: The Public Private Partnership Law Review Edition 5, United Kingdom, 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-public-private-partnership-law-review-edition-

5/1189721/united-kingdom, 07.12.2019. 

https://thelawreviews.co.uk/edition/the-public-private-partnership-law-review-edition-5/1189721/united-kingdom
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-public-private-partnership-law-review-edition-5/1189721/united-kingdom
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operate) agreements. Most of the projects relate to the construction of buildings 

and some to the transport sector. 

Most of the problems with PPP projects are that the contract and the plans 

(due to delays) are changed ex post (partly after the construction phase). Ob-

viously, such interventions can lead to a debate about the cost-effectiveness of 

PPP projects.764F

9 

The government department responsible for the public service in question 

and the ministry responsible for establishing and implementing the budget shall 

determine the necessary staffing levels and infrastructure. The government body 

responsible for the function (either at central level or at federal level) authorizes 

the construction authority to draw up a plan for the extent of the construction 

project. The plan shall also include an estimate of the costs to be financed from 

the budget. Then, PPP projects are analyzed from a variety of variants to identi-

fy the ones that best meet their needs. The main component of the process is the 

PPP suitability test, which examines whether a PPP construct is feasible, legally 

permitted, and potentially more effective. Where efficiency gains are possible, 

the PPP suitability test is followed by a provisional economic feasibility analy-

sis. A special feature of the PPP process is that the PPP suitability test is per-

formed before the cost is estimated.765F

10 

3.1.3. France 

In France, PPP is defined as a long-term contract (typically 15-35 years) whe-

reby a public service entity concludes a design, construction, financing and 

operation / maintenance contract (a so-called DBFO contract) with a commer-

cial company for a public service to achieve this. A PPP is subject to a compara-

tive preliminary assessment on both legal and economic grounds. 

Public authorities may evaluate PPP contracts with one of two alternatives. 

This includes competitive dialogue procedure aimed at defining the technical 

means and the legal /financial structure. The winner will ultimately be the 

“most economically advantageous” tender in accordance with the criteria set 

out in the tender procedure. The strict conditions of equality apply to each can-

didate. The authority shall not provide any candidate with any information 

which would give them any preference over others and shall not give other can-

didates any guidance as to solutions or confidential information. The procure-

ment schedule may vary from project to project, which also affects the length of 

the competitive dialogue phase. However, the procedure remains stricter and 

more tightly controlled than traditional public procurement.766F

11  

 
9 BECK, Benedikt: PPP in Sweden and Germany, A Comparison, Stockholm, 2010. 26-31. 
10 BURGER: i.m. 28-30. 
11 BURGER: i. m. 26-28. 
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4. Summary

In conclusion, projects carried out through Public-Private Partnerships provide 

private sector services that have traditionally come from the public sector, thus 

alleviating the tight budgetary constraints on public spending. Aspects of procu-

rement of PPPs also include aspects that are not usually included in traditional 

public procurement, so they are more time consuming than traditional projects. 

The most common type of PPP is the so-called “DBFMO” (Design-Build-

Finance-Maintain-Operate) contract is a contract for the design, construction, 

financing, maintenance and operational phases. In this case, it is up to the priva-

te partner to carry out all stages of the project, from the design, construction, 

operation and maintenance of the infrastructure, including the mobilization of 

resources. Successful implementation of PPP projects requires a large number 

of administrative organizations and many years of experience in implementati-

on, which can only be provided under the appropriate institutional and legislati-

ve environment. It can be stated that this is currently available in few EU count-

ries. This does not reflect the EU's ambition to increase the use of EU funds 

through mixed-funded projects. 

In order for the scheme to become successful and competitive, a change of 

approach is required from the private partners. The point of the change of atti-

tude is that the exclusive focus is not on profit-oriented, but on the other party's 

realization of the common interest as effectively as possible. Not only the pri-

vate partner, but the state itself, as a public sector partner, is expected to make 

every effort to encourage this change of attitude (e.g. can be achieved through 

greater participation in the risk of an investment). An impact assessment (from 

the European Union) that can identify areas where public services have actually 

been successful in recent years, in line with current social needs of public ser-

vices, may be useful. According to the findings of this study, there is a need to 

restructure individual states' budgets to those areas where PPP is effective, so 

less budgetary resources are needed, as the abstract deficit is offset by the finan-

cial contribution of the private partner. As a result, the government can reallo-

cate the budgetary surplus released to areas where PPP is not at all, or less, a 

working construct. In this way, the State will also be able to meet all its public 

service obligations. 

In conclusion, the number of PPP projects implemented in European count-

ries is significantly less than the number of traditional public procurement pro-

cedures. This is partly due to the stringency of the relevant rules and controls 

and the complexity and length of procedures. In an economic world, where pri-

vate equity owners are opting for the quickest and easiest to make profits, in-

vestments in PPPs do not appear to be very competitive. However, there are 

segments of public services that would not be realized without PPP projects due 

to the financial deficit of the state budget. 
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Abstract 

Nowadays restorative justice is highly promoted in the European criminal jus-

tice policy, however its ‘pure’ application is difficult within a mostly formalized 

legal environment. That is why it is common to use restorative ideas to promote 

offender-focused, reintegrative goals or to complete already existing punitive 

legal institutions. Electronic monitoring provides a flexible framework to in-

volve different penal goals including retribution, deterrence, reintegration or 

restoration. According to my point of view, the ideal functioning of electronic 

monitoring supposes a mixed nature. In some level it needs to be punitive, rein-

tegrative and restorative as well. Acknowledging these characters also points 

out the place of electronic monitoring in the legal system, and highlights those 

legal principles which need to be taken into consideration when regulating or 

applying this legal institution. 

Key words: electronic monitoring, reintegration, restorative justice, sanc-

tioning 

Introduction 

Generally, it is hard to define what electronic monitoring is (in the following: 

EM) itself. It is easier to identify it from technological perspective, rather than 

from the criminal law aspects. Firstly, because it is not clear whether it is con-

sidered to be only as a ‘means of checking’ (a ‘legal tool’) connected to other 

legal institutions and measures or as an ‘independent legal institution’. Second-

ly, this strict technological framework provides a relatively flexible space for 

the legislature or for the judiciary to lay down diverse regulations and behavio-

ral rules. Mike Nellis says that EM has the ’chameleon’ character, which pro-

vides solution to several different types of penal problems. 767F

1 That is why it is 

hard to identify the nature of EM. Can EM’s nature and legal goals be seen as 

restorative, reintegrative, punitive or the mixture of those? The answer to these 

varies from author to author and from legislation to legislation, and in wider 

1 NELLIS, MIKE: Introduction: making sense of electronic monitoring, in NELLIS, MIKE – 

BEYENS, KRISTEL – KAMINSKI, DAN (eds.): Electronically Monitored Punishment. Interna-

tional and Critical Perspectives, 2013, Routledge, Abingdon, 5. 

mailto:husseinjasmine94@gmail.com
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sense it is highly dependent on certain criminal goals, priorities, political will 

and the features of the society which determine the exact content of EM.  

In this paper I would like to make some theoretical remarks on the above-

mentioned questions in the light of my view that EM ideally has a mixed nature 

combining punitive, reintegrative and also restorative elements with the goals 

of deterrence, rehabilitation and restoration. 

What is the relation between restorative justice, reintegra-

tion and sanctioning? 

If we assume that EM can be restorative, reintegrative and sanctioning at the 

same time, we need to examine the relation between the theory of restorative 

justice and the goal of reintegration and sanctioning, since nowadays the idea of 

restorative justice and its tools are highly promoted in the criminal justice pro-

cesses, not only in Europe, but in several other countries and regions such as 

Australia, North America, Central and Eastern Asia.768F

2  

The fundamental concepts of restorative justice according Howard Zehr and 

Harry Mika are that the (1) “crime is fundamentally a violation of people and 

interpersonal relationships” (victims and communities are harmed and are in 

need of restoration; the victims, offenders and the community are the stakehold-

ers of restorative justice), (2) “violations create obligations and liabilities” (of-

fenders’ obligations are to make things right, communities’ obligations are to 

help to victims, support welfare and help to reintegrate the offenders), (3) “re-

storative justice seeks to heal and put right the wrongs”. 769F

3 The main actors of the 

restorative processes are the victim who needs to be compensated, the offender 

who needs to be reintegrated without stigmatization, the micro- or macro socie-

ty that needs to function rehabilitatively, and the main goal is to prevent the 

state to appropriate the conflict of the affected parties. 770F

4 Gordon Bazemore de-

scribes restorative justice as a “three-dimensional collaborative process” or as a 

“three-part agenda for systemic reform in the response to crime, based on the 

priority given to repairing harm; involving victim, community, and offender in 

the justice response; and attempting to address the diverse justice needs of 

 
2 PENAL REFORM INTERNATIONAL: Global Prison Trends 2019. 11. (2019), available at: 

https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2019/ [cit. 2020-03-30]. 
3 ZEHR, HOWARD – MIKA, HARRY: Fundamental Concepts of Restorative Justice, in 

MCLAUGHLIN, EUGENE – FERGUSSON, ROSS – HUGHES, GORDON – WESTMARLAND, LOUISE 

(eds.): Restorative Justice. Critical Issues, 2003, SAGE Publications Ltd., London, 41-42. 
4 GYŐRFI, ÉVA: Igazságszolgáltatás másként – összeállítás a helyreállító igazságszolgáltatás 

koncepciójának hátteréről. [Justice differently – Compilation related to the Background of the 

Concept of Restorative Justice], in HERCZOG, MÁRIA (ed.): Megbékélés és jóvátétel. [Recon-

ciliation and Relief], 2003, Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület, Buda-

pest, 39. 
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communities.”771F

5 According to John Braithwaite restorative justice is not only a 

process where all the stakeholders who were affected by the crime come togeth-

er to discuss the consequences of the crime, but it is also about values, including 

non-dominancy, forgiveness, healing and apology. “The theory of restorative 

justice is that by creating safe spaces where people listen respectfully to the 

stories of the other about the injustices they believe they have suffered, for-

giveness and apology are more likely to issue.”772F

6 Thom Brooks considers restora-

tive justice more an “orientation than a practice favouring the informal over the 

formal aiming at providing victims and offenders alike with a voice.” 773F

7 

The newest Recommendation of the Council of Europe, which focuses on 

restorative justice [CM/Rec(2018)8] formulates that restorative justice refers to 

any process which enables those harmed by crime, and those responsible for 

that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of mat-

ters arising from the offence, through the help of a trained and impartial third 

party (hereinafter the “facilitator”). It also draws that restorative justice should 

be a ‘generally available service’ which could be used at any stage of the crimi-

nal justice process. For example, it may be associated with diversion from ar-

rest, charge or prosecution, used in conjunction with a police or judicial dispos-

al, occur before or parallel to prosecution, take place in between conviction and 

sentencing, constitute part of a sentence, or happen after a sentence has been 

passed or completed. Referrals to restorative justice may be made by criminal 

justice agencies and judicial authorities, or may be requested by the parties 

themselves.774F

8  

As we can see the restorative idea can be implemented in wide range of 

ways, in varied forms of legal institutions and solutions. This also let us con-

clude that the ‘pure’ restorative idea usually cannot be realized fully in legal 

systems. It also means that the degree of restorativeness varies.  

Paul McCold emphasizes the involvement of the participants, which shows 

us how restorative a legal tool or a service is. ‘Partially restorative’ a service, 

when it focuses only on one stakeholder, for example victim services, victim-

awareness training for offenders, community service etc. ‘Mostly restorative’ a 

service, when two of the stakeholders are involved, such as victim-offender 

mediation. Lastly, ‘fully restorative’ services incorporate all three parties, who 

5 BAZEMORE, GORDON: Restorative Justice and Earned Redemption: Communities, Victims, 

and Offender Reintegration, in American Behavioral Scientist, (1998) vol. 41, no. 6, 771. 776. 
6 BRAITHWAITE, JOHN: Restorative Justice, in SCHNEIDER, HANS JOACHIM (ed): International 

Handbook of Criminology, 2009, Walter de Gruyter, Berlin, 497-498. 
7 BROOKS, THOM: Punitive Restoration (2016), 2. available at: 

http://www.antoniocasella.eu/restorative/restorative.htm [cit. 2020-03-30]. 
8 [CM/Rec(2018)8] Recommendation of the Committee of Ministers to member States 

concerning restorative justice in criminal matters. 
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are somehow affected by the conflict, for example family group and community 

conferences.775F

9  

Another approach from Martin Wright differentiates the ‘unilateral’, ‘author-

itarian’ and ‘democratic’ restorative justice. ‘Unilateral’ restorative justice is 

based on healing and helping only the victim or only the offender, without link-

ing these two. The ‘authoritarian’ approach is a higher level of formal control 

practiced by the different authorities and courts. There is a dialogue between the 

victim and the offender, but the emphasis is on the reparation, and although the 

victims are asked for their consent, the offenders are not. Related to the ‘demo-

cratic’ restorative justice entails a higher level of informal control. It does not 

only support the dialogue between victims and offenders, but also provides 

them the opportunity to choose any form of reparation and also involves the 

members of the community in various forms during the process.776F

10  

As we can see restorative justice is not necessarily implemented into legal 

systems as an alternative to the traditional criminal process, rather as a comple-

ment to existing legal institutions. Generally speaking, the European legal sys-

tems are formalized and highly focus on the offender and on his/her reintegra-

tion, rehabilitation, that is why the restorative ideas and principles complete this 

offender-focused, formal social control-oriented system, which also means less-

er focus on the victims and informal processes. Bazemore describes this phe-

nomenon (based on experiences from the USA) by stating that the initiated re-

storative reforms could not be effectively implemented in the criminal justice 

systems. At the end of these reformative interventions the system continued 

working offender-focused with paid professionals, using treatment, punishment 

and offender surveillance with disregarding the offender’s and victim’s com-

munity.777F

11 This phenomenon fits into the so called ‘authoritarian’ approach of 

restorative justice, where offender’s control with the help of a professionalized 

system is the prior intervention. However, the offender’s sanctioning and treat-

ments do not necessarily exclude the restorative way of thinking, and it also 

could be easily reintegrative, which partially connects to the restorative goal 

related to offenders, especially when it includes social control elements practic-

ing by the community.  

Based on Thom Brooks’ idea of ‘punitive restoration’, one difficulty with re-

storative idea is its limited application to serious offences, because it could be 

found as a too soft intervention. That is why Brooks states that “punitive resto-

ration does not assume that restoration must never require the use of hard treat-

9 MCCOLD, PAUL: A helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata. [The Theory and 

Practices of Restorative Justice], in HERCZOG, MÁRIA (ed.): Megbékélés és jóvátétel. [Recon-

ciliation and Relief], 2003, Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület, Buda-

pest, 108-109. 
10 WRIGHT, MARTIN: How restorative is restorative justice? (2001), 5-6. available at: 

http://restorativejustice.org/10fulltext/wrightmartinhowrestorative [cit. 2020-03-29]. 
11 BAZEMORE, GORDON: opt. cit. 775. 
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ment.” He does not deny the necessary existence of imprisonment, contrary, he 

supports the improvement of its efficiency by promoting the transportation of 

different treatment programs within the walls of prisons. He also finds that in 

some cases prisons provide the optimal environment for the sufficient treatment 

and rehabilitation of offenders.778F

12 Analogical this idea should be applied in rela-

tion to other sanctions a well.  

The Nature of Electronic Monitoring 

As some authors already pointed out EM could have a mixed character, involv-

ing retribution, incapacitation, deterrence, rehabilitation or restoration.779F

13 Avlana 

K. Eisenberg examines the retributivist, expressivist, deterrence theories, as 

well as the rehabilitative principles according to EM. 780F

14 Mike Nellis says: “I do 

believe EM – all its different technological forms – is inherently, essentially 

controlling, and it can be used for either rehabilitative or punitive purposes, 

depending on the legal and policy frameworks in which it is embedded, the 

measures it is integrated with, and the attention given to what forms of control 

offenders regard as legitimate.”781F

15  

According to my point of view EM ideally has a mixed nature involving pu-

nitive, reintegrative and also restorative elements with the goals of deterrence 

(specific and general), rehabilitation and restoration. Analyzing EM through 

the glasses of the mixture of these penal directions could point us out that the 

ideal application of EM should focus on the sentencing stage or on executing 

imprisonment, mostly substitute short-term imprisonments. 

Starting with the punitive character of Electronic Monitoring 

In 2014 the Council of Europe issued a Recommendation on EM [CM/Rec 

(2014)4] (in the following: The Recommendation), which provides a general 

definition of EM and outlines the related basic principles, ethical rules and nec-

essary conditions, regulations. According to that, EM is a general term referring 

to forms of surveillance with which to monitor the location, movement and 

specific behaviour of persons in the framework of the criminal justice process. 

The current forms of electronic monitoring are based on radio wave, biometric 

or satellite tracking technology. They usually comprise a device attached to a 

 
12 BROOKS, THOM: opt.cit. 15. 
13 JONES, RICHARD: The Electronic Monitoring of Offenders: Penal Moderation or Penal Ex-

cess? Crime, Law and Social Change (2014) vol. 64, no. 4, 481. 
14 EISENBERG K., AVLANA: Mass Monitoring, (2017), 129-130. available at: 

https://southerncalifornialawreview.com/2017/01/05/mass-monitoring-article-by-avlana-k-

eisenberg/ [cit. 2020-03-28]. 
15 KILGORE, JAMES: Electronic Monitoring Is Not the Answer. Critical reflections on a flawed 

alternative (2015) 19. available at: https://www.challengingecarceration.org/2015/10/17/ elec-

tronic-monitoring-is-not-the-answer-report-by-james-kilgore/ [cit. 2020-03-25]. 

https://www.challengingecarceration.org/2015/10/17/
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person and are monitored remotely. The Recommendation also lists a wide 

range of options for the use of EM in criminal justice. It can basically be used in 

all stages of the criminal proceeding in varied forms. It can be applied during 

pre-trial phase of criminal proceedings, as a condition for suspending or of exe-

cuting a prison sentence, in combination with other probation interventions, in 

the framework of conditional release from prison etc.  

However, this enumeration is not exhaustive and serves as a general guide-

line, it is not concrete in the literature whether EM should be used as a ‘means 

of checking’ (a ‘legal tool’) connected to other legal institutions and measures 

or as an ‘independent legal institution’. According to my personal way of look-

ing at this question, the first option means that EM is added to already existing 

sanctions or measures without taking into consideration that EM itself has 

abridging (fundamental right-relevant) nature. However, considering it as an 

‘independent legal institution’ means that it certainly has effects on fundamental 

rights in a restrictive way (not only to the right to freedom of movements). In 

my opinion answering this terminological-seemed question has important crim-

inal law consequences. 

From the fundamental rights perspective it is true, that applying EM is not 

necessarily equal to detention or not even restricts the right to free movements by 

creating inclusionary or exclusionary zones, but there are other important rights 

which could be affected only by using the technology itself. The right to dignity, 

the right to privacy including marriage, protection of one’s family life,782F

16 the right 

to the protection of personal data and also these rights of a third party (other than 

people in the same household) are highly influenced by using EM. The Council of 

Europe also acknowledges the importance of the protection of the above listed 

rights, for example the relevant recommendation requires when imposing elec-

tronic monitoring and fixing its type, duration and modalities of execution ac-

count should be taken of its impact in the rights and interests of families and third 

parties in the place to which the suspect or offender is confined. It also highlights 

the significance of the suspect’s or offender’s consent and co-operation and dedi-

cates an independent chapter for data protection issues.783F

17  

In my opinion acknowledging EM’s abridging character, and its effect on 

fundamental rights (other than the right to freedom of movement) renders EM 

as an ‘independent legal institution’, which always carries some kind of malum. 

This needs to be taken into consideration, even when EM is used as ‘add-on’, 

but also as a stand-alone measure, however in that case the intrusiveness of the 

‘malum’ could vary considering the ‘empty’ feature of EM, which also deter-

mines the degree of its punitiveness. 

 
16 MOHÁCSI, BARBARA: A szabadságvesztés-büntetés lehetséges „alternatívái” [The potential 

alternatives to imprisonment], (2010), 369. available at: 

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/34928 [cit. 2020-03-26]. 
17 [CM/Rec (2014)4] Reccomendation of the Council of Europe on electronic monitoring. 
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Considering EM as an ‘independent legal institution’ forces the legislature 

and the judiciary to establish proper principles – e.g. proportionality784F

18 – relating 

to its application, which in certain situations might serves as a legal obstacle 

against its excessive usage. It could prevent the over use of EM as an add-on 

measure to already existing legal institutions, which originally – before EM tech-

nologies – had rehabilitative, reintegrative goals serving as alternatives to harsher 

criminal law institutions. Following the arguments of James Kilgore before EM 

technology took its place in the legal system these legal institutions, such as pa-

role, probation or pre-trial release, had functioned with simply community con-

trol. When EM is used in these settings, “particularly under the punitive ethos of 

present-day criminal justice, monitors don’t substitute for incarceration but simp-

ly increase the level of control over those trying to transition to the community.”785F

19 

In criminology this phenomenon is called ‘net-widening’, which could cause inef-

ficiency in many ways.786F

20 From the societies perspective, imposing EM on other 

criminal sanctions or measures may increase the feeling of public safety, but from 

the legal, fundamental-right approach, it may increase the unnecessary punitive 

effects of the sanctions and measures combined with EM. 

Accepting its punitive character also effects its application as a substitute to 

pre-trial detention, meaning giving credit for the time served under EM. Deny-

ing that also widens its punitive usage.787F

21 Since EM could be perfectly individu-

alized to certain offenders, that is why ‘giving credit for the time served’ also 

could be a very complex question, considering the negative interventions, 

measures and its effect on one’s life through the imposed behavioural rules and 

obligations.788F

22 

Another consequence of considering EM as punitive is that it can effectively 

be implemented as an alternative sanction to imprisonment or as a modality 

executing imprisonment fully or partially. In this case the application of the 

proportionality principle is also needed, not only in relation to fundamental 

right’s restriction but also related to the seriousness of imprisonment. According 

to my point of view EM needs to restrict the right to liberty in order to be con-

sidered as punitive, but it can’t be equal to the deprivation of liberty. It means 

that there is a need for some curfew hours during the offender’s day when 

18 In relation to EM or GPS tracking Mike Nellis argues that they are not proportional in them-

selves. The type, duration of the supervision regime needs to be taken into consideration, be-

cause their intrusiveness and oneruosness can be varied. NELLIS, MIKE: Standards and Ethics 

in Electronic Monitoring (2015), 18. available at: https://rm.coe.int/handbook-standards-

ethics-in-electronic-monitoring-eng/16806ab9b0 [cit. 2020-03-20]. 
19 KILGORE, JAMES: opt. cit. 11. 
20 KANTOROWICZ, ELENA: The “Net-Widening” Problem and its Solutions: The Road to a 

Cheaper Sanctioning System (2014), available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2387493 [cit. 2020-03-21g]. 
21 EISENBERG K., AVLANA: opt. cit. 168. 
22 see in: Judgment of the Court of Justice of 28 July 2016. JZ v Prokuratura Rejonowa Łódź 

– Śródmieście. Case C-294/16 PPU – JZ.



344 

he/she is ordered to remain home, without discouraging the reintegrative goals 

(losing the job or not being able to participate in treatment programmes etc.) 

Richard Jones considers such application of EM as ‘penal moderation’. He ar-

gues that “it is “restrained” in that is a “thin” form of punishing, otherwise per-

mitting normal activities during non-curfew hours. It is “parsimonious” not only 

because it is far cheaper than prison, but also because it involves only the partial 

deprivation of liberty. Lastly, it is “dignified” insofar as the monitored person is 

able to lead much of their life as normal.” 789F

23 He also highlights the other extrem-

ity, when describing the term ‘penal excess’ related to EM, for example, in 

terms of data gathering by using GPS technology.790F

24  

Electronic Monitoring, restoration and reintegration 

As it was already introduced above, restorative idea can be implemented into 

the criminal justice systems in varied ways. If we construe EM in the frame of 

these theories, we can declare that EM fits into the ‘mostly restorative’ service 

taking into consideration its stakeholders, and it has the characteristic features 

of the ‘authoritarian’ approach according to Wright’s categories.  

EM focuses mostly on the offenders and – ideally – their rehabilitation with 

the help of the society. EM is not rehabilitative itself. It provides a framework, 

which could be completed with rehabilitative interventions.791F

25 As a stand-alone 

sanction, EM helps offenders to avoid the criminogenic environment of prisons 

and gain access to different educational programs, treatments and could function 

as an aid to the person’s reintegration, especially that it is realized in the informal 

society.792F

26 The Recommendation also contains that electronic monitoring may be 

used as a stand-alone measure in order to ensure supervision and reduce crime 

over the specific period of its execution. In order to seek longer term desistance 

from crime it should be combined with other professional interventions and sup-

portive measures aimed at the social reintegration of offenders.793F

27  

According to the reintegrative and rehabilitative goals of EM, the Scandina-

vian approach is exemplary. In the Nordic criminal justice systems, the ‘front-

door’ and the ‘back-door’ models of EM are also regulated. The main forms of 

the applications are the followings: court-ordered independent sanction; form of 

enforcement of the whole prison sentence; form of early release and part of the 

release process; technical device used during the enforcement (in-prison EM) 

and also as an add-on measure in connection with coercive and preventive 

23 JONES RICHARD: opt. cit. 478. 
24 JONES, RICHARD: opt. cit. 482. 
25 NELLIS, MIKE: opt. cit. 16. 
26 EISENBERG K., AVLANA: opt. cit. 144. 
27 [CM/Rec (2014)4] Reccomendation of the Council of Europe on electronic monitoring. 
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measures, including pre-trial detention, travel ban and restriction orders. 794F

28 Tapio 

Lappi-Seppälä also introduces the shared features of Nordic Model of electronic 

monitoring. The central aim to counteract “the adverse social and economic 

effects of imprisonment and prison environment, including stigmatization, inter-

ruption of schooling and work-relations, worsening of the economic situation, 

and damage to social and family life.” It also has a strong focus on the reinte-

gration of the offender. Spending time under EM must be substantial. Offenders 

must work, take part in different activities or needed treatment programs none-

theless passive house arrest is strictly rejected.795F

29  

Restorative justice theory demands answering the question: ‘What is re-

stored?’. From the offender’s perspective with the help of education, treatments, 

proper time-scheduling, ordered activities, the social existence of the offender 

could be possibly restored. From the society’s point of view EM regulated as a 

punishment could provide compensation for the harm caused by the committed 

crime, which could also mean some kind of satisfaction. At the same time in the 

eye of the society EM could be found too ‘soft’, which eliminates its restorative 

and also its deterrence purposes.  

Victims are usually not involved in any stages using EM, which might seem 

fully contrary to the restorative idea. According to the Recommendation, EM 

could be used in victim protection: where there is a victim protection scheme 

using electronic monitoring to supervise the movements of a suspect or an of-

fender, it is essential to obtain the victim’s prior consent and every effort shall 

be made to ensure that the victim understands the capacities and limitations of 

the technology.796F

30 The Confederation of European Probation (in the following: 

CEP) prior to its 11th EM conference sent out questionnaires to the member 

countries, out of 35, 18 were sent back. In this questionnaire the jurisdictions 

were asked about whether victims were informed about the use of EM. 3 coun-

tries failed to provide answers, only 4 of them alleged that victims are always 

informed about the imposition of EM, in other countries victims are not in-

formed.797F

31 The Recommendation also includes a provision which encourages 

active support towards to victims, offering that staff shall be trained to deal with 

victims in cases where victim support schemes are used in the framework of 

electronic monitoring.798F

32 However victims have infinitesimal role related to EM, 

28 LAPPI-SEPPÄLÄ, TAPIO: Community Sanctions as Substitutes to Imprisonment in the Nordic 

Countries (2019), 34. available at: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol82/iss1/3/ [cit. 

2020-03-28]. 
29 LAPPI-SEPPÄLÄ, TAPIO: opt. cit. 36. 37. 
30 [CM/Rec (2014)4] Reccomendation of the Council of Europe on electronic monitoring. 
31 OSTER KYLSTAD, MARIANNE – CAIADO FRANCO, NUNO: Survey of Electronic Monitoring in 

Europe: Analysis of Questionnaires 2018. (2018), 5. available at: https://www.cep-

probation.org/11th-electronic-monitoring-conference-presentations-workshop-results-and-

more/ [cit. 2020-03-20]. 
32 [CM/Rec (2014)4] Reccomendation of the Council of Europe on electronic monitoring. 
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the framework provided by EM technology could assure proper space for direct 

victim-offender communications as well. 

An important term related to restorative justice is social control. In relation 

to EM the formal social control is definitely stronger not only related to the 

imposition of EM, but also to its execution. According to its imposition, exclu-

sive judiciary involvement is an essential legal principle, as this legal institution 

carries a malum, affecting fundamental rights. That is why it is unthinkable to 

provide options for the stakeholders to decide on its application, however most 

of the European jurisdictions require consent from the offender and also from 

those who live in one household with him/her, which could be seen as one in-

formal point in the sentencing process. “Asking for consent creates a moment 

when, logically, information has to be offered so that the choice made can be an 

informed one, and also, arguably, a moment when an offender makes a specific 

mental commitment to change his behaviour, a promise he can later be remind-

ed of if and when his commitment begins to waver.”799F

33  

This formality is also typical for the execution of EM, not only because the 

operation of the technology requires so, but also helping the offender’s reinte-

gration with professional staff. Based on the CEP questionnaire mostly the pro-

bation agencies are responsible for the monitoring service. 800F

34 Nellis argues that 

the staff who are involved in supervising the offender needs to be trained pro-

fessionals, because it would be simply “unethical to expose offenders to staff 

who have been inadequately trained.”801F

35 

Since one supportive goal of EM is to keep the offender in a common envi-

ronment among his/her family members, colleagues, neighbours, informal (mi-

cro) social control necessarily could function while executing EM, if the infor-

mal surrounding is willing to do so. The question is more difficult and complex 

when it comes to the informal (macro) control, to the society itself. The regula-

tory framework of EM allows the active participation of the informal macro 

control, however the efficiency of is highly dependent on the offender and also 

on the features of the society. In a punitive era, EM – with the above described 

goals and regulations – can’t be seen punitive, however the technological de-

vice’s (anklet) visibility could generate stigmatizing and induce the exclusion of 

the offenders from the society. 

Conclusion 

Electronic monitoring possesses an interesting structure, which allows the legis-

lation and the judiciary to fill it up with different legal regulations and behav-

ioural rules. It eventuates that EM could be easily shaped in line of the different 

33 NELLIS, MIKE: opt. cit. 25. 
34 OSTER KYLSTAD, MARIANNE – CAIADO FRANCO, NUNO: opt. cit. 2. 
35 NELLIS, MIKE: opt. cit. 43. 
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penal goals. This character also results its varied and vast application in crimi-

nal justice.  

In this paper I examined EM as an ‘independent legal institution’ with mixed 

nature, including punitive, reintegrative and restorative elements with the goal 

of deterrence, reintegration and restoration. When EM’s nature bears all these 

elements its application fits into the sanctioning process, providing proper alter-

native to imprisonment as a stand-alone sanction or a modality of incarceration. 

In my opinion the fundamental right’s aspects of the usage of EM’s technology 

requires to acknowledge EM’s abridging character, however to be suitable for 

deterrence goals and for the principle of proportionality, it also needs to impose 

restriction on one’s liberty, which can’t be equal to the deprivation of liberty, 

this way it can serve as a real alternative to imprisonment. This punitive nature 

doesn’t exclude the possibility of reintegration and restoration. For reintegrative 

purposes it is essential to require the offenders to spend their time served under 

EM actively and meaty by taking part in educational programs, treatments and 

other necessary activities with the help of professionals. From the restorative 

justice perspective all the stakeholders, including the victim, offender and the 

society could easily take part in the effective execution of EM. Although, it is 

not that common to involve victims in this frame, still there is a possibility to 

create a proper platform for victim-offender communication, where the mental 

and emotional process of apologizing and forgiving could be realized. 
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Abstract  

Mobile Health, or mHealth, have rapidly been played an important role in the 

healthcare industry worldwide. It promises to bring changes and solutions to 

the healthcare system in developing countries through the help of wireless tech-

nologies. mHealth has unprecedented advantages to make healthcare care more 

accessible, affordable and efficient. However, Southeast Asian countries face 

several barriers to successfully adopt, implement, sustain, and expand mHealth 

initiatives to large-scale. This paper aimed at identifying barriers to the adopti-

on of mHealth tools such as a mobile app, text/voice message, and a phone call 

within the Association of Southeast Asian Countries (hereafter, ASEAN) with 

special regard to low-and middle-income countries. The results of this paper 

will provide the government, health authorities, and related stakeholders in 

ASEAN countries with an overview of the benefits of mHealth technologies; thus 

revealing existing barriers for the adoption which need to be overcome, so that 

mHealth initiative can be successfully and sustainably implemented at the 

large-scale project in the region.   

Keywords: ASEAN, Healthcare, mHealth, Mobile Health, Southeast Asia 

I. Introduction 

Southeast Asia consists of the ten independent countries – Brunei, Cambodia, 

Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and 

Vietnam – collectively known as the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), established in 1967 802F

1. Despite continuous efforts toward healthcare 

transformation in the region, progress has been delayed by the dysfunctional 

health system that fails to provide quality and affordable healthcare service to 

the population, especially for the underserved and rural communities 803F

2. The un-

derdeveloped state of healthcare infrastructure, as well as resource shortages, 

constrain these countries to effectively address its health issues properly. In 

 
1 About ASEAN, available at: https://asean.org/asean/about-asean/ [cit. 2020-05-19] 
2 SHUVO, TANZIR AHMED et al: EHealth Innovations in LMICs of Africa and Asia: A Li-

terature Review Exploring Factors Affecting Implementation, Scale-up, and Sustainability, in 

Innovation and Entrepreneurship in Health, Vol. 2. (2015) 95-106 

https://asean.org/asean/about-asean/
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many cases, national governments unable to invest at once on new infrastructure 

to serve these needs.804F

3 Modern medical technology is available in the world 

market, but the population cannot afford because of the high cost.  Also, the 

healthcare system is highly diverse and high-out-of-pocket payment across the 

region. Although there is a progressive push for universal coverage in the regi-

on, more needs to be done to ensure access to health service for the poor 805F

4.  

With the rapid development and expansion of Information Communication and 

Technology (ICTs) in the healthcare industry, mobile health service has rece-

ived increasing more attention recently 806F

5.  Southeast Asia is well-placed to adopt 

digital healthcare strategy, especially mHealth technology because of its uniqu-

ely high levels of engagement with the internet. 807F

6 Mobile Health or known as 

mHealth is a subset of electronic health (eHealth) and defined by the World 

Health Organization (WHO) as “the medical and public health practice sup-

ported by mobile devices, such as mobile phones, patient monitoring devices, 

personal digital (PDAs) and other wireless devices” 808F

7 

To implement mHealth technologies in developing countries, several barriers 

need to be considered to ensure both healthcare providers and patients can reap 

the full benefits from this mode of solution. Recently, no study comprehensi-

vely shows the common barriers and open issues to its adoption in ASEAN 

countries. Most of the existing studies have rather focused on specific health 

issues and the use of particular mHealth technology; none of them has con-

ducted in the whole ASEAN Countries. Therefore, this paper attempts to collect 

studies on mHealth in ASEAN through Scopus databases and summarize poten-

tial barriers for the adoption of mHealth initiatives. The findings of this study 

can be a useful source to assist the government authorities, healthcare professi-

onals, application developers, researchers and other related stakeholders before 

implementing mHealth technologies in the healthcare system.  

In term of research method, this study was conducted by retrieving data on 

mHealth from Scopus with a special focus on studies conducted in low- and 

middle-income countries (or known as developing countries) in Southeast Asia 

including Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 

Thailand and Vietnam. The study did not include Singapore and Brunei which 

3The ASEAN Post Team: E-health apps help meet Southeast Asia’s healthcare needs (2018), 

available at  https://theaseanpost.com/article/e-health-apps-help-meet-southeast-asias-

healthcare-needs [cit. 2020-05-20] 
4 CHONGSUVIVATWONG, VIRASAKDI et al: Health and Health-Care Systems in Southe-

ast Asia: Diversity and Transition, in the Lancet. Vol. 377(9763). (2011). 429–37. 
5 ALAM, MOHAMMAD ZAHEDUL et al: Factors Influencing the Adoption of MHealth 

Services in a Developing Country: A Patient-Centric Study, in International Journal of In-

formation Management, Vol. 50. (2018). 128–43. 
6 BANGKOK POST: op. cit. (2019). 
7 WHO: Global Observatory for eHealth MHealth: New Horizons for Health through Mobile 

Technologies (2011), available at 

https://www.who.int/goe/publications/ehealth_series_vol3/en/ [2020-05-20]. 

https://theaseanpost.com/article/e-health-apps-help-meet-southeast-asias-healthcare-needs
https://theaseanpost.com/article/e-health-apps-help-meet-southeast-asias-healthcare-needs
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classified as high-income countries. In this study, the author limited to open 

access sources published in the English language from 2010 to 2020, and 

focused on scholarly articles aggregated by Scopus, reflected in the keyword 

parameters listed in the footnote below. 809F

8 The search revealed 197 articles, and 

24 articles were selected for analysis. 

II. MHEALTH TOOLS USED in ASEAN COUNTRIES

mHealth can make services available to remote populations and underserved 

communities and providing mechanisms for data exchange on patients and ser-

vices. The increase of mobile devices and mobile phone subscriptions in the 

developing world creates opportunities for mHealth technologies to have diffe-

rent impacts than traditional health services.810F

9 The application of mHealth has 

been widely used as a tool to transform health delivery systems and improve the 

effectiveness of healthcare services. mHealth has been made possible through 

the aid of Information Communication and Technology (ICT) by offering an 

alternative solution to address healthcare problems 811F

10.  It can save time, reduce 

cost, provide better access, and promote better health communication between 

patients, nurses and doctors as well as faster to deliver messages regarding the 

diseases and health. mHealth also has the potential to reduce inequalities in care 

through a variety of applications that aim to facilitate communication between 

clients and providers 812F

11. In the developing world, mHealth has transformed the 

healthcare by serving the undeserved 813F

12 which can help users achieve a healthier 

lifestyle814F

13.  

The number of users of cell phone and internet technology in developing 

countries has been increased while the price of devices and services has 

declined.  Recently, almost entirely of world population 97% is covered by a 

mobile-cellular signal, and 93% lives within reach of mobile broadband servi-

8 (TITLE-ABS-KEY(mHealth) OR TITLE-ABS-KEY(Mobile Health) AND TITLE-ABS-

KEY(Adoption) OR TITLE-ABS-KEY(Implementation) OR TITLE-ABS-KEY(Barrier) 

AND TITLE-ABS-KEY(Cambodia) OR TITLE-ABS-KEY(Indonesia) OR TITLE-ABS-

KEY(Laos) OR TITLE-ABS-KEY(Lao PDR) OR TITLE-ABS-KEY(Malaysia) OR TITLE-

ABS-KEY(Myanmar) OR TITLE-ABS-KEY(Philippines) OR TITLE-ABS-KEY(Thailand) 

OR TITLE-ABS-KEY(Vietnam) OR TITLE-ABS-KEY(Southeast Asia)) AND DOC-

TYPE(ar) AND ACCESSTYPE(OA) AND PUBYEAR > 2009 AND ( LIMIT-TO ( 

LANGUAGE,"English" ) ) 
9 WHO: op. cit. (2016) 
10 ALAM: op. cit. (2018) 
11 CHIGONA, WALLACE - MPHATSO NYEMBA - ANDILE METFULA: A Review on 

MHealth Research in Developinag Countries, in The Journal of Community Informatics, Vol. 

9(2). (2013).  
12 HOQUE, MD RAKIBUL: An Empirical Study of MHealth Adoption in a Developing 

Country: The Moderating Effect of Gender Concern, in BMC Medical Informatics and De-

cision Making, Vol. 16(1). (2016). 1–10. 
13 HANDAYANI, PUTU WURI et al: Critical Success Factors for Mobile Health Imple-

mentation in Indonesia, in Heliyon, Vol. 4(11). (2018) 1-26. 
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ce815F

14. More than 4.1 billion people globally (53.6% of the population) connected 

to the internet. Significantly, 4G coverage has been increased in East Asia and 

the Pacific countries from 54% in 2014 to 93% in 2018 816F

15.  As the low cost of 

smartphones and data plans, it is seemingly that the developing world will le-

apfrog the technology development steps of the developed world817F

16. Therefore, 

there is no doubt that these countries will adopt mHealth technologies among 

other existing healthcare solutions. 

A 2014 systematic review of mHealth interventions in developing countries 

found that mHealth has been effective in improving treatment adherence, appo-

intment compliance, data gathering, and developing support networks for health 

workers818F

17.  Reviews of recent initiatives also show that it has become a power-

ful tool with the potential to reduce disparities, improve the quality of services 

delivered by healthcare workers, and improve access to health services in deve-

loping countries819F

18. WHO report of the third global survey on eHealth (2016) 

which included a survey on mHealth activities around the world found that 

many countries already implemented mHealth programmes. Based on the 

report, 14 types of mHealth proagrmmes being used worldwide, and the three 

most common apparent and feasible used were emergency toll-free telephone 

services, health call centres, and appointment reminders using mobile ICT (text, 

voice, or multimedia). In the in-depth analysis of the survey, three main overar-

ching categories have been organizing as follows: 

- Assessing/providing health services – health call centres; toll-free emer-

gency calls; treatment adherence; appointment reminders; mobile telehe-

alth; and emergencies. 

- Accessing/providing health information- community mobilization; access 

to info, resources; databases and tools; decision support system; electro-

nic patient information/records; and mLearninn. 

- Collecting health information – health surveys; surveillance; and patient 

monitoring. 

 
14 ITU: Measuring Digital Development Facts and Figures (2019), available at 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Documents/MediaRelations/ITU Facts and Figures 2019 - 

Embargoed 5 November 1200 CET.pdf [cit. 2020-05-20] 
15 BAHIA, KALVIN - SUARDI, STEFANO: Connected Society: The State of Mobile Internet 

Connectivity (2019), available at: 

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/6/comScore_Reports_April_20

10_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share [cit. 2020-05-20] 
16 WHO: op. cit. (2016) 
17 HALL, CHARLES S et al: Assessing the Impact of MHealth Interventions in Low- and 

Middle-Income Countries - What Has Been Shown to Work? in Global Health Action, Vol. 

7(1). (2014). 1-12. 
18 MCBRIDE, BRONWYN et al: Development of a Maternal, Newborn and Child MHealth 

Intervention in Thai Nguyen Province, Vietnam: Protocol for the MMom Project, in Journal 

of Medical Internet Research, Vol. 20(1). (2018)  1-9. 
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Among these three overarching categories, accessing/providing health servi-

ces reported as the highest programme used. When compared each region, it 

demonstrated the South-East Asia Region reported the lowest percentage of 

countries with at least one mHealth programme in each category, whereas the 

Region of the Americas reported the highest per cent. 

In this study, the mHealth interventions identified were smartphone app 

(Mobile App), Text Message, Phone call, and Text/Voice message. Mobile 

Apps were the most commonly used, followed by Text Message, and the rest 

were Text Message/Voice and Phone call. Mobile App and Text Message are 

being used by ASEAN countries to Accessing/providing health information and 

health services such as treatment adherence, community mobilization/health 

promotion campaigns, health surveys, patient monitoring, Electronic patient 

information, mLearning, and Clinal decision supports.  

In ASEAN, Mobile Application was found most in Indonesia with 7 out of 9 

studies, 2 studies from Thailand. The objectives of these mHealth Apps are 

included patient monitoring, access patients information among health workers; 

and health promotion campaigns (For instance, to improve maternal and infant 

health knowledge, and to support breastfeeding women). 

In the case of Indonesia, a country with more than 13,000 islands and it is 

difficult for people outside of the urban area to access services. At the same 

time, it is also difficult for healthcare professionals to monitor or track people 

healthcare conditions. In Indonesia, the technology environment has already 

available for the country to deploy mHealth solutions because the number of 

smartphone users in Indonesia is estimated to be more than 100 people, and 

technological trends have led about 32% of the population or 92 million users to 

use mobile health application 820F

19.   This has inspired the government or related 

stakeholders to develop a mobile health application to improve better healthcare 

services as well as provide healthcare information to people who live in under-

served communities. For example, they develop a mobile application, as a pilot 

project, to monitor pregnant women to reduce their pregnancy risk. The applica-

tion is used to monitor the pregnant woman walking activity and location as 

well as to records the food intake and the weight821F

20 (Setyanto et al. 2019). 

In Thailand, an app called Moommae was developed to support Thai women 

in breastfeeding outside of their homes and keeping their feeding records. Based 

on the assessment of the App, Moommae has great potential to be a useful self-

management tool for breastfeeding mother in Thailand 822F

21.(Wang, Chaovalit, and 

 
19 HANDAYANI: op. cit. (2018). 
20 Setyanto, Arief et al: Pregnancy Monitoring and Mapping Using Integrated Mobile Appli-

cation and Geographic Information System, in International Journal of Advanced Trends in 

Computer Science and Engineering, Vol. 8 (6). (2019). 3362–3368. 
21 WANG, CHIH JAU - CHAOVALIT, PHIMWADEE - PONGNUNKUL, SUPORN: A 

Breastfeed-Promoting Mobile App Intervention: Usability and Usefulness Study, in JMIR 

mHealth and uHealth, Vol. 6 (1). (2018).1-16 
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Pongnumkul 2018). Another App to mention is EasyHos which developed to 

assist patients to recognize their status during their stay in a hospital. The App 

was deployed at 2 hospital in Thailand which aims at solving the problem of 

unfamiliarity such as its style, atmosphere and procedures in the hospital for the 

patients. The App can reduce the questions from patients by 83.3%, so nur-

ses/hospital staff had 5 min more to do their routine work each day823F

22.  

III. Barriers to the adoption of mhealth

mHeatth makes services available for remote populations and underserved 

communities. It can increase access to and provision of health services and he-

alth information where mobile communications technology infrastructure has 

been prioritized824F

23. However, there are various barriers and challenges to be 

considered before the adoption and implementation of mHealth in the healthcare 

system. The latest of WHO report in 2018 shows funding, lack of legal regu-

lation covering mHealth programme, prioritization, cost-effectiveness, and ca-

pacity were the top five barriers Policy, Infrastructure, Effectiveness and De-

mand were most frequently reported as not being barriers to programme imple-

mentation. However, the Implementation of mHealth programmes in the deve-

loping world may face different challenges and require different solutions than 

the developed world825F

24. Therefore, sharing information and good practices 

within the region should be encouraged to adopt suitable mHealth programme 

to their environment. Before mHealth programmes can fully adopt and scaleup, 

these barriers need to be addressed826F

25.  

This study identified some barriers to the adoption of mHealth found in 

ASEAN countries, including literacy, language barriers, lack of knowledge, 

infrastructure, technical issues, and security/privacy. Literacy is reported in 

Cambodia, Myanmar and Vietnam as a potential barrier for the adoption of 

mHealth tools because patients need to have some level of education in reading 

text or using Mobile App. Moreover, several studies also found that literacy 

poses a challenge in the use of mHealth in developing countries827F

26. The popu-

lations that could benefit the most from mHealth are often illiterate, do not 

know how to text or use an app, or speak languages that are not available on 

mobile phones. According to ASEAN Key Figures 2018, the Adult literacy rate 

is relatively low in Cambodia and Myanmar, at 84.4% and 89% in 2016 res-

22 VORAKULPIPAT: op. cit. (2019) 
23 WHO: op. cit. (2016). 
24 Ibid 
25 WHO: Global Observatory for eHealth MHealth: New Horizons for Health through Mobile 

Technologies (2011), available at 

https://www.who.int/goe/publications/ehealth_series_vol3/en/ [2020-05-20]. 
26 CHIGONA, WALLACE - MPHATSO NYEMBA - ANDILE METFULA: A Review on 

MHealth Research in Developinag Countries, in The Journal of Community Informatics, Vol. 

9(2). (2013).  

https://www.who.int/goe/publications/ehealth_series_vol3/en/
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pectively. However, progress has been quite significant in Cambodia during the 

last fifteen years.828F

27 In addition to this, low health literacy may also hinder the 

utilization of mHealth in many developing countries, including ASEAN829F

28

Lack of knowledge was one of the barriers that should not overlook. Some 

patient had limited knowledge of how to use a mobile phone, and some did not 

want to install an app on their mobile phone. Besides, they have low awareness 

about the role of mobile internet in promoting healthcare and the benefits of 

mobile phone. They tend to change SIM cards, and therefore phone number, 

often and may share a phone with their family and have limited means to pay 

for calls or to charge their phone. Sharing phones and changing numbers may 

threaten confidentiality830F

29. In Vietnam, providers also lack knowledge on mHe-

alth because there are no mHealth network, workshop, or conference where 

mHealth stakeholders may share best practices of mHealth. Language diversity 

also reduces the potential benefits of mHealth services such as SMS text 

messaging. Due to the linguistic difference between patients and practitioners, 

people suffer unnecessary complications due to misinterpretations of medicati-

ons. 831F

30 Language and dialects presented a challenge for initiative utilizing SMS 

in many ASEAN countries. 

Lack of Infrastructure is another barrier to mHealth expansions in ASEAN. 

Unreliable network/ lack of internet connection is one of the important barriers 

found because mobile phone application requires a 3G network which is not 

currently covered in remote areas of developing countries. For example, a study 

conducted in Indonesia shows that the user is often faced with the problem of 

slow download speeds and limited internet access and aggravated by high-speed 

broadband access.832F

31 Technical issues should also be concerned that because not 

all mobile devices support mHealth application. For example, patients did not 

have a mobile phone that supports the barcode reader app was reported as a 

hindrance for mHealth adoption In Thailand which patient needs to use their 

phone camera scan a barcode. Moreover, mHealth App unable to install on IOS 

operating system.833F

32 In addition, the lack of mobile phone ownership was also 

reported as technical issues in some ASEAN countries. 

27ASEAN SECRETARIAT: ASEAN Key Figures (2018), available at: 

https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2018/12/ASEAN-Key-Figures-2018.pdf 

[2020-05-29] 
28 LATIF: op. cit. (2017) 
29 ARIE, SOPHIE: Can Mobile Phones Transform Healthcare in Low and Middle Income 

Countries? in BMJ (Online), Vol. 350. (2015). 1–2. 
30 LATIF: op. cit. (2017)  
31 MULJO, HERY HARJONO et al:  Mobile Learning for Early Detection Cancer, in Interna-

tional Journal of Interactive Mobile Technologies, Vol. 12. (2). (2018). 39–53 
32 VORAKULPIPAT, CHALEE et al: A Mobile-Based Patient-Centric Passive System for 

Guiding Patients through the Hospital Workflow: Design and Development, in JMIR mHealth 

and uHealth, Vol. 7(7). (2019) 1-19 

https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2018/12/ASEAN-Key-Figures-2018.pdf
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Security/Privacy issues are a big challenge for the adoption of mHealth. Se-

curity regulations may impede the development of mHealth programmes that 

wish to access or share personal health information. This study found that there 

is no current legislation or regulations covering mHealth programmes. For an 

instant, a study conducted by (Lam et al. 2018) reported that there is no regu-

lation relating to mHealth in Vietnam834F

33. In addition to this, the government has 

litter intention to foster policy or strategy to support mHealth programmes. The 

absence of government policy, the uncertainty of government support, and de-

pending on foreign support, were one of significant threat for mHealth adoption 

in ASEAN. 

Barriers to the adoption of mHealth may vary from country to country. Dif-

ferences between countries will have an impact on the implementation of mHe-

alth programme. As a result, ASEAN countries should learn from each other, 

they should develop a regional and global network to facilitate the sharing of 

best practices of mHealth as well as to exchange mHealth knowledge. In additi-

on, the government, specifically national health authorities need to pay more 

attention to the development of national eHealth/mHealth policies or strategies 

since it could be a step towards the more strategic implementation of large-scale 

programmes. Also, national health authorities and other related stakeholders 

should seriously promote the development and adoption of mHealth in the he-

alth sectors; thus, raising awareness of the population on the important of mHe-

alth in their health/healthcare. 

In summary, this research identifies the Mobile App and Text Message as 

the most used type of mHealth tool in ASEAN. The barriers that frequent identi-

fied include Literacy, lack of local knowledge, language barriers, infrastructure, 

technical issues, and privacy/security issues. It could be noted that this study 

may not capture all barriers impeding the development or adoption of mHealth 

in ASEAN because the presented barriers were only summarized for a single 

source of data like Scopus. Besides, a study from Laos was not available in this 

database. Therefore, it is necessary to expand to other databases, such as Pub-

Med or Web of Science, in further research to capture more studies on mHealth 

from ASEAN countries.  

Conclusion 

This paper summarizes barriers faced by ASEAN countries in the adoption of 

mHealth programme to improve the healthcare system. It also presents the 

mHealth tools that commonly used in ASEAN to access/provide health informa-

tion and health service for the population. The study also shed light on the im-

portance and potential benefits of mHealth technologies which government, 

health authorities and other stakeholders should take into their consideration 

33 LAM, JEFFREY A. et al. 2018: Mobile Health Initiatives in Vietnam: Scoping Study, in 

JMIR mHealth and uHealth, Vol. 6(4). (2018) 1–16. 
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among other healthcare solutions. Additionally, the identified barrier will provi-

de key stakeholders of future mHealth projects what they need to consider befo-

re adopting and implementing mHealth technologies in the healthcare system; 

thus, ensuring long-term and sustainability of the projects. Author suggestions, 

to obtain the full benefits from mHealth technologies as well as addressing 

existing barriers, ASEAN, as a whole, should develop mHealth Action 

Plan/Strategy to foster mHealth research and innovation; to share success and 

best practices of mHealth; and supporting each other to deploy and regulate 

mHealth in their national healthcare system. 
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Abstract 

This paper discusses an important issue of legal theory: the easy case-hard case 

distinction – in a special viewpoint. The differentiation is quite famous in legal 

dogmatics but not a well-known one in the judicial practice. Easy case means a 

simple routine case when judges do not have to face anything difficult. As for 

hard cases, written rules do not have a traditional role in application of law here, 

the problem is what is the source of difficulty? Thus, the essay examines a ques-

tion which leads us to two classic and eternal issues: the nature of law and the 

concept of law. As for this context, an other important question should be an-

swered: whether analysing ‘theory of norms’ could be enough to take a distinc-

tion between easy cases and hard cases or not? Moreover, what is the role of 

rules and principles in deciding easy of hard cases? Does the following statement 

right or not: easy case is always a rule-based decision, and hard case is always 

something else which we could emphasise as non-rule based decision? 

Keywords: application of law, easy case, hard case, principles, rules 

1. Introduction

Judges and judicial decisions have always been in the focus of academic atten-

tion. There is an understanding that judges have three important obligations: 

decide on every single case they have; decisions should be based on written 

rules, and (last but not least) decisions should be reasonable and just. 835F

1 Accord-

ing to these principles, judges have a permanent obligation to decide and there 

is no doubt that sometimes it is a really hard task as they often face complicated 

and complex cases. 

Legal dogmatics maintains that there are two types of legal cases that affect 

judicial decisions (in addition to any other viewpoint, for example, distinguish-

ing between criminal and civil proceedings): easy cases and hard cases. In a 

special viewpoint, the main difference between these two categories may be the 

following (but not the only one difference): whether there is a written rule 

which constitutes the basis for the decision-making, or there is no such ‘rule’. 

As for hard cases, written rules do not have a traditional role in adjudication 

1 COING, HELMUT: A jogfilozófiai alapjai, 1996, Osiris Kiadó, Budapest, 258. 
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here. There is a lay opinion according to which judges always decide based on 

rules. Professionals know very well that there is a great number of non-formal 

elements in each legal system. Hence, the question changes: are these elements 

allowed or not allowed in the application of law? The old sententia of Roman 

law, summum ius summa iniuria836F

2 supports the idea that the role of non-formal 

elements has always been very important. Thus, this paper examines a problem 

which leads us to two classic and eternal issues: the nature of law and the con-

cept of law. As for this context, an important question should be answered: 

whether analysing ‘theory of norms’ could be enough to take a distinction be-

tween easy cases and hard cases or not? Moreover, what is the role of rules and 

principles in deciding easy of hard cases? Does the following statement right or 

not: easy case is always a rule-based decision, and hard case is always some-

thing else which we could emphasise as non-rule based decision? 

2. Easy cases and hard cases

To start with, our preliminary knowledge about the easy case/hard case distinc-

tion can come from several sources. For example, Brian H. Bix explains the 

difference between these cathegories in this way: “Hard cases are those in 

which competently trained and thoughtful lawyers or judges might come to 

different conclusions about the result. In a sense, the difficulty or easiness of a 

case could be seen along a few variables: the extent to which all (competently 

trained) people would agree about the outcome, and, for any given evaluator, 

the quickness with which the conclusion is reached and the confidence or cer-

tainty with which the conlcusions maintained.”837F

3 Therefore, thanks to Bix, the 

definition of ‘hard case’ is outlined, thus, everything which does not fall under 

this concept belongs to the term ‘easy case’. 

First of all, it may be important to bring clarity to the relationship between 

easy cases and hard cases, which is quite relative - what is easy, is not hard at 

the same time, and vica versa, what is hard, is not easy. The main question re-

mains simple, but only at first sight: what makes a case ‘easy case’ and how 

comes hardness of a case? While the literature on legal theory is rich enough to 

answer the question, a single right solution to this dilemma has not been re-

vealed. We can also say that this question has always been the eternal and recur-

ring question of legal theory and legal philosophy, as it is suggested in the title 

of the paper.  

The differentiation is closely related to legal dogmatics. Legal dogmatics 

„(…) cannot be univocally defined. The reason for that is because it stands the 

2  This phrase appeared in ancient Rome, in the era of the republic, and it has remained an 

existing thought interpreted by Cicero. NÓTÁRI, TAMÁS: Summum ius summa iniuria – meg-

jegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez, in Jogelméleti Szemle, 2004, Nr. 

3., available at: http://jesz.ajk.elte.hu/notari19.html [cit. 2018-12-08] 
3 BIX, BRIAN H.: A Dictionary of Legal Theory, 2009, Oxford University Press, 81-82.  

http://jesz.ajk.elte.hu/notari19.html
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closest to legal practice (…) and is most directly linked to reality. (…) Dogmat-

ics has traditionally two levels: first the general level, where dogmatics is un-

derstood as scientific processing of all legal material. In a more specific sense 

dogmatics is understood as sentences that form a certain system, which enable 

to conceptually and systematically value the appplication of law.” 838F

4 Practice and 

jurisprudence meet in the field of dogmatics; hypothetically, it is conceivable 

that practice works without jurisprudence, but its bad effects have been well 

known by the ancient Roman jurists. 839F

5 Moreover, if we concentrate on practice, 

one more thing should be emphasised: legal thinking consists of two floors, an 

interior and an exterior one. The former is responsible for legal argumentation, 

and the latter helps jurists to form conclusions. The two are linked by the so-

called objective teleological argument.840F

6 

In order to analyse the easy case/hard case typology, the first task is to ac-

cept the distinction. Sometimes it is problematic because critics assert that the 

easy case/hard case typology is not relevant in real life and that application of 

this aspect in practice is an impossible expectation towards judges. Judges do 

not think about legal dogmatics at all. Moreover, naming of these cases is not 

appropriate: each judge's reasoning is different from that of his/her collegues', 

thus, a case that is easy for one judge may be hard for others. 841F

7 Therefore, this 

line of reasoning is not acceptable for us as the distinction does exist. We are 

trying to prove that the easy case/hard case typology is applicable in judicial 

practice as well, not only in a theoretical way. Our task is to explain why there 

are easy and hard cases, what is the nature of an easy and of a hard case, how 

we can identify them. Regarding hard cases, pointing out the source of difficulty 

is a relevant aspect, too. 

For easy cases ancient Romans had a term, ‘casus normalis’, which meant 

that a case could be solved by applying a written rule. Nowadays, we can say 

that an easy case is such where the facts and the written rule interweave; it can 

be stated that there is no real decision-making situation. Easy cases are easy 

beacuse the decision-maker has one certain handhold, the written rule – and that 

is all. According to Miklós Szabó, an easy case can be easily recognised: 1) 

there is no dilemma in relation to the facts of the case or the interpretation of the 

written rule; 2) no questionable statements were made; 3) or if such were made, 

the court rejected them. The task is more complex if we examine hard cases. 

4 NARITS, RAUL: Principles of Law and Legal Dogmatics as Methods Used by Constitutional 

Courts, in Juridica International, 2007, No. 12., 19, available at: 

https://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2007_1_15.pdf [cit. 2019-12-02] 
5 SZABÓ, MIKLÓS: A jogdogmatika hivatása, in Szabó Miklós (ed.): Jogelmélet és jogdogma-

tika, 2007, Bíbor Kiadó, Miskolc, 151-166., 160.  
6 JAKAB, ANDRÁS: Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt Magnaud? in Jogesetek Magya-

rázata, 2010, No. 1., 85-86.  
7 By the way this reflection was conceived by Jerome Frank. See more BÓDIG, MÁTYÁS: Je-

rome Frank, in SZABÓ, MIKLÓS (ed.): Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből, 

2002, Bíbor Kiadó, Miskolc, 254.  
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Certainly, written rules do not have a traditional role in adjudication here. In 

fact, it happens that hard cases have several opposing solutions. Their complexi-

ty is in connection with a simple realization: there are several sources of diffi-

culty (for example, moral, interpretational, etc.). These short preliminary defini-

tions should be sufficient at this starting point. The next chapter will present 

their exact content. Accepting the distinction between easy and hard cases is the 

most important requirement. We also have to admit that creating correct typolo-

gy does not mean that it will work in the future very well. In fact, there are vari-

ous types of judges or legal scholars, and cases will be easy for ones, and hard 

for others at the same time. 

3. Theory of norms

The easy case-hard case distinction brings us to an eternal question: what is the 

concept of law? Many scholars have already written about this dilemma and it is 

not irrelevant whether the law consists of just formal elements or there are also 

non-formal elements in it. According to Gyula Moór, conceptualizing law is the 

task of legal scholars, so it is one of the most famous issues of legal theory.842F

8 No 

doubt this question remains an eternal opened-question which means there is no 

’one right answer’ to this problem. Instead of making a list of law-concepts, 

there is a more exciting question: in the eyes of a judge, what is the main 

characteristics of his/hers law-concept? When does she/he raise the question 

’what is law’? Of course, judges always face with this question, in every single 

case they have during their judicial carriers. While deciding these cases, judges 

realize what is the essence of law in routine cases, and they also realize the bor-

ders of hard cases as well. A complete answer never can be formed, as it is be-

cause the nature of law which also nor complete or opened. So, the answer will 

always be formulated again and again, in every single case when judges will 

have to create a verdict.843F

9 

It is no exaggregation that a ’comfortable’ law-concept is usually something 

like this: ’law is a totality of legal norms’. If the frames of this concept are get-

ting extended, more and more non-formal elements can have space in it. Accor-

ding to Pospisil, the so-called formal law-concept is not correct as it can not 

answer some problems such as what is the role of the phonomenon ’law in acti-

on’; what to do with the absurd deduction; how can law rule the social life if 

nobody obey the norms, etc. 844F

10 Of course people want to believe in legal certa-

inty – as Jerome Frank emphasised845F

11 – , and formalism is not an unknown 

mechanism of law. From this viewpoint, a formal law-concept would be satis-

8 MOÓR, GYULA: Bevezetés a jogfilozófiába, 1923, Preifer, Budapest, 13.  
9 SZABÓ, MIKLÓS: A jogdogmatika előkérdéseiről, 1999, Bíbor Kiadó, Miskolc, 245.  
10 VARGA, CSABA: A jog mint folyamat, 2002, Szent István Társulat, Budapest, 150-152. 
11 FRANK, JEROME: Law and the Modern Mind, 1963, Anchor Books, New York, 37.  
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fying, but with this, we would deny the existence of some various types of hard 

cases… 

To understand some great theories on easy case-hard case distinction, we 

should examine some basics concepts which belong to the problem of law-

concept. These important concepts are the following: norm, rule, principle. First 

things first, it should be clarified that in the continental and common law legal 

system, the meaning of these cathegories (most of all, rule-principle distinction) 

can be different and difficult to explain; but at this point, we try to make a tradi-

tional interpretation to them. 

’Norm’ is also called ’Sollen’ (referring to Neo-Kantianism), and is a Latin 

word, a noun which means ’benchmark’, and also can be translated as ’rule’ in a 

special way.846F

12 Norm is something which can influence the human behaviour 

and helps human beings to act in a good and proper way. 847F

13 It is important to 

mention that in a society, norms have a lot of types and these can prevail simul-

taneously and parallelly. Among these social norms, legal norm is the most 

relevant: it is the only one which can be enforced by the states, which is written 

and which has a concrete content, etc. 848F

14 There is a difference between norm and 

the text of norm; the first one is the benchmark of the human behaviour and it 

can be perceptible with the text. So, legal norm is an abstraction, a construction 

of a legal thought.849F

15 

’Rule’ is usually used in legal discourse. The Latin ’regula’ means ’straight 

batten’, ’ruler’, and also ’benchmark’. 850F

16 ’Rule’ has a really rich semantics and 

the word’s context of power is also emphasized in a lot of ways; rule is ordered 

by a personal circle who has authority. It makes things more difficult when we 

would like to make a distinction between rule and (legal) norm and unfor-

tunately legal scholars also had problems with this question. For example, Kel-

sen wrote about norms, because norm is the base unit of law and its most im-

portant characteristics is validity. 851F

17 Moreover, Hart thought that legal system 

consists of rules, and these rules have several types. In the Hungarian academic 

literature there are also different theories as well. According to Szabó, ’norm’ is 

a general term which has two more types, ’rules’ and ’principles’. Hegyi thinks 

that norms and rules should be separated. 852F

18 And last but not least, Varga writes 

 
12 GYÖRKÖSY, ALAJOS (ed.): Latin-magyar szótár, 2004, Akadémiai Kiadó, Budapest, 366. 
13 SZABÓ, MIKLÓS: Jogi alapfogalmak, 2002, Bíbor Kiadó, Miskolc, 11-12.  
14 SZABADFALVI, JÓZSEF: A jogszabály, in SZABÓ, MIKLÓS (ed.): Bevezetés a jog- és államtu-

dományokba, 1995, Bíbor Kiadó, Miskolc, 54-55. 
15 SZABÓ, MIKLÓS: op. cit. (2002), 16-17.  
16 GYÖRKÖSY, ALAJOS (ed.): op. cit. 476. 
17 KELSEN, HANS: Tiszta jogtan (translated by Bibó István), 1988, ELTE Bibó István Szakkol-

légium, Budapest, 4.  
18 HEGYI, SZABOLCS: A szabályfogalom jogelméleti jelentőségéről, in Szabó Miklós (ed.): Re-

gula iuris. Szabály és/vagy norma a jogelméletben, 2004, Bíbor Kiadó, Miskolc, 88.  
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that conceptualizing is not enough at this question as the meanings of these 

words have historical, cultural and etymological aspects. 853F

19 

Our last phenomena which calls for an explanation is ’principle’. As for 

elements of law, this cathegory seems to be the most difficult one as it could be 

defined as ’idea of law’, ’general clause’, or the form of legal norms as well. 

There is an understanding that principles appear in different forms: they might 

be expressed openly in the text of norms – so these are the product of the leg-

islative power. Furthermore, principles are sometimes made artificially as they 

invented by judges or legal scholars during their legal reasoning method. Of 

course, principles could be derived by examining the text’s moral and political 

meaning, too.854F

20  

4. Theories on the role of rules and principles

In this chapter, some famous theories are discussed made by several legal 

scholars. Examining these theories, the problem of the role of rules and princi-

ples in judicial adjudication – in connection with easy case-hard case distinction 

– will be hopefully clarified.

In his famous book entitled The concept of law, Herbert Hart started and es-

tablished an endless debate about easy and hard cases. According to the scholar, 

rules are formulated using general/common expressions. In the majority of cas-

es, the situation is clear and judges understand the meaning of these general 

expressions well. The key element in this method is that these clear cases (he 

uses the term “clear” and “paradigmatic”, not “easy”) are based on the core of 

meaning. But, there is always a point when the application of a rule is problem-

atic. His famous example is the following: imagine a rule according to which 

“entering a park by vehicle is forbidden”. If you want to enter the park by car, 

the car belongs to the core of meaning as the car is evidently a vehicle. But the 

situation is questionable if somebody wants to use a scooter: is it a vehicle, or 

not? Consequently, a scooter is something which we classify under the core of 

penumbra.855F

21 Therefore, in these cases syllogism will not help the decision-

maker, solving the problem will need to be at his/her discretion – this is a situa-

tion that is called a hard case. Hart’s theory has a special name - “the open tex-

ture of law” which expresses really well that if there are any difficulties in adju-

dication, this can arise from the nature of language. 856F

22 Hart knew that a lot of 

19 VARGA CSABA: Szabály és/vagy norma – avagy a jog fogalmiasíthatósága és logizálhatósá-

ga, in Szabó, Miklós (ed.): Regula iuris. Szabály és/vagy norma a jogelméletben, 2004, Bíbor 

Kiadó, Miskolc, 23.  
20 JAKAB, ANDRÁS: A magyar jogrendszer szerkezete, 2007, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 56-57.  
21 HART, HERBERT LIONEL ADOLPHUS: A jog fogalma (translated by Takács Péter), 1995, Osi-

ris Kiadó, Budapest, 149-152., 159.  
22 LEITER, BRIAN: Legal Formalism and Legal Realism: What is the Issue? in Chicago Un-

bound. University of Chicago Law School, Public Law and Legal Theory Working Papers. 
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scholars are quite critical in connection with the distinction, namely, when do 

we face a clear case and when should we explain the meaning of a general in-

struction of the legislator? In fact, two societal needs must be reconciled: 1) 

there are rules which can be applied safely as they are clear enough, and 2) there 

should be “open questions” which are completely natural elements of an aver-

age legal system.857F

23 

Dworkin thinks that law is a closed totality which consists of rules, princi-

ples and policies. In his entire life and work Dworkin concentrated on hard cas-

es. He claimed that easy cases do not exist, that, in fact, every single case is a 

hard case. The main problem is that easy cases can be solved by rules, unlike 

hard cases where judges have to search for applicable principles and policies. In 

Dworkin’s terminology, principles have a large number of characteristics that 

make them different from rules. For example, principles provide a direction to 

reasoning; principles do not have exceptions; moreover, principles represent the 

solidary anchor/bond of the legal system as they try to compensate the acci-

dental inequity of rules. Furthermore, an important feature of principles is not 

validity, but importance. So, in a special aspect, principles stand above rules in 

the legal system. Judges are not allowed to exercise their discretion while solv-

ing so-called hard cases; instead, they should turn to principles and policies.858F

24 

Dworking believes that each judge can be a real Hercules on his/her own; as we 

know, Hercules was an ancient hero with superhuman abilities and who had 

never faced invincible tasks, so decision-makers should strive to become the 

heroes of verdict-making.859F

25 It is also important to emphasise that Dworkin be-

lieved in liberal pluralism, he stated that judicial decisions (of course hard cases 

as well) should match the political morality of a society.860F

26  

According to Dworkin, legal positivism can not justify the existence of prin-

ciples. As for Hart, his conception is a model which is built up with rules only. 

Dworkin writes that this statement should be refused because there are several 

cases when judges can only decide not by rules but by principles. If once people 

recognise the importance of principles, they will understand that in hard cases, 

judges can make decisions with these special elements of law.861F

27 

2010. 28. , available at: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context 

=public_law_and_legal_theory [cit. 2018-01-03]  
23 HART, HERBERT LIONEL ADOLPHUS: op. cit. 151., 159.  
24 DWORKIN, RONALD: A szabályok modellje (translated by Ződi Zsolt), in SZABADFALVI JÓ-

ZSEF (ed.): Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések, 1996, Bíbor Kiadó, Miskolc, 17-46. 
25 DWORKIN, RONALD: Taking Rights Seriously, 2013, Bloomsbury, London-New York, 132. 
26 See DWORKIN, RONALD: A politikai bírók és a joguralom, in TAKÁCS PÉTER (ed.): Jogura-

lom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből, 1995, ELTE 

ÁJK Tempus Kiadó, Budapest, 132-156. 
27 SHAPIRO, SCOTT J.: The Hart-Dworkin debate. A short guide for the perplexed, in Michigan 

Law. University of Michigan Law School, Public Law and Legal Theory Working Paper Seri-

es. No 77. March 2007. 11-12.  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context%20=public_law_and_legal_theory
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context%20=public_law_and_legal_theory
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Hart and Dworkin were debate partners and their pro and contra reasons 

draw a special view around the dilemmas of application of law. Of course their 

point of view could be the main aspects in connection with the easy case-hard 

case distinction and the rule-principle dualism, but there are so many other fa-

mous theories as well. 

We have already mentioned that Hans Kelsen used only the term ‘norm’. It 

is because the legal system is built up with (legal) norms, and these elements are 

in a strict hierarchy. This coordinated system is working well because every 

single norm should be valid, so in the hierarchy, the lower norm should suit to 

the higher ones and the lowers gain their validity from the higher norms. The 

fundamentum of the legal system is the so-called grundnorm. Kelsen did not 

concerned principles at all; it is because principle does not mean a legal 

cathegory. If the content of a principle wanted to be expressed in the language 

of law, a legal norm should contains this – but with this mechanism, the princi-

ple is not principle anymore, not a non-formal element, as it is already a written 

legal norm.862F

28 

The role of rules in application of law could be commented in a very nega-

tive and pessimistic way - as representatives of legal realism stated. Jerome 

Frank’s concept of law expresses very well the nature of judicial adjudication. 

He thinks that on the one part, law is a decision from the past, and on the other 

hand, it is a guessing how judges hold a decision.863F

29 There are two sort of legal 

realism: fact-scepticism and rule-scepticism. Rule-scepticism declares that 

judges are not guided by the written rules; because of this, laymen can not cal-

culate how judges make a conclusion in the cases they are involved. Frank 

writes that the authors of the school of legal sociology noticed an interesting 

phenomenon: there is a ‘living law’ in every society which can manifest how 

judges think and decide, moreover, jurisprudence should pay attention to this 

form of law. By the way, Frank was not a rule-sceptical, he was a follower of 

fact-scepticism; with this expression he emphasised that the uncertain rules are 

not the biggest problem in adjudication. In real life, judges do not know the 

facts of the cases at all. They hear the events from people (from plaintiffs, de-

fendants, witnesses, etc.), but unfortunately human memory is not infallible, 

human beings are often influenced by subjective factors, for example prejudice, 

bias, etc. We can see that the legal realist Jerome Frank did not discussed the 

problem of easy or hard cases, but he called our attention to the real role of rules 

in adjudication – we might believe in this theory because Frank was a judge, so 

he could know the reality very well… 

And last but not least, it would be useful to describe the point of view of 

Frederick Schauer. One of his questions: whether law should be built up with 

28 KELSEN, HANS: Legal Norms and Legal Principles: Esser’s Transformation Theory, in KEL-

SEN, HANS: General Theory of Norms, 1991, Oxford University Press, Oxford, 115-122.  
29 FRANK, JEROME: A jogi realizmus, in BADÓ ATTILA (ed.): Jerome Frank – Bíráskodás az 

elme ítélőszéke előtt. (Válogatott írások), 2006, Szent István Társulat, Budapest, 31.  
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rules or not? He says yes, of course, and he turns out lof of types of rules. One 

of them is capable to define the outcome of the judicial decision. Next to this 

important rule, judges also have discretion, but if and only if the rule does not 

specify the decision. If we think of real life, decisionmakers also take into ac-

count some principles: moral and societal principles and policies as well. 

Schauer himself do not follow the dualism rule-principle. He clarifies that now-

adays we should say ‘law’ to those decisions where judges concentrated on non 

rule-based elements of law; his example is equity-judging in common law legal 

systems.864F

30 

5. Conclusion 

We might see from this short essay that easy case-hard case distinction and the 

concept of rules and principles are in connection with the following question: 

what is the concept of law and how sources of law could be described? If the 

answers are formed to these questions, this will have an effect on how to inter-

pret ‘rule’ and ‘principle’ – like Hart, Dworkin, or Kelsen expressed. In easy 

cases, the factual situation is clear, and it is evident that the judge decide based 

on written rules – so he/she can find an applicable solution in the ‘ocean of for-

mal elements of law’. Hard case is something unique and extraordinary – but 

not rare. What sources of law could be used to solve the so-called hard cases? 

There is an endless debate about this question; according to Dworkin, principles 

can help the judges. But there are authors who believe that application of a rule 

to a case does not mean that this case is not hard anymore; let just think of 

Magnuad, the good judge who usually decided cases contra legem; or Hart who 

explained the problem with linguistic causes; and of course there are some par-

adigmatic cases in legal dogmatics which pay attention to hard cases which can 

(or can not?) be decided with written rules (such as Regina vs. Dudley and Ste-

phens, the case of the speluncean explorers, the grudge informer cases, the con-

joined twins case, etc.). In conclusion, analysing theory of norms can help the 

research but does not solve the problem of easy and hard cases. 
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Abstract 

This study (paper) will summarize the current and most important international 

legally binding and non-binding instruments applicable in the field of radioac-

tive waste management, which were developed under the auspices of the Inter-

national Atomic Energy Agency (here in after referred as the IAEA). This paper 

will demonstrate the relationship between the Joint Convention on the Safety of 

Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management 

and the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources. It 

will analyse the following areas: legal force, areas of regulation, subject mat-

ter, implementation, procedures of expressing by a State to be bound and pro-

cedures of amendment. Finally, the paper will show areas of synergies, existing 

between the two legal instruments and touch upon current and future challenges 

accordingly. 

Key words: nuclear safety, spent fuel and radioactive waste management, 

comparison, legally binding and non-legally binding international legal instru-

ments. 

1. Introduction

The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and the Safety 

of Radioactive Waste Management (‘Joint Convention’) 865F

1 was adopted on 5 

September 1997 by a Diplomatic Conference convened by the IAEA at its He-

adquarters from 1 to 5 September 1997. The Convention was opened for signa-

ture as of 29 September 1997 and entered into force on 18 June 2001. 

The Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources 

(‘Code of Conduct’ / ‘Code’) was developed through a series of meetings of 

1  INFCIRC/546 
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technical and legal experts held in March and July 2000. The IAEA Board of 

Governors approved the Code of Conduct in September 2000 and the subsequ-

ent IAEA General Conference endorsed it. Following the events of 11 Septem-

ber 2001, it was agreed that the Code should be revised. An open-ended group 

of technical and legal experts was convened for this purpose and met three ti-

mes in 2002-2003. The revised866F

2 Code was approved by the Board of Governors 

on 8 September 2003. On 19 September 2003, the General Conference, having 

welcomed the Board’s decision, endorsed the objectives and principles set out 

in the Code867F

3. 

The Code of Conduct is supplemented by two guidance documents, namely 

the Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources 868F

4 (‘Import/Export 

Guidance’) and the Guidance on the Management of Disused Radioactive Sour-

ces869F

5 (‘Disused Sealed Sources Guidance’). 

2. Comparison between the Joint Convention and the

Code of Conduct

2.1. Legal force 

The Joint Convention is a legally binding instrument. It is a “treaty” within the 

meaning of the definition of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, 

i.e. “an international agreement concluded between States in written form and

governed by international law” 870F6. The term “incentive Convention” that appears

in the Preamble871F7 of the Joint Convention, following the precedent of the Con-

vention on Nuclear Safety, is without prejudice to its legally binding character 872F8.

The Joint Convention relies on cooperation and “peer pressure” to motivate

States to enhance their safety measures, rather than on sanctions.

The Code of Conduct, on the other hand, is a non-legally binding instrument. 

As mentioned in its Preamble, it “should serve as guidance to States for — inter 

alia — the development and harmonization of policies, laws and regulations on 

the safety and security of radioactive sources”873F9. The non-legally binding

2  It replaces the version published (with the symbol IAEA/CODEOC/2001) by the IAEA in 

March 2001  
3  Resolution GC(47)/RES/7 
4 The revised Import/Export Guidance was approved by the Board of Governors on 12 Sept-

ember 2011 and endorsed by the General Conference on 21 September 2011 (Resolution 

GC(55)/RES/9) 
5 The Disused Sealed Sources Guidance was approved by the Board of Governors on 11 Sept-

ember 2017 and endorsed by the General Conference on 21 September 2017 (Resolution 

GC(61)/RES/8) 
6  Article 2(1)(a) 
7  Recitals (ix) and (x) 
8  The term “incentive” should be understood “rather as synonymous with ‘encouragement’ or 

‘emulation’” (article “ODETTE JANKOWITSCH-PREVOR: The Convention on Nuclear Safety, 

1994, Nuclear Law Bulletin No 54, Paris, page 13.) 
9  Preamble, last recital 
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character of the Code of Conduct has been consistently affirmed in the Reso-

lutions on Measures to Strengthen International Cooperation in nuclear, radiati-

on, transport and waste safety, adopted annually by the General Conference 874F10. 

The two Guidance documents supplementary to the Code are, likewise, non-

legally binding875F11. 

2.2. Area of regulation 

The Joint Convention deals only with safety, while the Code of Conduct addres-

ses simultaneously safety and security. 

The Joint Convention is the first and only international legally binding treaty 

to address both the safety of spent fuel management and the safety of radioacti-

ve waste management, in a “joint” structure. One of the objectives of the Con-

vention is to “to achieve and maintain a high level of safety worldwide in spent 

fuel and radioactive waste management […].” 876F12 

On the other hand, the Code of Conduct is the main international instrument 

to tackle both safety and security of radioactive sources in an integrated manner. 

One of the objectives of the Code is to “achieve and maintain a high level of 

safety and security of radioactive sources.” 877F13 

2.3. Subject Matter 

The scope of the Code of Conduct covers radioactive sources878F14 throughout 

their entire life cycle, from the stage of initial production to their final disposal. 

The Joint Convention covers - inter alia - radioactive sources from the point at 

which they become disused to their final disposal. There is therefore a relation 

of complementarity between the two instruments as regards the management of 

disused sealed sources, but only insofar as safety aspects are concerned. 

The link between the two instruments is acknowledged in the Preamble of 

the Code of Conduct, which refers to “the provisions of the Joint Convention on 

the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 

Management (1997), in particular those provisions which relate to the 

10  For instance, Resolution GC(47)/RES/7.B  states that [the General Conference] “Endorses the 

objectives and principles set out in the Code, while recognizing that the Code is not a legally 

binding instrument”. The non-legally binding nature thereof is mentioned in subsequent GC 

Resolutions such as GC(48)/RES/10, GC(49)/RES/9, GC(50)/RES/10, GC(51)/RES/11 etc. 
11  Their non-legally binding character is explicitly mentioned in the text of both the Im-

port/Export Guidance and of the Disused Sealed Sources Guidance, as well as reaffirmed in 

the GC safety-related Resolutions, such as GC(55)/RES/9 and GC(61)/RES/8. 
12  Article 1(i) 
13  Paragraph 5(a)(i) 
14  According to the definition of the Code of Conduct, “Radioactive source” means radioacti-

ve material that is permanently sealed in a capsule or closely bonded, in a solid form and 

which is not exempt from regulatory control. It also means any radioactive material released if 

the radioactive source is leaking or broken, but does not mean material encapsulated for dis-

posal, or nuclear material within the nuclear fuel cycles of research and power reactors. (para-

graph 1, sixth definition) 
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transboundary movement of radioactive waste and to the possession, remanu-

facturing or disposal of disused sealed sources”. Furthermore, the Disused 

Sealed Sources Guidance states in its Preamble that “this non-legally binding 

Guidance takes account of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 

Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (1997)”. 

Moreover, at the Joint Convention Second Review Meeting, the Contracting 

Parties noted “the importance of implementing the IAEA Code of Conduct on 

the Safety and Security of Radioactive Sources.”879F15 

The Joint Convention refers to disused sealed sources in Article 3(2) “Scope 

of application” and in Article 28 “Disused sealed sources”, without however 

defining this term. 

The Code deals more in detail with this topic, containing provisions which 

are directly relevant, in particular in its paragraphs 14, 15, 20, 22 and 27. In 

addition, the Disused Sealed Sources Guidance is dedicated to the issue. Unlike 

the Joint Convention, the Code of Conduct provides a definition of the term 

“disused source” as meaning “a radioactive source which is no longer used, and 

is not intended to be used, for the practice for which an authorization has been 

granted”880F16 (n.b. taking into account that the definition of “radioactive source” 

in the Code of Conduct corresponds to that of a sealed radioactive source, it can 

be construed that the definition of “disused source” is equivalent to that of a 

disused sealed source). 

The provisions related to the management of disused sealed sources in the 

aforementioned instruments are summarized below. It can be noticed that, while 

the Joint Convention covers only general principles suitable for an international 

treaty, the Code and in particular its specific supplementary Guidance offer detai-

led recommendations to States on the management of disused sealed sources. 

- The Joint Convention requires that each Contracting Party ensures that 

the possession, remanufacturing or disposal of disused sealed sources 

takes place in a safe manner, and that it allows for re-entry into its terri-

tory of such sources if accepted in the framework of its national law 

(Article 28). 

- The Code of Conduct encompasses several provisions relevant for the 

management of disused sealed sources, such as establishing a national 

register of radioactive sources (paragraph 11); encouraging reuse and 

recycling when practicable and consistent with considerations of safety 

and security (paragraph 14); emphasizing the responsibilities of desig-

ners, manufacturers, suppliers, users and those managing disused sources 

for the safety and security of radioactive sources (paragraph 15); ensuring 

storage of radioactive sources in facilities appropriate for the purpose of 

storage (paragraph 20(p)), including storage of disused sources for exten-

ded periods of time in facilities fit for that purpose (paragraph 20(q)); 

 
15  Summary Report, para. 25 
16  Paragraph 1, third definition 
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highlighting considerations for adequate regulatory control up to the final 

disposal of disused sources (paragraph 5(b) and paragraph 22(c) on re-

cords for the transfer and disposal of radioactive sources); ensuring ar-

rangements for the safe management and secure protection of radioactive 

sources once they have become disused, including financial provisions 

where appropriate (paragraph 22(b)); considering agreements, where app-

licable, regarding the return of disused sources to a supplier (paragraph 

20(e)(7)); and allowing for the re-entry of disused sources into a State’s 

territory for return to a manufacturer if, in the framework of its national 

law, the State has accepted that they be returned to a manufacturer 

authorized to manage the disused sources (paragraph 27).  

- The Disused Sealed Sources Guidance is consistent with the provisions 

of the Code, identifying actions that need to be taken, starting with the 

decision to acquire a radioactive source and continuing through dis-

posal, to ensure that disused sources are safely and securely managed. It 

also advises on the available management options for disused sources, 

which include reuse or recycling, long-term storage and disposal and 

return to a supplier. All three management options are also envisaged, 

without however entering into details, by Article 28 of the Joint Con-

vention, which refers to “remanufacturing”, “disposal” and “re-entry”. 

In particular, in relation to disposal, the Guidance reiterates that the dis-

posal of disused sources declared as radioactive waste is the final step in 

their safe and secure management 881F17. In this context, the Guidance con-

tains several specific requirements e.g. developing a disposal program-

me for disused sources that are designated as radioactive waste, that is 

compatible with the State’s overall radioactive waste management prog-

ramme; ensuring that a disposal facility for disused sources is subject to 

a safety and security assessment prior to authorization by the regulatory 

body and is sited, designed, constructed, operated and closed in con-

formance with specific safety requirements (paragraph 23). As disposal 

is one of the activities falling under the scope of “radioactive waste ma-

nagement”, the aforementioned elements of the Guidance can only be 

implemented in strict compliance with the principles enshrined in the 

Joint Convention. 

2.4. Implementation 

A key feature of the Joint Convention is its review process, which involves se-

veral  obligations of the Contracting Parties, i.e. preparing and submitting in 

advance to all Contracting Parties a National Report addressing the measures 

taken to implement each of the obligations of the Convention; reviewing the 

 
17  The participants at the International Conference on the Safety and Security of Radioactive 

Sources held in Abu Dhabi 27-31 October 2013 “accepted that a source does not become was-

te until it reaches the point when final disposal becomes the only viable option”. 
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National Reports of other Contracting Parties and seeking clarifications through 

a system of written questions and answers; participating actively in the Review 

Meetings held in every three years, in particular by presenting and discussing 

their own National Report within the Country Group sessions, and taking part in 

an in-depth debate on the National Reports of the other members of the same 

Country Group. 

The implementation of the Code of Conduct and Guidance is discussed in 

the context of a formalized information-sharing process set out since 2006882F18 

and amended in 2019883F

19. The objective of this process is to promote a wide exc-

hange of information on national implementation progress. 

While both processes aim at ensuring the sharing of information, experiences 

and lessons learned, there are several notable differences, mainly: 

- The Joint Convention review process takes places according to a

prescribed set of rules, laid out in the Joint Convention Rules of Procedu-

re and Financial Rules 884F20, the Guidelines regarding the Review Process 885F21

and the Guidelines regarding the Form and Structure of National

Reports886F22.

- The formalized information exchange process under the Code of Conduct

is governed by a more flexible scenario, building on the general outline

traced at the Meeting of technical and legal experts held from 31 May to

2 June 2006 and consisting essentially in a mix of international and regi-

onal meetings887F23.

- The National Reports under the Joint Convention are prepared pursuant

to an obligation enshrined in the Convention itself. These reports should

be drafted in line with a prescribed format and structure and should

describe in detail the measures taken to implement each of the obligations

laid out in the Convention. The elaboration of such reports, in particular

of the first one that should be the most comprehensive, has proven to be a

challenge for several Contracting Parties, in particular in light of the in-

18  In Resolution GC(61)/RES/8, the General Conference “[…] Recognizes the value of in-

formation exchange on national approaches to controlling radioactive sources; takes note of 

the Board’s endorsement of the proposal for a formalized process for a voluntary, periodic 

exchange of information and lessons learned and for the evaluation of progress made by Sta-

tes towards implementing the provisions of the non-legally binding Code of Conduct on the 

Safety and Security of Radioactive Sources given in Annex 2 to document GC(50)/RES/3; ta-

king into consideration concerns expressed by Member States on the legal and financial as-

pects.” (operative paragraph 66) 
19  At the Open-ended Meeting of Technical and Legal Experts held from 27 - 31 May 2019 in 

Vienna (Report of the Chairman available at 

https://gnssn.iaea.org/CSN/MEETINGs/2019%20CoC%20Meeting/Chair%20Report%20Cod

e2019.pdf)  
20  INFCIRC/602/Rev.5 
21  INFCIRC/603/Rev.7 
22  INFCIRC/604/Rev.3 
23  The process is described in detail in the Attachment to Chair report 

https://gnssn.iaea.org/CSN/MEETINGs/2019%20CoC%20Meeting/Chair%20Report%20Code2019.pdf
https://gnssn.iaea.org/CSN/MEETINGs/2019%20CoC%20Meeting/Chair%20Report%20Code2019.pdf
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tensive resources required. The National Reports are then submitted to a 

review process, which comprises several stages, both before and during 

the Review Meetings, and leads to the consensual identification by Cont-

racting Parties of Good Practices, [Areas of Good Performance], Sug-

gestions and Challenges.  

- On the other hand, in the context of the meetings under the Code of Con-

duct, States are invited to prepare and submit national reports on their ef-

forts to implement the provisions of the Code. This is however a volun-

tary endeavour and the topics are chosen by States according to their own

interests. Reporting offers a self-assessment tool and an opportunity to

engage in a dialogue with the other participants, without the constraints

of a peer-review exercise888F

24.

- The Joint Convention review process is essentially open only to the Cont-

racting Parties and is governed by strict confidentiality requirements as

regards the contents of the debates during the reviewing of National

Reports.

- The process under the Code of Conduct is open to the broadest possible

participation by all member and non-member States, whether or not they

have made a political commitment to the Code and/or the Guidance.

- The Review Meetings under the Joint Convention are held during two

weeks at the IAEA Headquarters in Vienna; the Contracting Parties have

the obligation of bearing their own expenses related to their delegations’

participation.

- The meetings under the Code of Conduct are shorter. In the light of past

experience, they last for maximum four days. They have been organized

both in Vienna and in various States.

- The National Reports prepared by Contracting Parties for the Joint Con-

vention Review Meetings are to be made publicly available by the Secre-

tariat 90 days after the Review Meeting, unless the Contracting Party

concerned notifies the Secretariat otherwise.

- The reports presented under the Code of Conduct implementation mee-

tings are not generally publicly available (they may cover more sensitive

aspects related to security); they are however summarized in the reports

of the meetings which are uploaded on the IAEA website.

24  As acknowledged at the 2013 Abu-Dhabi Conference, “The benefits of the information 

exchange process start from the writing of the report, which offers an opportunity for a rigo-

rous self-assessment of each State’s progress in implementation of the Code. Then the discus-

sions at the meetings offer an opportunity to share experiences in the implementation of the 

Code’s provisions. And it should not be thought that the process is a one-way process of deve-

loping States learning from developed States.” 
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2.5. Procedure of expressing a State’s consent to be bound 

The Joint Convention sets out in Article 39 – 40 the procedure that has to be 

followed by a State or a regional organization of integration or other nature to 

become Contracting Party. The mechanisms of expressing consent are consis-

tent with the ones laid out in the Vienna Convention on the Law of the Treaties. 

In this context, the Joint Convention is subject to ratification, acceptance or 

approval by the signatory States, and, respectively, open to accession by all 

States after its entry into force 889F

25. The Joint Convention provides for an interval 

of ninety days after the date of deposit of the instrument until its entry into force 

for the new Contracting Parties. As of March 2020, there will be 83 Contracting 

Parties890F

26 to the Joint Convention (despite its universal relevance); there are also 

two signatory States thereof. 

In the case of the Code of Conduct, an exceptional procedure of expressing 

“political commitments” is in place. Regarding the (revised) Code of Conduct, 

in September 2003891F

27, besides endorsing the Code, the General Conference ur-

ged each State to write to the Director General stating that it fully supports and 

endorses the IAEA’s efforts to enhance the safety and security of radioactive 

sources; and that it is working towards following the guidance contained in the 

revised Code. In addition, it requested the Director General, subject to the avai-

lability of resources, to compile, maintain and publish a list of States that make 

a political commitment by writing to him as urged by the General Conference. 

The same system is in place in respect to the two Guidance documents. As of 

September 2018, 137 States expressed political commitments vis-à-vis the Code 

and 114 States expressed political commitments towards the Import-Export 

Guidance; 8 States expressed political commitments have been received yet for 

the Disused Sealed Sources Guidance892F

28.  

It should be noted that the annual safety Resolutions of the IAEA General 

Conference call on all Member States to become Contracting Parties to the Joint 

Convention, as well as to make political commitments to the Code and its Gu-

idance documents893F

29. 

25  Article 39 (2) and (3)  
26  https://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf  
27  Resolution GC(47)/RES/7 
28  https://www-ns.iaea.org/downloads/rw/imp-export/status-list.pdf 
29  For instance, Resolution GC(61)/RES/8 “urges all Member States that have not yet done 

so, including those managing radioactive waste from the use of radioactive sources and 

nuclear energy, to become Contracting Parties to the Joint Convention” (operative paragraph 

21). It further “calls on all Member States to make a political commitment to implement the 

Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources and its supplementary 

Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources and its supplementary Guidance 

on the Management of Disused Radioactive Sources” (operative paragraph 27) 

https://www-legacy.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf
https://www-ns.iaea.org/downloads/rw/imp-export/status-list.pdf
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2.6. Amendment 

The Joint Convention lays out a detailed procedure, according to which any 

Contracting Party may propose an amendment to the Convention, which will be 

considered at a review meeting or at an extraordinary meeting, subject to strict 

requirements concerning deadlines and quorum 894F

30. To date, no amendment to the 

Joint Convention has been proposed (the only precedent being registered in the 

framework of the Convention on Nuclear Safety). It should be noted that the 

approval of such an amendment to the Convention would probably entail leng-

thy negotiations to be adopted and take a relative long period to be in force. For 

an amendment to the Joint Convention to be effective, it is subject to ratification 

/ acceptance / approval / confirmation by the Contracting Parties and enters into 

force for those States on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of 

the relevant instruments of at least two thirds of the Contracting Parties. Under 

the current status, this would require approx. 51 instruments. 

The Code of Conduct itself does not contain a provision on review / revision, 

unlike the two Guidance documents that comprise a clause related to review 

and, if appropriate, revision by Member States every five years or earlier if ne-

cessary895F

31. To date, both the Code and the Import/Export Guidance have been 

revised. They underwent the same process of developing the revised text thro-

ughout meetings of technical and legal experts, followed by the resulting docu-

ment’s approval by the Board of Governors and endorsement by the General 

Conference. However, upon finalizing this approval process, there is no further 

need for a subsequent process to be completed for the revised version to be in 

force, like in the case of the Joint Convention. This provides an increased flexi-

bility and speed for updating the Code and Guidance documents, in line with the 

latest technological, regulatory or legal developments.  

3. Conclusions

This study demonstrates that the Joint Convention and the Code of Conduct are 

complementary, with several synergies existing between them. However, there 

are also differences stemming essentially from their different legal force. Furt-

her, financial burden on Contracting Parties was also recognized as limiting 

factor given that each Contracting Party is responsible for funding its prepara-

tion of National report and participation of national experts in Review Mee-

tings896F

32. These may explain the current situation where a higher number of Sta-

tes decided to commit to the Code rather than to the Joint Convention. 

30  Article 41 
31  Paragraph 20 of the Import/Export Guidance and, respectively, paragraph 29 of the 

Disused Sealed Sources Guidance. 
32  The synergies were also discussed in detail at the Open-ended Meeting of Technical and 

Legal Experts held from 30 May - 3 June 2016 in Vienna (Report of the Chairman available at 
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Abstract 

The first part of the essay deals with the short biography of Charles Dickens 

and the events, characters and working conditions depicted in one of his most 

famous work, the Christmas Carol. The second part is about the reality of victo-

rian life and society and the child labour during the industrial revolution. The 

presentation is about to outline the state of labour law in the nineteenth century. 

The aim is to analyse the circumstances that led to the birth of the factory leg-

islation, including the effects of the industrial revolution, the working conditi-

ons before the factory acts came to exist and the initial steps that were taken by 

the legislators to improve the working conditions. In the summary I try to com-

pare the society and working conditions that are present in the book with those 

that actually existed. 

Keywords: Charles Dickens, Christmas Carol, child labour 

1. Introduction

This study is aiming to analyze the social and legal background that is presented 

in the novel A Christmas Carol by Charles Dickens. In the first part, after tra-

cing the writer’s biography I am going to summarize the novel briefly. Then the 

process of the industrial revolution and the social stratification of this era are 

being discussed and also compared to what Dickens described in his work. The 

main part of the analysis focuses on the legal institutions that are mentioned by 

the author and the actual conditions (mainly on the contemporary labour relati-

ons) and legal environment of Great Britain in the Victorian era. 

2. A short biography of Charles Dickens

Charles Dickens was born on February 7, 1812 in Landport and died in June 9 

1870 on his small village property near London.897F

1 

1 WITHOUT AN AUTHOR: Tolnai új világlexikona, Az általános tudás és műveltség tára, 3. kötet 

(Bur-Don), 1926., Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvény-társaság, Budapest, 

299.
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His father, John Dickens worked as a clerk in the Navy Pay Office at Port-

smouth where he met with Elizabeth Barrow, whom he later married.898F

2 The little 

Charles spent the early years of his childhood in Chatham, and then the family 

moved to London. Here the father had racked up a heap of debt and became 

bankrupt. From then on the family’s living conditions were poor, and Dickens’ 

parents ended up at a prison called Marshalsea899F

3 due to the financial difficulties. It 

should be noted that in these years Charles became the breadwinner of the family 

therefore child labour was not an unfamiliar concept to him.900F

4 

Yolland Arthur mentioned this too in his work about Dickens’ life: „Our 

train is running into Charing Cross station in London. We get out. Everyone is 

going about their own business. Perhaps no one even thinks about the fact that 

89 years ago here in this place stood a tumble-down building and in its inhos-

pitable first floor room a poor boy – whose name is now known in every cultu-

red place of the world – was spending his days with binding up boxes of shoe-

shine. Charles Dickens must have earned his living as a mere twelve year old 

boy. He worked for the Warren Company; his salary was six shilling weekly. 

Dickens had later recalled this time of plodding over and over again.”901F

5 

From 1828 Dickens worked for one of his relatives (who wanted to report 

about the matters of the House of Commons explicitly in his newspaper Mirror 

of Parliament) as a stenographer in the Parliament. Around 1829 he got a job at 

the Doctor’s Commons consistory court, where the most common legal practi-

ces were probates and family law matters.902F

6 

He tried to enrich his knowledge trough self-instruction; therefore he visited 

the British Museum on several occasions. He started his literal career as a 

newspaper reporter and published Sketches of London about the life cir-

cumstances of the lower social classes in London. These stories also helped to 

establish his name in literature.903F

7 

In one of his first literally relevant novel Twist Oliver (1838) he attracted the 

attention on the inhumane treatment people received at workhouses. In Nicholas 

Nickleby (1839) he was aiming to bring forward the abusive practices of private 

2 FORSTER, JOHN: The Life of Charles Dickens, Volume I., 1875., James R. Osgood & Com-

pany, Boston, 22. 
3 A prison in London that was described as a debtor’s prison in the 19th century, 

https://www.britannica.com/topic/Marshalsea, 2020. 03. 15. 
4 BLORE, G. H.: Sixteen Biographies, 1920., Edinburgh, Glasgow, New York, Toronto, Mel-

bourne, Cape Town, Bombay Calcutta, Humphrey Milford–Oxford University Press, London, 

131. 
5 YOLLAND, ARTHUR: Dickens, in: Magyar Figyelő, 1912/1., 342-354., 342. 
6 TOMALIN, CLAIRE: Charles Dickens élete, Fordította: SIPOS KATALIN, 2012, Európa Könyv-

kiadó, Budapest, 96. 
7 WITHOUT AN AUTHOR: A Pallas nagy lexikona, Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat 

kötetben, V. kötet, Dammara-Elektromos gép, 1893., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvény-

társaság, Budapest, 285. 



384 

schools.904F8 It could be said that not many people knew so much about the life of 

those who belonged to the lower classes of the society as Dickens. He tried to 

evoke compassion through his writings and by this he wanted to eliminate (or at 

least diminish) the social unfairness that were present in the era’s society. One 

of the crucial components of his work was the caricatures. In his writings he 

mixed satirical, comical and touching elements in a perfect harmony. 905F

9 

These are also present in his novel Christmas Carol – the subject of this 

essay. 

3. The Christmas Carol

A Christmas Carol in prose – A Ghost Story of Christmas was published in 

1843. The novel’s protagonist is Ebenezer Scrooge, a money lender. After the 

death of his partner, Marley, he is managing his business alone.  His only emp-

loyee is the poorly paid Bob Cratchit. Scrooge is an old, greedy miser, who tries 

to make his employee work as long as possible at the lowest possible input. He 

despises his fellow human beings, and even neglects his own nephew, Fred. He 

does not care about the poor’s fate. Even the spirit of Christmas cannot touch 

his cold heart. One evening however the ghost of Marley appears in front of 

him. The specter bears the chains that he forged himself when he was still alive 

and cannot rest in peace. He warns the money lender that the same fate will 

befall on him if he does not change his mean ways and become a better person. 

After Marley three Christmas spirits come to visit Scrooge. The first one is the 

Ghost of Christmas Past that reminds him of years of his boyhood and ado-

lescence. The second spirit shows him how people celebrate Christmas in the 

present throughout the town. During this visit we can also catch a few glimpses 

of the habits of the people belonging to different social classes. We also come to 

know how Fred and the Crachit family are living. The last spirit, the Ghost of 

Christmas Yet to Come unfolds us the future in which both Bob Cratchit’s little 

mobility-impaired son, Tim and the money lender himself will die. People 

however do not care about Scrooge’s death. Even the curtains are stolen from 

his deathbed and sold to another money lender (or more precisely to a resetter) 

with all his remaining belongings. Due to the impact of the visions showed by 

the Christmas spirits Scrooge changes his ways, redeems himself, and turns into 

a good person. He becomes something of a father figure for little Tim, he also 

donates for the poor and celebrates Christmas wholeheartedly.906F

10 

8 WITHOUT AN AUTHOR: Révai nagy lexikona, Az ismeretek enciklopédiája, V. kötet. 1912., 

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 521. 
9 Ibid. 522. 
10 My summary is based upon the following edition: DICKENS, CHARLES: A Christmas Carol, 

1915., J. B. Lippincott Company, Philadelphia and New York, printed in Great Britain, avai-

lable at: http://www.gutenberg.org/files/24022/24022-h/24022-h.htm, 2020. 03. 15. 
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4. The industrial revolution and the social stratification

The Christmas Carol was set in the 19th century in England that was the era of 

the industrial revolution. In this process the United Kingdom had a leading role 

- even though the volume of the industrial production had increased across Eu-

rope from the second half of the 18th century (including French and the Nether-

lands) due to, among other things, the increasing population, the newly founded

cities, the newly built roads and channels -, but still the most significant deve-

lopment occurred in the United Kingdom. The reason of this on one hand was

that this country was a leader in the fight for colonies. On the other hand the

European continent was a war zone at this time, taking the French Revolution

(that began in 1789) and the Napoleonic wars into consideration. 907F

11

People living in England at the beginning of the century were first deter-

mined to accumulate wealth and then to start new ventures. Many people beca-

me unemployed after Arkwright launched his spinning machine in 1769 and 

Cartwright invented his power loom in 1785. These people had to earn their 

living at the factories from then on. The use of coal in iron smelting superseded 

the use of charcoal. James Watt invented the steam engine. In North-England 

huge industrial zones had been built. In the mines coal was transported in 

wagons that were towed on rails.908F

12 

This shows that in many cases the mechanization made the skilled workforce 

redundant and it also changed the composition of employees radically. This 

caused that a huge number of women and children appeared at the workpla-

ces.909F13 Factories became the leading form of industrial production. As a result a 

new class appeared in the society: the class of industrial workers. This group of 

workers had different interests than others. 910F

14 At the same time another class – 

the industrialists – had evolved.911F

15 Most of the industrialists came from the 

middle class (philistines) and so even the wealthier ones could only integrate 

into the upper class at the end of the century. 912F

16 

The social classes of feudalism (the nobility and the peasants/serfs) were 

slowly replaced by the modern social classes of the bourgeois and the 

workers.913F

17 

11 DIETZ, FREDERICK C.: The Industrial Revolution, 1927., Henry Holt and Company, New 

York, 23–24., available at: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.223819, 2020. 03. 15. 
12 SZÁNTÓ, GYÖRGY TIBOR: Anglia története, 1997., Maecenas Könyvek, Budapest, 191. 
13 FERENCZ, JÁCINT (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon, 2019., Gondo-

lat Kiadó, Budapest, 2019., 19–20. 
14 TÓTH, FERENC: A munkaügyi kapcsolatok rendszere, fejlődése, 2008., Szent István Egyete-

mi Kiadó, Gödöllő,152. 
15 CROUZET: A brit nagyiparosok társadalmi eredete az ipari forradalom korszakában, Törté-

nelmi Szemle, 1981/2., 245-251., 245. 
16 Ibid. 251. 
17 MÓZES, MIHÁLY: Az angol ipari forradalom, in: GUNST, PÉTER (szerk.): Európa története, 

1996., Csokonai Kiadó Kft., Debrecen, 206. 
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5. The social structure of the industrial revolution as dis-

played in Christmas Carol 

Based on the above it can be said that the novel describes the society of that 

time accurately. The upper class is only mentioned in the story. Cratchit’s 

daughter refers to it, when she says that she saw a countess and a lord turned up 

in the shop where she works. 914F

18 

Scrooge is described as someone who belongs to the middle class (or in my 

opinion to the upper-middle class). As Dickens put it in a not too flattering way: 

„Oh! But he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! A squeezing, 

wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous, old sinner! Hard and sharp 

as flint, from which no steel had ever struck out generous fire…” 915F

19 

This social class is also being shown in the forth stave: „They scarcely se-

emed to enter the City; for the City rather seemed to spring up about them, and 

encompass them of its own act. But there they were, in the heart of it; on 'Chan-

ge, amongst the merchants; who hurried up and down, and chinked the money 

in their pockets, and conversed in groups, and looked at their watches, and 

trifled thoughtfully with their great gold seals; and so forth, as Scrooge had 

seen them often.”916F

20 This description introducing us to the businessmen 

(presumably industrials and entrepreneurs; their wealth and state in the society 

emphasized by the golden seal-rings on their fingers) who are gathering at the 

exchange. This scene also serves as a validation to the fact that Scrooge is be-

longing to this class too, because later on the businessmen refer to him as their 

“acquaintance” (even though Scrooge’s death does not shock them). 917F

21 

Supposedly Scrooge’s nephew, Fred is also belonging to the middle class, 

and though Scrooge says the man has barely any money 918F

22, he lives in good eno-

ugh conditions according to what we can assume from the Christmas festivities 

shown in the third stave (his wife is sitting in a comfortable armchair, many 

people were sharing on the food, and the description of their clothing also imp-

lies this).919F

23 In my opinion we can also include the poulterers’ and the fruiterers’ 

– who appear in the same stave – into the same class.920F

24 

We can unequivocally declare that the Cratchits belong to the working class; 

the description of their living conditions suggests this too. Mrs. Cratchit wears 

her best dress for the holidays, though the author indicates that it had been alte-

red many times. In her hair there are fancy but dirt-cheap ribbons.921F

25 Bob 

Cratchit makes his worn clothes darned up and brushed specifically for Christ-

 
18 DICKENS: op. cit. 92. 
19 Ibid. 5. 
20 Ibid. 113. 
21 Ibid. 114. 
22 Ibid. 8. 
23 Ibid. 101-103. 
24 Ibid. 76. 
25 Ibid. 81. 
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mas.922F

26 Their daughter, Martha works at a milliner's.923F

27 The family lives in great 

poverty, and even though they aware of their situation none of the children says 

anything about the pudding, that is served as a dessert might be „at all a small 

pudding for a large family”.924F

28 

The conditions of the miners are even worse than the Cratchits’. The author 

takes us to a bleak marshland where huge stones are lying around everywhere. 

Here celebrate the miners in a hut made of mud and stone.925F

29 

In conclusion we can say that in the novel almost every social class of the 

industrial (Victorian) age is present. Although the author noticeably expresses a 

negative opinion about the so called upper middle class (the bourgeoisie) he still 

shows through Scrooge’s turnaround that they too could change and with this 

they could create a better, merrier way of life. 

6. Description of the working conditions in the novel 

6.1. The legal relation between the money lender and his clerk 

In the 19th century the control of the absolutist state that also protected the 

workers had ceased and the employment relation was created separately – in 

accordance of the freedom of contract – as a part of the private law.926F

30 The equa-

lity between the co-operative persons usually meant that in practice the emp-

loyer (mostly the industrialist) forced the working conditions upon the emp-

loyees.927F31 The economic vulnerability of the employees necessitated protecting 

their interests more strongly and this also inclined the state to adopt acts in pro-

tection of the working class more intensively.928F

32 

Before these regulations were created – and often even after they came into 

effect – children were made to work all day and sometimes even all night in 

shifts in most part of the industry. According to reports from the Parliament 

there was a child who was beaten even ten times a day. But the situation of 

those men and women who had already turned eighteen was hardly any better. 

The employers often made them to work at the limit of their physical capability, 

and the epidemics just as the physical distortions were frequent amongst them.929F

33 

 
26 Ibid. 82. 
27 Ibid. 92. 
28 Ibid. 87. 
29 Ibid. 94. 
30 RUSZOLY, JÓZSEF: Európa jogtörténete, 2006., Püski Kiadó Kft., Budapest, 371. 
31 HORVÁTH, PÁL, RÉVÉSZ, T. MIHÁLY (szerk.): Általános jogtörténet I., 1994., Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 238. 
32 BRACHFELD, DEZSŐ: A munkaszerződés fogalmának kérdéséhez, Jogtudományi Közlöny, 

1948/11–12. szám, 171-174., 173. 
33 BEARD, CHARLES: The industrial revolution, 1919., George Allen & Unwin Ltd., London, 

60., available at: https://archive.org/details/cu31924002235673, 2020. 03. 15. 
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Based on the above the employers created such working conditions that sui-

ted them best. And this was also true in 1843, as Dickens described it in his 

work accurately. 

Scrooge does not provide good conditions to his employee. Bob Cratchit 

must work beside a fire fueled by only one briquette in wintertime (it is also 

true that Scrooge himself does not create himself much better conditions due to 

his greediness).930F

34 The employer’s right of dismissal had not been defined with 

exact legal conditions. Scrooge threatens to fire Bob Cratchit after he dared to 

applause to Fred who was praising Christmas: „Let me hear another sound from 

you,' said Scrooge, 'and you'll keep your Christmas by losing your situation!”931F

35

The salaries were too defined by the employers. Ironically the money lender 

himself states how little he pays to his clerk: „…my clerk, with fifteen shillings 

a week, and a wife and family, talking about a Merry Christmas. I'll retire to 

Bedlam.”932F

36 Scrooge does not even want to give Cratchit a day off, and finds it 

outrageous to even pay for a day on that his employee does not do any work. 933F

37

All in all we can say that the working conditions as showed by Dickens are 

corresponding to the conditions of the era. 

6.2. Child labour in the factories 

Dickens was responding to the situation of the working class with his novel.934F

38 

The author was shocked by the indifference that the wealthy people showed 

towards the poor. Among other things with the Christmas Carol Dickens aimed 

to find an answer to the official report about child labour he had read at that 

time. This inspired the scene in his story when the Ghost of Christmas Present 

shows Scrooge two skinny, wolf-like children: Ignorance and Want.935F

39 

While child labour therefore is only present indirectly, however we find ot-

her instances in the novel that are referring to the working children and their 

situation. For example in the scene when on the streets the labourers light a 

great fire in a brazier „round which a party of ragged men and boys were 

gathered”.936F

40 

If we examine the conditions of the era it is important to note that the situ-

ation of child workers did not not gain much attention until the second half of 

the 18th century. In the early years of the industrial revolution the demand for 

cheap workforce had increased. These children typically worked 12-14 hours a 

day – but it was not uncommon for them to even work up to 18 hours. The death 

rate was high amongst them, and those who had survived the unhealthy conditi-

ons often had not been able to work any longer when they reached their adult-

34 DICKENS: op. cit. 7. 
35 Ibid. 10. 
36 Ibid. 11. 
37 Ibid. 16. 
38 TOMALIN: op. cit. 216. 
39 Ibid. 217. 
40 DICKENS: op. cit. 15. 
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hood937F41 (it should be also noted that child labour was not the “product” of the 

industrial revolution because the medieval industry in all likelihood employed 

just as much children as the factories during the victorian era).938F

42 

The conditions of the factory workers in the United Kingdom were regulated 

by the Factory Act of 1833 (an Act to regulate the labour of children and young 

persons in the mills and factories of the United Kingdom). In this act they stated 

that in certain textile factories that met certain technical parameters939F

43 children 

under the age of 9 could not be employed (with the exception of the factories 

producing silk).940F44 This means that there were restrictions regarding child la-

bour in textile factories, however it only applied to these factories and not to 

any other industrial facilities where the children were still treated just like adult 

workers. 

After the 6 months grace period it was forbidden to make children work un-

der the age of 11 more than 9 hours a day and more than 48 hours a week. The 

grace period in the case of children under 12 years old was 18 months, and 30 

months in case of children under the age of 13. In the silk factories children 

under the age of 13 could not work more than 10 hours a day.941F

45 

It is evident that Dickens rightfully criticized child labour, as the harsh con-

ditions in which the lower class labourers were forced to work were even shoc-

king for people of the 19th century. That was why those above mentioned regu-

lations were created and that was the reason why Dickens wrote his story. Leg-

islator and writer both used what they had in their own power in order to fight 

against child labour. 

6.3. Chimney sweeping 

Although Dickens mentions chimneys multiple times during his story („[…] as 

if all the chimneys in Great Britain had, by one consent, caught fire, and were 

blazing away to their dear heart's content.”942F

46) chimney sweeping as a professi-

on does not actually show up in the novel. 

After the great fire in in London the buildings often reached a height of four 

meters while the chimney flues became more and more narrow. With the intro-

duction of heating with coal several intersections and curves were built into the 

41 ALDEN, MARGARET: Child life and labour, 1908., Headley Brothers, London, 3–4., available 

at: https://archive.org/details/childlifeandlab00aldegoog, 2020. 03. 15. 
42 DUNLOP, O. JOCELYN, DENMAN, RICHARD D.: English apprenticeship & child labour, A his-

tory, 1912., The Macmillan Company, New York, 19., available at: 

https://archive.org/details/cu31924001116866, 2020. 03. 15. 
43 3 & 4 William IV. c. 103. Preamble, 

available at: http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1833-factories-act.pdf, 

2020. 03. 15. 
44 3 & 4 William IV. c. 103. VII. 
45 3 & 4 William IV. c. 103. VIII. 
46 DICKENS: op. cit. 74. 
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flues. This resulted a faster accumulation of ash in them and therefore they ne-

eded to be cleaned out more frequently.943F

47 

Chimney sweepers often used children (called climbing boys) to clean out a 

chimney. It happened that the apprentices burned due to the hotness in the 

chimney or got stuck in it and were choked by the soot.944F

48 

There are many well documented, proven incidents such as the one happe-

ned in June 1816 in Albany Barracks where a boy had to climb up the chimney 

flue while the fire was still burning. His burns were so severe that after a few 

hours he passed away. In October 1816 an apprentice was only saved by the 

intervention of neighbors. The child was bloodily beaten by his master because 

he denied climbing into a chimney he felt too narrow. In 1817 one child cho-

cked because of the falling ash.945F

49 

In 1843 we can find regulations related to chimneys and chimney sweepers, 

called: an Act for the Regulation of Chimney Sweepers and Chimneys (1840).946F

50 

This regulation punished those who used people under the age of 21 for cle-

aning the chimneys in certain ways and also prohibited children under the age 

of 16 to be employed as apprentices.947F

51 

As a conclusion it can be said that there is a reason why Dickens mentioned 

the chimneys, as they were essential parts of any city view during that time. We 

can also acknowledge that the trade related to them was already legally cont-

rolled especially in regards of child labour. 

6.4. Mining industry 

The poorish and bare description of the miners environment is also realistic: 

„And now, without a word of warning from the Ghost, they stood upon a bleak 

and desert moor, where monstrous masses of rude stone were cast about, as 

though it were the burial-place of giants…” […] “'What place is this?' asked 

47 IVERSON, KARLA: The Poor Life of An Apprentice Chimney Sweep – The History of Child-

ren at Work, https://owlcation.com/humanities/The-History-of-Children-at-Work-The-Poor-

Life-of-An-Apprentice-Chimney-Sweep, 2020. 03. 15. 
48 H. HARASZTI, ÉVA: A chartista mozgalom gazdasági és társadalmi előzményeihez, Törté-

nelmi szemle, 1960. 3. évfolyam, 411-445., 437. 
49 WITHOUT AN AUTHOR: Observations on the Cruelty of Employing Climbing-Boys in Sweeping 

Chimneys: and on the practicability of effectually cleansing flues by mechanical means with ext-

racts from the evidence before the House of Commons, 1829., J. & A. Arch, London, 6., 

available at: 

https://books.google.hu/books?id=MJJLovng7vwC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=climbing+bo

ys&source=bl&ots=brd3Qu_JEG&sig=ACfU3U136RDe_twWnHCXxIkmgUslDTAkxQ&hl

=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjYnO_98KbhAhWGuIsKHYrnA8c4ChDoATACegQIBxAB#v=

onepage&q&f=false, 2020. 03. 15. 
50 3 & 4 Victoria c. 85. Preamble, in: The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and 

Ireland, 3 & 4 Victoria, 1840., 1840., Her Majesty`s Printers, London, 

available at: https://archive.org/stream/statutesunitedk17britgoog#page/n4/mode/2up, 284–

287., 2020. 03. 15. 
51 3 & 4 Victoria c. 85. II-III. 
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Scrooge. 'A place where miners live, who labour in the bowels of the earth,' 

returned the Spirit.”948F

52

In Great Britain factories called the workers away from their homes and be-

cause machines needed coal to operate the new cities were founded near the 

coal mines.949F

53 It soon became clear – mainly because of the investigations of the 

different committees – that child labour was not limited to the factories. Child-

ren were employed almost all fields of industry and mining was not an excep-

tion. In the coal mines women and children worked in even more terrible condi-

tions950F

54, for example they had to crawl in certain tunnels or they had to pull tha 

carts with the ropes fastened on them.951F

55

These conditions naturally also applied to other mines. As the foreman of the 

Cyfarthfa coal – and iron ore mines stated: „As far as my memory will permit, I 

should say the number of children and young persons working below ground in 

the Cyfarthfa mines amounts to 400; out of the number, 50 may be females. The 

youngest are employed at the air-doors, and are taken below at very infantine 

ages, which cranks [stunts] their growths and injures their constitution, as well 

as keeping them in a state of ignorance of a very deplorable kind. The emp-

loyment females  are put to is the filling and drawing the drams [carts] of coal 

or iron-stone: it requires great strength. […]”.952F

56

Considering the above mentioned conditions it is no wonder that the “Act to 

prohibit the employment of women and girls in mines and collieries, to regulate 

the empolyment of boys, and to make other provisions relating to persons 

working therein” - came out in 1842 - already regulated how children and 

women could labour in mines.953F

57 According to this act from 1 March 1843 it was 

forbidden to employ children under the age of 10 954F58 and the employment of 

women was explicitly prohibited.955F

59 It should be mentioned that this rules did not 

apply to the work that was done above the ground.956F

60

52 DICKENS: op. cit. 94. 
53 BARKER, VERNON DUCKWORTH: Az angol civilizáció, Múlt és jelen, 1931., Magyar Szemle 

Társaság, Budapest, 56. 
54 TICKNER, F. W.: The social & industrial history of England, 1915., Edward Arnold, London, 

574., available at: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.201890/page/n1, 2020. 03. 15. 
55 CREIGHTON, LOUISE: Social history of England, 1887., Rivingtons, London, 129., 

available at: https://archive.org/details/socialhistoryen00creigoog/page/n5, 2020. 03. 15. 
56 WITHOUT AN AUTHOR: The condition and treatment of the children employed in the mines 

and collieries of the United Kingdom, 1842., William Stange, London, 35., 

available at: https://archive.org/details/conditionandtre00manugoog/page/n6, 2020. 03. 15. 
57 5 & 6 Victoria c. 99. Preamble, in: The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and 

Ireland, 5 & 6 Victoria, 1842., 1842., Her Majesty`s Printers, London, 

available at: https://archive.org/stream/statutesunitedk04britgoog#page/n915/mode/2up, 835–

841., 2020. 03. 15. 
58 5 & 6 Victoria c. 99. II. 
59 5 & 6 Victoria c. 99. Preamble 
60 5 & 6 Victoria c. 99. VII. 
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6.5. Women labour 

Although the above mentioned act prohibited the employment in mines, howe-

ver in the factories there were no regulations related to women until 1844. In 

1843 the reports of the factory inspectors directed the attention to the women’s 

extremely long labour shifts too; in the textile factories this often lasted from 5 

A.M. to 8.30 P.M. The reports also unfolded the horrifying accidents that hap-

pened in the factories. The women were more “exposed to” these, as their clot-

hes could easily get caught in by the machines.957F

61 The importance of the “Act to

amend the laws relating to labour in factories” from 1844 was the fact that the

regulations were applied to women over 18 years too.958F

62

Women labour appeares in the Cratchit family through Martha Cratchit’s 

example, when she talks about what kind of work she has to do at a milliner's 

and how long her work session is.959F

63 

6.6. The workhouses 

The above term’s meaning constantly changed in England until it was regulated 

in 1834. In the 17th century it meant an institution that took in the poor, and the 

handicapped people and tried to take care of them in exchange for their work. 960F

64 

People who fell under the Poor law (1834) were put (forced) into these institutes 

by the officials from an Executive Committee.961F

65 

When in the beginning of the novel Scrooge is asked to donate the thousands 

of starving, homeless people he was inquiring earnestly about the workhouses 

and the Poor law. To his question the gentleman who coordinating the charity 

action answers that it would be better if they did not exist at all. 962F

66 In my opinion 

that was Dickens way to show his dislike against the workhouses. 

He did this with good reasons as the workhouses did not appear without a 

negative overtone in any literary or other work of that time. Escott writes that 

there are two groups of the poor, the first one is poor because of bad fate and the 

second one chose to be poor because the Poor law allows them to live without 

working. The workhouse-system is a punishment for the former, but fair with 

the latter.963F

67 

61 HUTCHINS, B. L., HARRISON, A.: A history of factory legislation, 1911., P. S. King & Son, 

London, 84–85., available at: https://archive.org/details/historyoffactory014402mbp, 2020. 

03. 15.
62 7 & 8 Victoria c. 15. XXXII., in: The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and

Ireland, 7 & 8 Victoria, 1844., 1844., Her Majesty`s Printers, London,

available at: https://archive.org/stream/statutesunitedk41britgoog#page/n0/mode/2up, 82–

118., 2020. 03. 15.
63 DICKENS: op. cit. 92.
64 CSER, ERIKA: Kísérletek a szegénység kezelésre a 19. században, Világtörténet, 2002. ősz-

tél, 44-65., 55.
65 VRAUKÓ, TAMÁS: Az angol jóléti állam kiépülése, Debreceni Szemle, 1997/3-4., 415-424., 417. 
66 DICKENS: op. cit. 13.
67 ESCOTT, T. H. S.: A mai Anglia I., Fordította: György Endre, 1905., A Magyar Tudományos

Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 324.



393 

7. Conclusion

Concluding the above mentioned facts it is safe to say that Dickens gives a quite 

accurate description both in showing the structure of the Victorian era’s society 

and the working conditions at the this time. 

The employment conditions can be traced the most precisely by analyzing 

the legal relations between the money lender and his clerk, as it shows us the 

almost limitless power Scrooge exercises over his employee in the terms of 

salary, working conditions and healthy environment. The employee did not have 

any real ability to enforce his interests when he is entering into a contract and 

during his employment since the equality between the parties was only theoreti-

cal. In practice – because of the lack of regulations – only the employer could 

determine the employee’s rights and obligations. 

In the novel the miners and women situations are also present and many pro-

fessions and institutes (namely the workhouses) are mentioned, even though not 

exactly. When we compare the novel to the regulations in the 19th century, we 

will find that these parts of the story are too very realistic. 
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Abstract 

Laos is an independent country located in Southeast Asia. It has the National 

Assembly as its legislative branch. Its law system is the civil law characterizing 

its national culture. A law is legislation that is developed by the authorized 

authority, adopted by the National Assembly and promulgated by the President 

of the Republic [and] that defines principles, regulations and measures gover-

ning social relationships in many areas or in a specific area, and is effective 

nationwide and is long-lasting. Law-making is a legislation drafting processed 

by the authorized State authority at the central and local levels. 

Interestingly, Lao culture has influences to the practices of law-making and 

law implementation. This research aims to focus on the culture influencing law-

making in Laos recently, to analyze and conclude the significance of the cultu-

ral issue as a basis of law-making, by using analytical and doctrinal methods. 

This research will provide an overview of Lao perspective on definitions of law 

and law-making and analyze its process. The last part of this research will 

summarize the significance of the cultural issue influencing law-making and 

law implementation based on Lao practices recently together with some 

author’s opinions reflecting to the whole research. 

Keywords: cultural influence, Lao culture, Lao practices, law-making, na-

tional assembly. 

1. Lao perspective on the definitions of law and law-

making

Since there are several definitions of law and law-making, and they cannot be 

provided here within this short article, only few of those definitions related to 

Lao perspective will be mentioned. For the concrete referencing and common 

norm in Laos, on the one definition, a law is legislation being developed by the 

authorized authority, adopted by the National Assembly and promulgated by the 

President of the Republic, and defining principles, regulations and measures to 

govern social relationships in many areas or in a specific area, and being ef-
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fective nationwide and long-lasting964F

1. On the other definition, law or the so-

called legislation is a legal normative document that regulates social relations. It 

has a general or specific legal application. It is developed, adopted and promul-

gated by the authorized state authority at the central and local levels 965F

2. 

As the legislative branch, the National Assembly has its main role on law 

adoption as a part of law-making process966F

3. It is the right and duty of the Natio-

nal Assembly to consider, to adopt, to amend or to abrogate the law 967F

4. Law-

making, or the so-called making legislation, is a legislation drafting processed 

by the authorized state authority at the central and local levels, ranging from 

preparation, information collection and writing; up to the adoption and promul-

gation steps968F

5. 

There are two main types of legislation in Lao legal system. One is the leg-

islation of general application including the constitution, laws, resolutions of the 

National Assembly, resolutions of the Standing Committee of the National As-

sembly, ordinances of the President of the Republic, decrees of the government, 

resolutions of the government, orders and decisions of the Prime Minister and 

other legislation governing the state, economy and society which does not valid 

only for a particular organization or individual and can be enforced throughout 

the country or a certain region/area. The another one is the legislation of speci-

fic application that governs administrative activities focusing on a certain orga-

nization or individual, such as the Presidential decree on the promulgation of a 

law, Presidential decree, decree or decision on the award or appointment of a 

certain person for a certain position or specific activity and notice969F

6. 

2. Law-making process in Laos

To make a law, the authorized authority has to follow six basic principles 

namely to conform with political orientation, the Constitution and laws, and 

actual economic and social situation; to conform with agreements and treaties to 

which Laos is a party; to be under the mandate of the authorized state authority 

issuing legislation; to have a development plan and complies with procedures 

on making and amendment of legislation; to ensure transparency, openness and 

cooperation with relevant sectors, broadly expands democracy and comments 

are extensively sought; and to secure the national, scientific and community 

characteristics of the legislation 970F

7. 

1 19/NA Law (12th July 2012) making legislation. art. 17. 
2 Ibid. art. 2. 
3 64/NA Law (9th December 2015) the national assembly. art. 9. 
4 NATIONAL, ASSEMBLY: Status and Role of the National Assembly (2020), available at: http:// 

http://www.na.gov.la/index.php?r=site/detailcontent&id=41&left=97 [cit. 2020-03-19] 
5 19/NA: op. cit. art. 2. 
6 Ibid. arts. 3-5. 
7 Ibid. art. 7. 
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The authorized authority being mentioned above are those organizations and 

persons who are eligible to propose the draft of a law. They are the President of 

the Republic, the Standing Committee of the National Assembly, the 

Government, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Prosecutor, the 

Lao Front for National Construction and national mass organizations971F

8. There are 

six main processes of law-making in Laos, including planning, drafting, first 

review, second review, third review and adoption, and promulgation, which all 

those mentioned authorized authority need to follow972F

9. 

Planning is the very first step to make, or to amend, a law. It should be proposed 

by the authorized authority in the form of its 5-year plan for submitting to the 

Standing Committee of the National Assembly, after reviewing by the Ministry of 

Justice and the written consultation by the Government before September 1st of the 

4th year of the National Assembly’s term, within January of the following year. 

After that, the process of drafting will begin by the act of proposed organizations to 

establish policies on law-making, to appoint a law drafting committee, to collect 

and analyze information, to write the contents of the draft law, to conduct public 

consultations and to make an explanatory note and the impacted assessment of the 

draft law for submission to the Ministry of Justice no later than 120 days ahead of 

the start of the National Assembly session to review the consistency and techniques 

of the law drafting. Then, the Ministry of Justice will take a process of first review – 

to review the consistency of a draft law including structuring, arranging of parts, 

chapters, articles and first editing – within 15 days before sending to the 

Government no later than 90 days ahead of the start of the National Assembly ses-

sion. The next process will be the second review, to focus on matters where there is 

not a consensus and on new policies or principles, at the Government meeting befo-

re handing in to the Standing Committee of the National Assembly no later than 60 

days ahead of the start of its session. After that, the Standing Committee of the Na-

tional Assembly will assign to its Law Committee and other concerned committees 

to conduct a comprehensive review, to organize an opened law consultation 

workshop and to conduct the public consultation before proposing to the session of 

the National Assembly for consideration. In this stage, only a proposed law that 

receives a majority of votes from members of the National Assembly attending the 

session shall be adopted and sent to the President of the Republic within 20 days, 

for promulgation. Finally, at the final process, the adopted law will be promulgated 

within 10 days by the President of the Republic. During this period, the President of 

the Republic is eligible to propose back to the National Assembly for reconsidera-

tion a law. If the National Assembly confirms the original version, the President of 

the Republic shall promulgate a law within 15 days. From this point on, regarding 

the promulgating content, the new law enters into force973F

10. 

 
8 Ibid. art. 18. 
9 Ibid. art. 19. 
10 Ibid. arts. 19-58. 
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3. Lao practices as a culture on law implementation

Regarding the process of law-making in Laos, the cultural issue has influenced 

to this process as being composed in the basic principles of law-making especi-

ally the first, fifth and sixth principles mentioned above. Furthermore, it has 

influenced to the context of other laws like Law on National Heritage, Law on 

Performing Arts, Law on Women’s Development and Protection and Law on 

Lao Women’s Union, which refers to the protection of Lao culture in many 

specific sectors including the dressing culture being represented by Lao women 

mostly. In addition to these laws, the culture of moral belief has been protected 

by the context of prohibition to torture and cruelly kill livestock stated in the 

Law on Livestock and Veterinary974F

11. In the Law on State Investment, there is a 

context mentioning that having no invasion to cultural areas is one of basic con-

ditions to approve state investment projects 975F

12. Another example is the context in 

the Family Law supporting one wife one husband marriage and considering 

cheating on spouse as a crime976F

13. 

Nevertheless, as a culture on law implementation, it is crucial to analyze 

some positive and negative sides of what they are practicing in Laos. The po-

sitive side is that the culture is well presented in laws as it is a national iden-

tity. It is good for building internal security and legal protection for all inhabi-

tants with 49 different ethnic groups. In the context of laws, it mostly opens 

for additional amendment without taking law amendment process by addres-

sing short future like [… and other …] and [… has been clarified in the speci-

al/specific/relevant regulation] at the end of the article’s context. On the other 

side, considered as negative practices, laws cannot be implemented strictly, or 

in the same way, in the local due to the difference of local culture. For instan-

ce, the marriage age restriction, the prohibition of same sex or siblings mar-

riage 9 7 7 F

14, responsibility of the pet’s owner 97 8 F

15, corpse affront and cheating on 

spouse 9 7 9 F

16. These examples of regulations have been implemented differently 

regarding each local cultural rule instead of the law of the country. This kind 

of unlawful rule is not acceptable in general, but it is still kept in the local as 

the culture of the minority. Moreover, some groups of people, especially 

women and children in rural area, cannot access to laws due to the far distance 

from the city as well as the local culture that it is not allowed for women and 

children to have access to laws. 

11 08/NA Law (11th November 2016) livestock and veterinary. art. 89(8). 
12 72/NA Law (15th December 2015) state investment. art. 33. 
13 05/NA Law (26th July 2008) family. art. 4. 
14 Ibid. arts. 9-10. 
15 01/NA Law (8th December 2008) contract and tort. art. 94. 
16 26/NA Law (17th May 2017) criminal. arts. 204&247. 
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4. Conclusion

In the global view, Law is a set of rules being made by authorized authority to 

govern people and organizations relationships, and the culture can make law or 

make changes to law980F

17, while law-making is the process of drafting and inst-

ruction a law being taken by the legislative institution981F

18. Therefore, the cultural 

issue can be considered as a basis of law-making. 

According to the above analysis of Lao practices as a culture on law imple-

mentation, some proposed resolutions should be considered. Firstly, those unac-

cepted or unlawful culture should be modified or erased because the only cultu-

re that should be protected by laws is the accepted culture in general. The un-

lawful culture refers to those culture that do not comply with the law, meaning 

that the unlawful culture violates rights and interests of people in the country, so 

it is generally unacceptable. Secondly, multicultural can be protected and live 

under the same law and law should be implemented correspondingly. There are 

49 different ethnic groups, with different culture, in the country, it is necessary 

to have the same law as a common rule to implement strictly so that all different 

cultures can settle in the same country without any trouble. Thirdly, laws acces-

sibility should be enhanced for all. To enforce the law nationwide effectively, 

every inhabitant should have access to laws by several ways such as through the 

opened online sources, legal training and legal materials being provided by the 

authorized authority.  Lastly, any mentioned regulations in the context of laws 

should be provided and opened for access. Those regulations should not only be 

mentioned in the context of laws but also should be provided in written form 

precisely and should allow people to access for the purpose of being implemen-

ted unanimously.  

In conclusion, the influence of the cultural issue plays a significant role in law-

making and law implementation in Laos. As a basis of law-making, the cultural 

issue has been composed in basic principles of law-making and leads the process 

to frame the law inside the scope of national culture. The cultural identity is well 

presented within the context of laws, as a result. However, the enforced law could 

not be actively implemented nationwide because of the influence of the unlawful 

culture that still exists in the local. Thus, the cultural issue does not only influence 

the process of law-making but also the law implementation. It is crucial for the 

authorized authority to concern more about this cultural issue to be able to control 

its influence on law-making process for getting the more effective law, with the 

protection of the accepted culture in general, and without the difficult imple-

mentation causing by the unlawful culture, as a result. 

17 COTTERRELL, ROGER: Law, Culture and Society [Legal Ideas in the Mirror of Social The-

ory], 2006, Ashgate Publishing Limited, England, 85. 
18 ZANDER, MICHAEL (ed.): The Law-Making Process, 2015, Hart Publishing, Oxford, 1. 
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